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Část první:

OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
PŘEDMĚT HERNÍHO PLÁNU
(1) Tento herní plán (dále jen „HP“) upravuje právní vztah mezi Účastníkem a Tipsportem,
při účasti Účastníka na Internetových technických hrách provozovaných na webovém
portálu, a to v souladu se:
a) ZHH a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky,
b) s podmínkami povolení Ministerstvem financí ČR (dále jen „MF“)
pro provozování Internetové technické hry Tipsportem (dále jen „Povolení
MF“).
(2) Tento HP je rozdělen na dvě části, přičemž obě části jsou závazné pro Tipsport
i Účastníka pro účast na všech technických hrách. První část se týká obecných
podmínek provozování a účasti na Internetových technických hrách a druhá část
označená Tipsport Games upravuje závazně podrobná pravidla jednotlivých
technických her, přičemž jakékoliv jiná verze pravidel či popis jednotlivých Her mimo
Tipsport Games má pouze informativní a nezávazný charakter.
(3) Tento HP je v plném znění schválen Povolením MF a je tak závazný pro Účastníka
i Tipsport.

§2
VÝKLAD DALŠÍCH POJMŮ
Výrazy používané v tomto HP začínající velkým písmenem mají právě tento význam
(pokud není výslovně uvedeno jinak):
(1) AML zákon – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších změn a doplnění,
jež ukládá Tipsportu povinnost identifikace Účastníka při vzniku smluvního vztahu
spočívající v poskytnutí AML zákonem určených Osobních údajů, jež je součástí
Registrace dle tohoto HP, a v některých případech též zajištění dalších zákonem
vyžadovaných informací a prohlášení Účastníka (viz též §5, §7 a §9 AML zákona).
(2) Dočasné uživatelské konto – je založeno Žadateli o registraci do doby úspěšného
dokončení procesu Registrace, nejdéle však na dobu 30 dnů; zaniká (i) okamžikem
převedení jeho zůstatku na Uživatelské konto nebo (ii) v případě nedokončení řádné
Registrace uplynutím lhůty 30 dnů a následnou výplatou nevyčerpaných vkladů dle
podmínek ZHH a tohoto HP.
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(3) Internetová aplikace – je počítačová aplikace na webovém portálu www.tipsport.cz,
jejímž prostřednictvím je zajištěna Registrace a přístup Účastníka k jeho
Uživatelskému kontu a dále uzavírání Sázek; je přístupná rovněž prostřednictvím
mobilních aplikací.
(4) Internetová technická hra (dále také jen „technická hra“ nebo jen „Hra“) – je
hazardní hra provozována Tipsportem na webovém portálu www.tipsport.cz ve smyslu
ZHH dle tohoto HP v rámci souboru Her pod společným obchodním názvem
zvoleným Tipsportem; je provozována prostřednictvím centrálního serveru
obsahujícího RNG; za účelem účasti na Hře se Účastník připojuje kdykoliv
k příslušnému centrálnímu serveru prostřednictvím internetu nezávislým zařízením,
které netvoří s tímto centrálním serverem nedělitelný celek; úplný výčet technických
her a podrobná pravidla jsou uvedena v druhé části tohoto HP (Tipsport Games).
(5) Osobní údaje – jsou veškeré údaje, které identifikují nebo mohou identifikovat
Účastníka nebo Žadatele o registraci, zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje
vzniklé při účasti na Internetové technické hře a jiných hazardních hrách; Osobní
údaje a jejich ochrana je upravena v § 12 tohoto HP.
(6) Platební prostředek / Registrovaný platební prostředek – bankovní účet, platební karta
nebo jiný platební prostředek povolený ZHH a určený Tipsportem v tomto HP, jehož
je Účastník majitelem nebo držitelem dle podmínek ZHH, a ze kterých bude výhradně,
s výjimkou omezených možností hotovostních vkladů dle tohoto HP, na Uživatelské
konto převádět peněžní prostředky a na které bude výhradně z Uživatelského konta
přijímat peněžní prostředky.
(7) Pobočka – provozní místo Tipsportu, v němž je zajišťována Registrace a některé další
činnosti spojené s provozováním Her.
(8) Průkaz totožnosti – doklad vydaný orgánem veřejné správy, který musí být platný, je
z něj patrná podoba jeho držitele a v němž je uvedeno alespoň (i) jméno/jména
a příjmení držitele, (ii) datum narození, (iii) rodné číslo, bylo-li přiděleno a (iv)
místo narození, popřípadě jiné osobní údaje držitele, jež jsou potřebné pro Registraci;
občan ČR předkládá jako průkaz totožnosti platný občanský průkaz, nelze-li ho
předložit, pak cestovní pas nebo řidičský průkaz; cizí státní příslušník předkládá
jako průkaz totožnosti pouze osobní identifikační průkaz (obdoba českého
občanského průkazu) nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu na území ČR.
(9) Registrace – je základní podmínkou účasti na technických hrách, kdy současně dochází
k Registraci do všech dalších hazardních her provozovaných Tipsportem dle ZHH,
jejímž účelem je poskytnutí a ověření Osobních údajů uvedených Žadatelem
o registraci v Internetové aplikaci; zahrnuje zejména zjištění a ověření totožnosti
a věku Žadatele o registraci, nastavení Sebeomezujících opatření pro každý druh
hazardní hry a registraci Platebního prostředku.
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(10) Registr obyvatel – je informační systém vedený příslušným orgánem veřejné správy,
který slouží k ověřování údajů poskytnutých Žadatelem o registraci v rámci procesu
Registrace, a to prostřednictvím dálkového přístupu Tipsportu zřízeného na základě
ZHH.
(11) RNG – z anglického Randoom Number Generator, znamená aplikaci určenou
ke generování náhodných čísel nebo symbolů, jež vytváří náhodný proces určující
Výsledek Hry bez možností jeho ovlivnění Tipsportem.
(12) Sázející – Účastník technické hry, jež v souladu s HP zaplatil Sázku; Sázejícím může
být jen fyzická osoba, která při Registraci prokázala, že dovršila 18 let věku a splňuje
rovněž další podmínky ZHH a tohoto HP pro účast na technických hrách.
(13) Sázka – Sázejícím dobrovolně určené nevratné peněžité plnění, jehož návratnost
se nezaručuje a které bude porovnáváno s výsledkem jednotlivé technické hry.
(14) Sebeomezující opatření – jsou prostředkem k odpovědnému hraní na základě vůle
Sázejícího stanovené ZHH a jejich druhy a podmínky nastavení jsou podrobně
upraveny v § 6 tohoto HP.
(15) Tipsport – provozovatel Her, jako souboru internetových technických her upravených
ZHH a tímto HP, jímž je společnost Tipsport.net a.s. se sídlem Beroun, Centrum,
Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ: 281 78 653, zapsaná v OR vedeném u MS
v Praze, oddíl B, vložka 12548, jež je držitelem Povolení MF k provozu technické hry.
(16) Tipsport Games – je druhou částí tohoto HP, která obsahuje popis jednotlivých Her
provozovaných Tipsportem; obsahuje zejména podrobná pravidla každé Hry, Výplatní
tabulku a Výherní podíl příslušné Hry.
(17) Účastník – fyzická osoba, která se u Tipsportu zaregistrovala k účasti na hazardních
hrách provozovaných Tipsportem.
(18) Uzavření sázky – se rozumí dobrovolné uzavření jednorázové smlouvy mezi Sázejícím
a Tipsportem dle pravidel stanovených v tomto HP.
(19) Uživatelské konto – konto u Tipsportu, na němž jsou evidovány peněžní prostředky,
zejména Vklady, Sázky a Výhry;
(20) Vklad – jakékoliv plnění opravňující k účasti na Hře, jež je odečteno Sázejícímu z jeho
Uživatelského konta / Dočasného uživatelského konta v okamžiku Uzavření Sázky.
(21) Výherce – Sázející, jenž má nárok na Výhru.
(22) Výherní podíl – vyjadřuje statistickou procentuální návratnost Sázek vložených
Sázejícím do Internetové technické hry.
(23) Výherní kombinace – představuje takový Výsledek Hry, na jehož základě vzniká
Sázejícímu při splnění všech podmínek stanovených tímto HP, nárok na Výhru.
(24) Výhra – představuje plnění, na které vzniká Sázejícímu nárok v případě dosažení
Výherní kombinace při současném splnění všech dalších podmínek tohoto HP.
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(25) Výplatní tabulka – je součástí každé jednotlivé Hry v Internetové aplikaci a je jedním
z určujících ukazatelů výše Výhry.
(26) Všeobecné podmínky – podrobnější provozní podmínky smluvního vztahu vydané
Tipsportem dle ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jež
jsou pak závazné pro Tipsport i Účastníka; v případě rozporu Všeobecných podmínek
s tímto HP, je rozhodující ustanovení tohoto HP.
(27) Výsledek Hry – představuje výsledek náhodného procesu vytvořeného na základě
RNG; konečný výsledek Hry může být tvořen i několika výsledky RNG, které mohou
postupně znásobit mezitímní Výhru.
(28) Zákaznická podpora – oddělení na centrále Tipsportu určené pro telefonickou a emailovou komunikaci s klientem, aktuální kontaktní údaje jsou vždy uvedeny
na webových stránkách www.tipsport.cz.
(29) Zásady ochrany osobních údajů – podmínky Tipsportu pro zpracování Osobních
údajů a při poskytování Internetové technické hry a hazardních her Tipsportem.
(30) ZHH – zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
(31) Žadatel o registraci – každá fyzická osoba, jež dovršila věku 18 let a která u Tipsportu
zahájila proces Registrace do hazardní hry provozované Tipsportem v Internetové
aplikaci.

§3
PODMÍNKY ÚČASTI NA SÁZKÁCH
(1) Sázet může pouze fyzická osoba, která splňuje alespoň tyto základní podmínky:
•
•
•
•

dovršila 18 let věku,
má bydliště na území České republiky,
je řádně registrovaná u Tipsportu (viz § 4 toho HP) a
není vyloučena z účasti na technické hře z jiných důvodu uvedených v ZHH
a tomto HP (viz dále v tomto §).

(2) Účastníkům, resp. Žadatelům o registraci, se zaručují rovné podmínky a rovná možnost
výhry ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) ZHH.
(3) Hry se nesmí účastnit osoby, jež jsou akcionáři či zaměstnanci společnosti, nebo osoby,
jež vykonávají funkci statutárního orgánu u Tipsportu.
(4) Účastník je povinen se před Uzavřením sázky seznámit s platným zněním HP, platným
zněním Všeobecných podmínek a dodržet pokyny Internetové aplikace. Uzavřením
sázky uznává Sázející všechny podmínky účasti na Sázkách definované Tipsportem
za závazné. Neznalost či subjektivní výklad podmínek nečiní uzavřenou sázku
neplatnou.

4

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
(5) Sázky není povoleno uzavírat na objednávku (např. prostřednictvím sázkových agentů)
a/nebo v zastoupení. V případě prokazatelného porušení této podmínky je Tipsport
oprávněn předmětné sázky vyhodnotit jako neplatné.

§4
REGISTRACE
(1) Zákonnou podmínkou účasti na Hrách je Registrace, nejde-li o Uzavření sázky v rámci
Dočasného uživatelského konta. Po splnění podmínek Registrace dle níže uvedeného
odst. (4) tohoto § se Žadatel o registraci stává Účastníkem.
(2) Registrace zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku Žadatele o registraci,
seznámení se s tímto HP, podmínkami zpracování Osobních údajů (viz též § 12 tohoto
HP), a odsouhlasení Všeobecných podmínek, přidělení přístupových údajů nebo jiných
přístupových prostředků a aktivaci Uživatelského konta a registrace Platebního
prostředku způsobem uvedeným v § 5 HP.
(3) Registrace Účastníka bude probíhat:
a) na Pobočkách Tipsportu,
b) prostřednictvím Internetové aplikace.
(4) Pro účely Registrace a k zajištění možnosti účasti na Hrách a dalších hazardních hrách
provozovaných Tipsportem dle ZHH je tak nezbytné, aby:
a) Žadatel o registraci poskytl své Osobní údaje, a to:
Osobní údaje, jejichž poskytnutí je ve smyslu ZHH podmínkou účasti na technické
hře:
•
•

jméno/ jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství,
rodné číslo (u cizinců, pokud bylo přiděleno), datum a místo narození,
dále pak korespondenční adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování
elektronické pošty, identifikátor datové schránky (pokud Žadatel o registraci
má datovou schránku pro své soukromé účely).

Osobní údaje, jejichž poskytnutí je vyžadováno AML zákonem pro účely
identifikace, a to:
•

pohlaví, trvalý pobyt, státní občanství a údaje o předloženém Průkazu
totožnosti.

b) Tipsport v součinnosti s Žadatelem o registraci provedl ověření totožnosti
a identifikaci dle AML zákona, jež bude zajištěna (i) na Pobočce nebo (ii) u orgánů
veřejné správy, smluvních partnerů Tipsportu nebo prostřednictvím pověřeného
zaměstnance Tipsportu při osobní schůzce s Žadatelem o registraci, a to dle
pokynů v Internetové aplikaci; pro ověření totožnosti a zajištění identifikace je
Žadatel o registraci povinen předložit svůj Průkaz totožnosti, a osoba zajišťující
identifikaci Žadatele o registraci je ze zákona povinna zaznamenat si druh a číslo
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průkazu, stát a orgán, který jej vydal, dobu jeho platnosti a současně ověřit shodu
podoby s vyobrazením v průkazu;
c) Tipsport zajistil v souladu se ZHH ověření totožnosti a dosažení věku 18 let
dálkovým přístupem proti Registru obyvatel; nedojde-li k ověření či dohledání
Žadatele o registraci v tomto registru, nelze Registraci dokončit; v případě,
že Osobní údaje poskytnuté Žadatelem o registraci vedou ke zjištění duplicity
s dříve registrovaným Účastníkem, nebude Žadateli o registraci Registrace
umožněna a bude odkázán na komunikaci se Zákaznickou podporou;
d) se Žadatel o registraci seznámil s obsahem tohoto HP a podmínkami zpracováním
požadovaných Osobních údajů (viz též § 12 HP) a dále udělil souhlas
se Všeobecnými podmínkami;
e) si Žadatel o registraci jednotlivě nastavil Sebeomezující opatření podle § 6 HP,
jakož i ke všem aktuálně Tipsportem provozovaným hazardním hrám, nebo jejich
nastavení jednotlivě odmítl;
f) Žadatel o registraci prokázal bydliště na území České republiky (v souladu
s podmínkou účasti na této hře dle § 3 odst. (1) HP) jež je v případě cizinců
zajištěno ověřením proti Registru obyvatel;
g) Žadatel o registraci poskytl Tipsportu prostřednictvím Internetové aplikace údaje
o Platebním prostředku potřebné pro ověření, že je jeho majitelem nebo držitelem
v souladu s § 5 HP a dle pokynů Internetové aplikace.
(5) Žadatel o registraci je povinen při Registraci poskytnout výlučně své Osobní údaje ve
vyžadovaném rozsahu a odpovídá za jejich správnost, bezchybnost a aktuálnost.
(6) Žadatel o registraci, jež je cizím státním příslušníkem, se může účastnit Hry pouze
v případě, že má skutečné bydliště na území České republiky a současně je uveden
v Registru obyvatel, jenž obsahuje rovněž databázi cizinců, jejichž údaje jsou zaneseny
do tohoto registru v souvislosti s jejich jednáním s orgány státní správy ČR.
Bez záznamu cizího státního příslušníka v Registru obyvatel nelze jeho Registraci
dokončit.
(7) Každý Žadatel o registraci si nastaví, resp. obdrží uživatelské jméno, které nelze měnit,
s výjimkou možnosti jeho změny po prvním přihlášení do Internetové aplikace.
Žadatel o registraci k účasti na Hře se do Internetové aplikace přihlásí po zadání svého
e-mailu (nelze-li se přihlásit e-mailem, použije se uživatelské jméno) a přihlašovacího
hesla pro první přihlášení, které je Žadateli o registraci zasláno formou SMS
po potvrzení odkazu, který obdrží e-mailem a Žadatel o registraci je povinen při tomto
prvním přihlášení změnit obdržené přihlašovací heslo pro přístup ke svému
Uživatelskému kontu v Internetové aplikaci.
(8) Po úspěšném dokončení všech kroků v procesu Registrace je Registrace řádně
dokončena a Účastník má možnost plně využívat všechny možnosti Her i dalších
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hazardních her provozovaných Tipsportem na základě Povolení MF a příslušného HP
a možnosti Internetové aplikace.
(9) Do doby úspěšného dokončení Registrace dle podmínek stanovených v ZHH a tomto
HP pro účast na Hře, bude Žadateli o registraci zřízeno pouze Dočasné uživatelské
konto (viz § 5 odst. (2) tohoto HP).
(10)
Účastník je oprávněn kdykoliv a bez udání důvodu požádat o zrušení Registrace
a tím rovněž o zrušení svého Uživatelského konta dle podmínek uvedených v § 5 odst.
(15) HP dále.
(11) Účastník je povinen požádat o změnu, resp. provést změnu svých poskytnutých
a Tipsportem zpracovávaných Osobních údajů bezodkladně poté, co došlo ke změně
některého z nich, a to prostřednictvím změnového formuláře na kterékoliv Pobočce
nebo dle pokynů v Internetové aplikaci.

§5
UŽIVATELSKÉ KONTO A PLATEBNÍ PROSTŘEDKY
(1) Dočasné uživatelské konto je aktivováno každému Žadateli o registraci při Registraci
po zadání Osobních údajů a ověření dosažení věku 18 let proti údajům v Registru
obyvatel, do doby úspěšného dokončení celého procesu Registrace.
(2) Dočasné uživatelské konto má tato specifika:
a) Dočasné uživatelské konto může být aktivní nejdéle 30 dní, po uplynutí této doby
bude zrušeno a Žadateli o registraci již nebude umožněna další účast na Sázkách,
ani jiných hazardních hrách provozovaných Tipsportem na základě Povolení MF,
b) během doby, kdy je Dočasné uživatelské konto aktivní, nesmí celkový vklad
přesáhnout částku 3.000 Kč, a to ani v součtu jednotlivých vkladů,
c) z Dočasného uživatelského konta nelze vybírat vložené vklady nebo výhry,
d) dojde-li k úspěšnému dokončení Registrace dle § 4 HP, převede Tipsport
evidované peněžní prostředky z Dočasného uživatelského konta na Uživatelské
konto Sázejícího,
e) nedojde-li k úspěšnému dokončení Registrace, je Tipsport povinen vrátit Žadateli
o registraci nevyčerpaný vklad nejpozději do 7 dnů ode dne uplynutí zákonem
vynuceného zrušení jeho Dočasného uživatelského konta, a to na Účastníkem
uvedený Platební prostředek, není-li to možné, tak bude Účastník vyzván
v 5denní lhůtě k vyzvednutí částky odpovídající jeho zůstatku na kterékoliv
Pobočce v hotovosti. V případě, že si Účastník ve výše uvedené 5denní lhůtě
zůstatek na Pobočce nevyzvedne, bude mu neprodleně odeslán prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb tak, aby byla dodržena zákonná 7denní lhůta
pro vrácení nevyčerpaného vkladu. Cenu, kterou bude Tipsport povinen uhradit
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poskytovateli poštovních služeb za zaslání zůstatku nevyčerpaného vkladu
ze zrušeného Dočasného uživatelského konta, Tipsport na tento zůstatek započte.
(3) Splněním všech podmínek Registrace dle ZHH a tohoto HP dochází k přeměně
Dočasného uživatelského konta na řádné Uživatelské konto, které je tím aktivováno.
Každý Účastník hazardní hry může mít u Tipsportu pouze jedno Uživatelské konto
a pokud se účastní i dalších her u Tipsportu (např. internetové kurzové sázky), sdílí tak
toto konto pro všechny sázky uskutečněné do všech druhů hazardních her
provozovaných Tipsportem, včetně společných peněžních prostředků evidovaných
na tomto kontě. V případě zjištění duplicity Uživatelských kont u jednoho Účastníka
budou pozastaveny vklady a výběry peněžních prostředků na těchto kontech do doby
prošetření důvodů duplicity a případného zrušení duplicitního konta; zůstatek bude
vyplacen až po prošetření porušení ZHH či jiných právních předpisů, tohoto HP
a důvodů duplicity, jakož i po prokazatelném ověření majitele peněžních prostředků
na duplicitních účtech.
(4) Účastník odpovídá po celou dobu své účasti na hazardních hrách provozovaných
Tipsportem za uchovávání přihlašovacího hesla k Uživatelskému kontu v tajnosti
a Tipsport nenese odpovědnost za jeho zneužití v důsledku porušení této povinnosti
Účastníkem.
(5) Tipsport nesmí umožnit převod evidovaných peněžních prostředků mezi Uživatelskými
konty ani mezi Dočasnými uživatelskými konty, ledaže jde o převod peněžních
prostředků z Dočasného uživatelského konta na Uživatelské konto téhož Účastníka,
jenž úspěšně dokončil celý proces Registrace (§ 4 odst. 4 písm. a) až g) HP.
(6) Žadatel o registraci je povinen zvolit si některý Platební prostředek z těch, jež jsou
uvedeny v Internetové aplikaci a uvést číslo nebo jiný jedinečný identifikátor
Platebního prostředku, jehož je majitelem, případně držitelem. Z tohoto Platebního
prostředku může Žadatel o registraci, resp. Účastník, výhradně převádět
bezhotovostně peněžní prostředky na své Uživatelské konto a pouze na tento Platební
prostředek může výhradně z Uživatelského konta bezhotovostně přijímat peněžní
prostředky. Identifikaci Platebního prostředku musí Žadatel o registraci provést tak,
aby na základě tohoto čísla nebo tohoto identifikátoru ho bylo možno identifikovat jako
majitele, případně držitele registrovaného Platebního prostředku.
(7) Tipsport umožní Účastníku, jenž si zvolí jako Platební prostředek bankovní účet, zvolit
pouze bankovní účet vedený u banky se sídlem na území České republiky.
(8) Bezhotovostní výplaty svých peněžních prostředků z Uživatelského konta může
Účastník provádět až po ověření, že je majitelem uvedeného platebního účtu nebo
držitelem platební karty či jiného jím zvoleného Platebního prostředku. Toto ověření
provádí Tipsport
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a) buď na základě první platby uskutečněné Účastníkem z daného Platebního
prostředku prostřednictvím Internetové aplikace na základě elektronické
komunikace s dotčenými finančními institucemi,
b) není-li to jinak možné, pak na základě nezbytné dokumentace (např. smlouvy
o vedení účtu, výpisu z platebního účtu, výpisu z internetového bankovnictví)
poskytnuté Účastníkem dle typu zvoleného Platebního prostředku a dle pokynů
Internetové aplikace.
(9) Žadatelem o registraci zvolený Platební prostředek musí být ověřen v zákonem ZHH
stanovené lhůtě třiceti (30) dnů od zahájení Registrace, jinak nedojde k úspěšnému
dokončení Registrace.
(10)
Po úspěšném ověření zvoleného Platebního prostředku je tento dále
v Internetové aplikaci označován a komunikován jako Registrovaný platební
prostředek. Účastník si může zaregistrovat a nechat ověřit více Platebních prostředků,
v jeden okamžik však může být aktivní pouze jeden Registrovaný platební prostředek.
S výjimkou omezené možnosti dotace Dočasného uživatelského konta (viz tento § 5
odst. 2 písm. b) a c) nelze z Platebního prostředku a na Platební prostředek převádět
peněžní prostředky, dokud nebylo provedeno jeho ověření dle výše uvedených
ustanovení.
(11)
Tipsport je povinen odmítnout zaregistrovat Platební prostředek zadaný
Žadatelem o registraci či Účastníkem v případě jakýchkoliv pochybností o skutečném
majiteli nebo držiteli Platebního prostředku, pokud tyto pochybnosti nebudou
ani po vyzvání Žadatele o registraci či Účastníka k prokázání této skutečnosti
odstraněny, nebo jej zrušit v případě podezření, že byl Platební prostředek registrován
nebo je používán v rozporu s tímto HP a ZHH. Pokud v důsledku nezbytného zásahu
Tipsportu dle předchozí věty nebo na základě žádosti Účastníka o odebrání aktivního
Platebního prostředku či v důsledku jeho exspirace, resp. zániku platnosti, nebude
k trvalému Uživatelskému kontu registrován žádný Platební prostředek, Účastníku
nebudou umožněny bezhotovostní vklady a výběry peněžních prostředků
z Uživatelského konta a uzavírání Sázek v rámci Hry, jakož i dalších internetových
hazardních her provozovaných Tipsportem, a takové Uživatelské konto bude nadále
sloužit pouze pro účast na kurzových sázkách provozovaných Tipsportem v sázkových
kancelářích (tedy nikoliv prostřednictvím internetu), a to až do doby, kdy dojde k řádné
registraci jiného Platebního prostředku, případně ke zrušení Registrace i Uživatelského
konta na základě žádosti Účastníka (viz odst. 17 tohoto § 5 HP). Pokud by se jednalo o
Dočasné uživatelské konto, to bude v případě, že nedojde k registraci jiného Platebního
prostředku, zrušeno nejdéle v zákonné lhůtě 30 dnů od jeho aktivace.
(12)
Na Uživatelské konto mohou být vkládány a z Uživatelského konta mohou být
vypláceny i peněžní prostředky v hotovosti na Pobočkách, a to nejvýše do 5.000,- Kč
za 24 hodin; pro Dočasné uživatelské konto však i zde platí zákonný limit 3.000,- Kč
a zákaz výběru dle odst. (2) písm. b) a c) shora v tomto paragrafu.

9

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
(13)
Tipsport může zrušit Uživatelské konto a ukončit tak účast Účastníka na Hře,
a tím i na všech dalších hazardních hrách provozovaných Tipsportem, v případě,
že Účastník porušil pravidla stanovená HP a ZHH pro účast na hazardních hrách,
zejména v případě porušení podmínek Registrace či registrace Platebního prostředku.
O zrušení Uživatelského konto a konkrétním důvodu zrušení je Tipsport povinen
Účastníka bezodkladně vyrozumět. Kladný zůstatek na Uživatelském kontě bude
vypořádán v souladu s pravidly uvedenými v odst. 15 tohoto § 5 HP.
(14)
Účastník je oprávněn využívat své Uživatelské konto výlučně k určenému účelu,
jímž je účast na hazardních hrách provozovaných Tipsportem. Pokud bude s ohledem
na transakce na Uživatelském kontu zřejmé, že Účastník pravidlo dle předchozí věty
poruší, může Tipsport zrušit Uživatelské konto a ukončit tak účast Účastníka na Hře
i všech ostatních hazardních hrách provozovaných Tipsportem. Zůstatek
na Uživatelském kontu bude Účastníku vyplacen v souladu s pravidly uvedenými
v odst. 15 tohoto § 5 HP.
(15)
V případě zrušení Uživatelského konta Tipsportem v souladu s tímto HP je
Tipsport povinen případný kladný zůstatek na Uživatelském kontě vyplatit Účastníku
na naposledy Registrovaný platební prostředek, přičemž zůstatek může ponížit
o náklady účtované poskytovatelem platebních služeb za zaslání peněžních prostředků;
není-li možné tímto způsobem zůstatek vyplatit, bude Účastník společně
s vyrozuměním o zrušení Uživatelského konta doručeným prostřednictvím adresy
pro doručování elektronické pošty (e-mailové adresy uvedené při Registraci) vyzván
k vyzvednutí částky odpovídající jeho zůstatku na kterékoliv Pobočce v hotovosti ve
lhůtě 15 dnů ode dne zrušení Registrace Tipsportem. V případě, že si Účastník ve výše
uvedené 15denní lhůtě zůstatek na Pobočce nevyzvedne, bude mu neprodleně odeslán
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na korespondenční adresu uvedenou
v Internetové aplikaci. Nelze-li poštovní poukázku, resp. mezinárodní poštovní
poukázku, doručit, je Tipsport povinen opakovat zaslání výzvy prostřednictvím
doporučeného dopisu na adresu bydliště účastníka hazardní hry každých 12 měsíců
do doby uplynutí lhůty rozhodné pro promlčení bezdůvodného obohacení v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od
zůstatku lze odečíst cenu poštovní poukázky, resp. mezinárodní poštovní poukázky,
jakož i cenu doručení opakované výzvy prostřednictvím doporučeného dopisu, přičemž
Tipsport upozorní Účastníka na tuto skutečnost v první výzvě zasílané dle tohoto
ustanovení HP, včetně přesně stanovené výše takových nákladů.
(16)
Každý zaregistrovaný Účastník může využívat aktuální výhody věrnostního
programu.
(17)
Pokud Účastník požádá o zrušení své Registrace (§ 4 odst. 10) HP), musí
v rámci takové žádosti sdělit způsob vypořádání peněžního zůstatku z takového
Uživatelského konta, a to formou bezhotovostního převodu na Registrovaný platební
prostředek, jehož je majitelem či oprávněným držitelem a který umožňuje převod
z Uživatelského konta na tento Platební prostředek, nebo hotovostně na jakékoliv
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Pobočce, avšak v maximální výši 5.000,- Kč za 24 hodin. Do 10 dnů od vypořádání
peněžního zůstatku z Uživatelského konta bude takové konto zrušeno. V případě
zrušení Registrace Žadatelem o registraci v době vedení pouze Dočasného
uživatelského konta bude Registrace ukončena a zůstatek Žadateli o registraci
vyplacen v souladu s pravidly dle § 5 odst. 2 písm. e) tohoto HP.
(18)
Podrobné provozní podmínky vložení peněžních prostředků, výběrů, vedení
a přístupu Účastníka na jeho Uživatelské konto upravují Všeobecné podmínky.

§6
SEBEOMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ
(1) Tipsport v souladu se svou zákonnou povinností dle ZHH nabízí Účastníku možnost
jednotlivě si nastavit pro každý druh hazardní hry Sebeomezující opatření nebo jejich
nastavení jednotlivě odmítnout.
(2) Nastavení Sebeomezujících opatření je jednou z podmínek úspěšného dokončení
Registrace; nově registrovaný Žadatel o registraci tak musí jednotlivě nastavit
Sebeomezující opatření podle tohoto HP, jakož i ke všem dalším aktuálně Tipsportem
provozovaným hazardním hrám, nebo jejich nastavení odmítnout ve lhůtě třiceti (30)
dnů od zahájení Registrace. Nenastaví-li si Žadatel o registraci Sebeomezující opatření
dle předchozí věty, nastávají účinky uvedené v § 5 odst. (2) písm. a) a e) HP.
(3) Využije-li Účastník Sebeomezující opatření, nesmí mu Tipsport umožnit účast na Hře
ani jiných hazardních hrách provozovaných Tipsportem, jež by vedlo k nedodržení
takto nastavených opatření.
(4) Zmírní-li Účastník své Sebeomezující opatření, je Tipsport povinen provést změnu
nejdříve s účinností od sedmého dne ode dne změny Účastníkem.
(5) Zpřísní-li Účastník své Sebeomezující opatření, je Tipsport povinen provést změnu
neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zadání změny Účastníkem.
(6) Tipsport umožňuje Účastníku nastavit si tato Sebeomezující opatření:
a) maximální výši Sázek za 1 den,
b) maximální výši Sázek za 1 kalendářní měsíc,
c) maximální výši čisté prohry za 1 den,
d) maximální výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,
e) maximální počet přihlášení do Uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc,
f) maximální dobu denního přihlášení na Uživatelském kontu do jeho automatického
odhlášení,
g) dobu, po kterou Účastníku nebude umožněno zúčastnit se Her, ani jiných hazardních
her provozovaných Tipsportem po odhlášení Účastníka z Uživatelského konta.
(7) Čistou prohrou se pro účely Sebeomezujících opatření u všech hazardních her, včetně
Her dle tohoto HP, rozumí částka představující rozdíl mezi úhrnem všech Sázek
Sázejícího a všech Výher a úhrnem všech proher v rámci daného druhu hazardní hry.
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Do čisté prohry se započítávají pouze Sázky, v níž se o Výhře nebo prohře Sázejícího
rozhodne v období jednoho dne nebo jednoho kalendářního měsíce, pro které si Sázející
Sebeomezující opatření stanovil.

§7
UZAVŘENÍ SÁZKY A ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA HRÁCH
(1) Sázející se účastní Hry prostřednictvím Internetové aplikace provozované Tipsportem.
Pravidla jednotlivých Her jsou obsažena ve zvláštní části tohoto HP, která je označena
jako Tipsport Games. Herní měnou je česká koruna.
(2) V Tipsport Games je pro každou Hru upraveno zejména:
•
•
•
•

částka nejvyšší Sázky, nejvyšší Výhry a nejvyšší hodinové prohry, resp.
statistické průměrné hodinové prohry,
její podrobná pravidla,
popis jednotlivých funkcionalit,
její Výherní podíl.

(3) Sázky budou přijímány prostřednictvím výpočetní techniky v Internetové aplikaci.
Za jednu hru technické hry se považuje ukončený proces, při kterém se po jednom
spuštění vytváří náhodný proces výsledku Hry a nejpozději před ukončením této Hry
se odečte z Vkladu Sázka na jednu hru. Pokud Internetová technická hra obsahuje
bonusové kolo hry, v níž může Sázející svou Výhru pouze navýšit, nikoliv ztratit, pak
se nejedná o samostatnou hru, ale bonusové kolo hry spolu se základní hrou, v rámci
které byla spuštěna, tvoří jednu hru technické hry. Interakce Sázejícího v rámci hry
technické hry nemá vliv na její Výsledek.
(4) Účast Sázejícího na Hře musí být v souladu se ZHH přerušena vždy po uplynutí 120
minut jeho účasti na Hře, a to na dobu nejméně 15 minut, během níž nebude
Účastníkovi umožněno účastnit se jakékoliv Hry.
(5) V případě, že Sázející sám ze své vůle přerušil svoji účast na Hře po dobu minimálně
15 minut, lhůta 120 minut dle předchozího odst. (4) tohoto HP počíná běžet znovu.
(6) K Uzavření sázky dochází na základě stisknutí příslušného tlačítka pro zahájení hry
(např. tlačítka „Točit“). V době od Uzavření Sázky do jejího vyhodnocení na základě
Výsledků Her není Sázející oprávněn uskutečňovat další Sázky ani provádět jakékoliv
změny této Sázky.
(7) V případě, že na Uživatelské konto či Dočasné uživatelské konto budou neoprávněně
připsány peněžní prostředky jako Výhra, je Tipsport oprávněn takto nesprávně
připsanou Výhru odečíst z Uživatelského konta či Dočasného uživatelského konta
i bez jeho souhlasu, a to v případě, že se Sázející mohl prokazatelně seznámit s tím,
že Výhra byla na Uživatelské konto či Dočasné uživatelské konto připsána
neoprávněně, přičemž o takovém odečtení Výhry z Uživatelského konta či Dočasného
uživatelského konta bude Sázející prokazatelně vyrozuměn. Pokud se tímto postupem
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Uživatelské konto či Dočasné uživatelské konto dostane do záporného zůstatku, je
Sázející povinen vzniklý dluh uhradit, a to nejpozději do 10 dnů od výzvy Tipsportu.
Tipsport je oprávněn nerealizovat operace požadované Sázejícím až do doby, kdy bude
dluh uhrazen. V případě, že Sázející nesplní tuto svoji povinnost ve stanovené lhůtě,
může Tipsport zrušit Uživatelské konto či Dočasné uživatelské konto a ukončit tak
účast Sázejícího na Hře a uplatňovat veškeré možné právní prostředky k vymožení
dlužné částky.
(8) V případě, že v průběhu hry technické hry dojde k výpadku internetového spojení
či jiné závadě či skutečnosti (např. zavření okna webového prohlížeče Sázejícím),
v důsledku které nebude zobrazena nebo dokončena hra technické hry, rozehrané
technické hry, bude hra technické hry dokončena v závislosti na typu příslušné
technické hry následovně:
a) technická hra, u níž není k dokončení hry technické hry nutná součinnost
Sázejícího, se automaticky ukončí a její výsledek bude zobrazen v historii
transakcí v rámci Internetové aplikace a
b) technická hra, u níž je k dokončení hry technické hry nutná součinnost
Sázejícího, bude Sázejícím dokončena po nejbližším přihlášení Sázejícího
do Internetové aplikace, přičemž hra technické hry bude pokračovat ve fázi,
ve které došlo k jejímu přerušení. Pokud nejbližší přihlášení Sázejícího
do Internetové aplikace překročí lhůtu stanovenou v Tipsport Games, bude
nedokončená hra technické hry ukončena a Sázejícímu bude vrácena Sázka.
(9) Sázející může u některých Her, u nichž je toto uvedeno v Tipsport Games, zkrátit dobu
trvání jedné hry, např. použitím tlačítka „Stop“ nebo funkce rychlého točení, což může
ovlivnit výsledek konkrétní Hry v případě, kdy je toto uvedeno v jejich podrobných
pravidlech v Tipsport Games. Jedna Hra však za žádných okolností není kratší než
2 vteřiny.
(10)
Výše Výhry je určena hodnotou Sázky vynásobenou multiplikátorem příslušné
Výherní kombinace v návaznosti na ustanovení uvedené ve Výplatní tabulce.

§8
LIMITY VKLADU, VÝBĚRŮ, VÝHER A PROHER, VÝHERNÍ
PODÍL
(1) Minimální výše Sázky do jedné hry technické hry je 0,1 Kč a hodnotu Sázky je možno
zvolit s přírůstkem 0,1 Kč. Tipsport si vyhrazuje právo upravit, a to i jen v některých
případech, minimální výši Sázky i minimální výši jejího přírůstku. O těchto úpravách
však musí vhodným způsobem informovat Sázející.
(2) Sázka do jedné hry technické hry nesmí v souladu se ZHH přesáhnout 1.000,- Kč. Před
Uzavřením sázky může v Internetové aplikaci dojít u některých Her k dalšímu snížení
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výše Sázky z důvodu dodržení zákonného limitu maximální výše Výhry (viz odst. 3
tohoto § 8).
(3) Maximální výše Výhry z jedné hry technické hry nesmí v souladu se ZHH přesáhnout
500.000,- Kč; k zajištění této podmínky výplaty Výher může dojít u některých Her
k omezení maximální výše Sázky či Výhry.
(4) Minimální Výherní podíl u Her činí 75,00 %. Výše Výherního podílu ve vztahu
ke konkrétním Hrám je uvedena v rámci příslušných ustanovení Tipsport Games.
(5) Nejvyšší hodinová prohra (dle §53 ZHH) činí 450.000,- Kč; k zajištění nepřesáhnutí
nejvyšší hodinové prohry může dojít u některých Her k omezení maximální výše Sázky
či jejímu nepřijetí. Statistická průměrná hodinová prohra ve vztahu ke konkrétním
Hrám je uvedena v rámci příslušných ustanovení Tipsport Games.
(6) Limity dotací Uživatelského konta či výběrů z něj, popř. s těmito transakcemi spojené
poplatky jsou uvedeny v následujícím přehledu, přičemž Tipsport je oprávněn tyto
limity či poplatky zmírnit ve prospěch Účastníka.

Limity výběrů z Uživatelského konta
Platební metoda
Minimum
Výplata na pobočce
100 Kč
Bankovní převod
1 000 Kč
Skrill
1 000 Kč

Maximum
5 000 Kč
bez omezení
30 000 Kč

Limity dotací Uživatelského konta
Platební metoda
Minimum
Maximum
Dotace na pobočce
1 Kč
5 000 Kč
Platba platební kartou
100 Kč
bez omezení
Bankovní převod
3 Kč
bez omezení
On-line platby prostřednictvím PayU
3 Kč
bez omezení
Skrill
1 000 Kč
50 000 Kč
My paysafecard
3 Kč
24 000 Kč

Poplatek

5%

§9
NÁROK NA VÝHRU
(1) Nárok na Výhru vzniká v návaznosti na Výsledek Hry v případě, že nebyly porušeny
žádným způsobem ustanovení HP.
(2) Výsledek Hry odpovídá Výherní kombinaci stanovené ve vztahu k příslušné Hře
ve Výplatní tabulce, jež je k nahlédnutí v Internetové aplikaci u každé Hry po jejím
spuštění a která je také součástí Tipsport Games.
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§ 10
VÝPLATA VÝHER
(1) Výplata Výher je realizována připsáním Výhry na Uživatelské konto, popř. Dočasné
uživatelské konto prostřednictvím Internetové aplikace.
(2) Připsání Výhry na Uživatelské konto bude v případě splnění všech podmínek
stanovených tímto HP realizováno automaticky bezodkladně po zveřejnění Výherní
kombinace a vyhodnocení Sázky, nejpozději v zákonné lhůtě do 60 dnů. Výherce může
uplatnit nárok na Výhru prostřednictvím reklamace nejpozději do 1 roku ode dne
vyhodnocení Sázky, jinak právo na Výhru dle ZHH zaniká.
(3) Vzniknou-li před výplatou Výhry pochybnosti o regulérnosti Sázky, může být výplata
Výhry pozastavena až do vyřešení pochybností, nejdéle však do uplynutí zákonné
60denní lhůty pro vyplacení Výhry. Bude-li uzavřená Sázka vyhodnocena jako
podezřelý obchod ve smyslu AML zákona, bude výplata Výhry pozastavena až do doby
stanovené v § 20 AML zákona.
(4) Tipsport má právo odečíst již připsanou Výhru z Uživatelského konta či z Dočasného
uživatelského konta Sázejícího, a to z důvodu porušení ZHH či jiného právního
předpisu nebo tohoto HP, jakož i v případě podvodného jednání Sázejícího
a za předpokladu, že se Sázející mohl prokazatelně seznámit s tím, že Výhra byla
na Uživatelské konto či Dočasné uživatelské konto připsána neoprávněně. O takovém
odečtení připsané Výhry podle tohoto ustanovení musí být Sázející prokazatelně
vyrozuměn. Pokud se tímto postupem konto dostane do záporného zůstatku, bude
postupováno stejně jako v případě dle § 7 odst. (7) HP.

§ 11
SPORY, STÍŽNOSTI A REKLAMACE
(1) Účastníci mohou podávat odůvodněné stížnosti či reklamace (dále jen reklamace)
Tipsportu, vždy nejpozději do šesti měsíců ode dne vzniku rozhodné skutečnosti, která
je důvodem reklamace, přičemž každá řádná reklamace musí být Tipsportu doručena
nejpozději poslední den lhůty pro její podání dle tohoto odstavce. Tipsport každou
řádnou reklamaci prošetří a nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění oznámí
stěžovateli výsledek.
(2) V případě, že Účastník neuplatní reklamaci týkající se Výher či reklamaci na jiné
pohyby na Uživatelském kontě a na zůstatky Uživatelského konta ve výše uvedené
lhůtě šesti měsíců, má se zato, že Účastník s vyhodnocením Sázky, a tedy i s uvedeným
zůstatkem na Uživatelském kontě souhlasí a Účastník ztrácí nárok na opravu
vyhodnocení Sázky. Ustanovení tohoto odstavce není dotčeno právo Účastníka uplatnit
nárok na Výhru podle § 10 odst. 2 HP.
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(3) Reklamace týkající se nepochopení pravidel technické hry, použité terminologie
v rámci technické hry nebo reklamace podané po lhůtě šesti měsíců nebudou shledány
jako oprávněné, o čemž bude Účastník vyrozuměn.
(4) Reklamaci uplatní Účastník prostřednictvím e-mailu zaslaného na elektronickou
adresu: hry.reklamace@tipsport.cz, ve kterém specifikuje její důvody a uvede svůj
požadavek na její vyřízení. Reklamace musí zejména obsahovat jednoznačnou
identifikaci Účastníka (uživ. jméno), časový údaj reklamované Sázky, popř. jiné
relevantní údaje týkající se reklamované skutečnosti. Tipsport zašle Účastníku
potvrzení o přijetí reklamace s uvedením všech zákonných náležitostí.
(5) Pro posuzování sporů o uzavřené Sázce jsou směrodatné údaje uložené v Internetové
aplikaci Tipsportu.
(6) Náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého.
(7) V případech, na které není v HP pamatováno, jsou rozhodující obecně závazné právní
předpisy, zejména občanský zákoník a rozhodnutí Tipsportu učiněná v souladu s nimi
a tímto HP. Rozhodné právo pro vztahy mezi Tipsportem a Účastníkem je právo České
republiky a k řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky, čímž není dotčeno
právo Účastníka obrátit se se svojí reklamací na ČOI dle ustanovení odst. (8) tohoto §.
(8) Není-li Účastník spokojen se způsobem vyřízení reklamace, má v souladu s platnou
legislativou v oblasti ochrany spotřebitele (zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplnění) rovněž právo na mimosoudní řešení
sporu, jež se zahajuje na návrh Účastníka podaný u subjektu věcně příslušného pro
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti smlouvy o sázce, jímž je Česká
obchodní inspekce; kontakty a bližší informace lze dohledat na těchto internetových
stránkách: www.coi.cz.

§ 12
OSOBNÍ ÚDAJE
(1) Pro Registraci a účast na Hrách, jakož i dalších hazardních hrách provozovaných
Tipsportem, je nezbytné zpracování Osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 4 tohoto
HP. Tipsport tyto údaje zpracovává v souladu se zákonem ZHH a AML a dále
v rozsahu nezbytném pro poskytování Her a jiných hazardních her, jak je vymezeno
v odst. (3) tohoto § 12. Tipsport může Osobní údaje Účastníka zpřístupnit pouze
orgánům státního dozoru, a to zejména v oblasti dozoru nad hazardními hrami
a v oblasti daní, a v dalších případech stanovených obecně závaznými právními
předpisy; jiným osobám může Tipsport zpřístupnit údaje pouze se souhlasem
Účastníka; tím není dotčeno zpřístupnění osobních údajů zpracovatelům v souladu se
Zásadami ochrany osobních údajů. V rozsahu nezbytném pro poskytování služeb
Dočasného uživatelského konta Tipsport rovněž zpracovává Osobní údaje Žadatele
o registraci, a to v rozsahu popsaném v Zásadách ochrany osobních údajů.
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Podřízenost zákonu: Tipsport shromažďuje a zpracovává Osobní údaje v souladu
s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů.
(2) Účel poskytnutí a zpracování: zpracování Osobních údajů provádí Tipsport za účelem
(i) poskytování Her a případně jiných hazardních her; (ii) splnění zákonných povinností
při umožnění účasti na hazardních hrách a identifikaci Účastníka v souladu se zákonem
ZHH, AML, Povolením MF a případně dalších zákonných povinností Tipsportu ; (iii)
pro účely oprávněných zájmů společnosti Tipsport dále vymezených v Zásadách
ochrany osobních údajů; a (iv) pro účely, se kterými Účastník udělí souhlas při
využívání služeb Tipsportu, jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů.
(3) Způsob a prostředky zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně
v písemné podobě a dále automatizovaně elektronicky. Tipsport je správcem
i zpracovatelem Osobních údajů, je však oprávněn kdykoliv pověřit (na základě
smluvního vztahu a v souladu se zákonnými podmínkami) jinou osobu zpracováním
Osobních údajů; informaci o zapojení takového zpracovatele pak zpřístupní subjektům
údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
(4) Doba zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu účasti Účastníka
na hazardních hrách provozovaných Tipsportem. Osobní údaje mohou být
zpracovávané i po ukončení účasti na hazardních hrách provozovaných Tipsportem, jak
je dále vymezeno v Zásadách ochrany osobních údajů, a to zejména za účelem plnění
zákonných povinností dle zákona AML.
(5) Neposkytnutí Osobních údajů: V případě, že Žadatel o registraci a/nebo Účastník
neposkytne Tipsportu své Osobní údaje vyžadované dle § 4 tohoto HP, nemůže se
v souladu se zákonem AML a ZHH a tímto HP účastnit Hry či jiných hazardních her
provozovaných Tipsportem. Účastník má však právo odmítnout poskytnutí souhlasu
pro zpracování Osobních údajů, které není v souladu se Zásadami ochrany osobních
údajů nezbytné pro poskytování Her nebo jiných hazardních her Tipsportu. V případě,
kdy Účastník udělí souhlas se zpracováním svých Osobních údajů pro některý z účelů
vymezených v Zásadách ochrany osobních údajů, má právo takový dříve udělený
souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu nevede ke zrušení Uživatelského konta.
V případě, kdy si Účastník nepřeje, aby jeho Osobní údaje byly dále Tipsportem
zpracovávané, může zrušit své Uživatelské konto; zrušením Uživatelského konta však
není dotčeno zpracování Osobních údajů vyžadované zákonem (zejména AML
zákonem) a dalšími důvody, jak je dále popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů.
(6) Práva Účastníka a Žadatele o registraci:
a) v souladu s platnými právními předpisy má Účastník a Žadatel o registraci
právo požadovat přístup ke svým Osobním údajům, které Tipsport jako správce
zpracovává, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos, právo podat námitky
a také právo požadovat omezení zpracování těchto Osobních údajů.
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b) Postup pro uplatňování práv Účastníka a jiných osob jsou detailně popsány
v Zásadách zpracování osobních údajů.
c) Účastník má právo obrátit se v případě nevyřízení jeho žádosti týkající se jeho
Osobních údajů, nebo kdykoliv přímo, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

§ 13
OSTATNÍ USTANOVENÍ
(1) Smluvní vztah mezi Účastníkem a Tipsportem se dále řídí Všeobecnými podmínkami,
s nimiž se Účastník seznámí při Registraci, přičemž Všeobecné podmínky se mohou
měnit, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny, zejména v návaznosti na pokyny
orgánů státního dozoru ve vztahu k provozování hazardních her, v návaznosti na změnu
HP a/nebo k zajištění řádného provozování hazardních her, dodržování ZHH a tohoto
HP ze strany Účastníka, jakož i k zajištění většího uživatelského komfortu pro
Účastníky.
(2) Tipsport se zavazuje zachovávat mlčenlivost o Účastnících a jejich účasti ve hře, včetně
jejich výhry či prohry. Výjimky stanovuje ZHH.
(3) Účastník je povinen dodržovat i veškeré obecně závazné předpisy, které se na jeho účast
na technických hrách vztahují.
(4) Tipsport podporuje zásady zodpovědného hraní, které jsou pro Účastníky zveřejněny
v Internetové aplikaci.
(5) Závazky Tipsportu k výplatě Výher jsou zajištěny složením kauce na zvláštní účet
u MF, jejíž výše činí v souladu s ZHH padesát milionů korun českých.
(6) Tipsport si vyhrazuje právo provést na základě schválení MF změny tohoto HP.
(7) Veškeré sázky uzavřené před nabytím účinnosti tohoto HP se řídí herním plánem
účinným v okamžiku rozhodné skutečnosti.

V Berouně, dne 9. 11. 2020
Ing. Petr Knybel
člen představenstva Tipsport.net a.s.
Tento herní plán byl schválen Ministerstvem financí České republiky rozhodnutím ze dne 4.
11. 2020, vydaným pod číslem jednacím MF-37814/2016/34-125 a nahrazuje ke dni jeho
účinnosti, tj. ke dni 11.11.2020 herní plán schválený Ministerstvem financí České republiky pod
číslem jednacím MF-37814/2016/34-106 ze dne 10.6.2020
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5 Reel Drive
Základní informace
Hra 5 Reel Drive je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Scatter a Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,95 %
Nejvyšší sázka
18,00 Kč
Nejvyšší výhra
20 128,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
658,80 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
celková výše sázky na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií (9).
Kliknutím se otevře menu, ve kterém se nachází posuvník,
kterým se zvyšuje nebo snižuje celková výše sázky na jednu hru
technické hry a možnost vypnutí/zapnutí zvuku.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím na šipku uvnitř menu dojde k návratu na hlavní
stránku technické hry.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Na jednu výherní linii lze vsadit právě jednu minci. Výše výhry z jedné hry technické hry je
určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii. Na každé výherní linii se vyplácí pouze
nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 9 Kč (9 linií x sázka
na linii v hodnotě mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů
Hamburgeru 13,00 Kč.

Např. Celková sázka je nastavena na 18,00 Kč a na výherní linii se zobrazí výherní kombinace
3 shodných symbolů Hamburgeru. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: (18,00
Kč/9 linií) x multiplikátor 13, tj. 26,00 Kč.
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze
na válcích 2, 3 a 4 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz
níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné symboly
Wild neutvářejí vlastní výherní kombinace.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry, která je určena celkovou hodnotou sázky.
Výhry za symboly Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
výherních kombinací běžných symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.
Příklad Výplatní tabulky symbolu Scatter při celkové sázce 18 Kč (9 linií x sázka na linii
v hodnotě mince 1 Kč).
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5x Magic
Základní informace
Hra 5x Magic je tříválcový video automat s 5 výherními liniemi. Hra obsahuje symboly Wild
a Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

95,00 % při hře s jednou linií
95,42 % při hře se všemi liniemi
250,00 Kč
262 500,00 Kč
22 500,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se nastavuje počet mincí na jednu hru technické
hry.
Kliknutím na tlačítko se nastavuje počet linií na jednu hru technické
hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou výší
sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty mince, počtu mincí
a počtu výherních linií.

Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry

•

•
•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a mínus se nastavuje hodnota mince, počet
mincí a počet linií na jednu hru technické hry. Vynásobením uvedených parametrů
se nastavuje celková sázka do jedné hry technické hry.
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
5
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Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč, počet mincí vsazených na výherní linii je
nastaven na hodnotu 5, počet hraných linií je nastaven na hodnotu 5 linií. Na výherní linii 1
jsou vytočeny stříbrné výherní kombinace BAR. Výhra je v tomto případě vypočtena
následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 1,00 Kč x 5 mincí) x multiplikátor
20, tj. 100,00 Kč.

Bonusové symboly
Wild symbol x5 (viz obrázek) se může objevit kdekoliv na všech třech válcích. Nahrazuje
všechny ostatní symboly (vyjma symboly Scatter) a pomáhá formovat výherní kombinace.
Jeden Wild symbol v rámci výherní kombinace vynásobuje výhru 5x. Dva Wild symboly
v rámci výherní kombinace vynásobují výhru 25x. Tři Wild symboly tvoří samostané výherní
kombinace s příslušnými multiplikátory podle Výplatní tabulky.

Scatter symbol klobouku (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol, který se může
objevit kdekoli na všech třech válcích. Dva symboly Scatter kdekoli na válcích vynásobují
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celkovou sázku do jedné hry technické hry 2x. Tři symboly Scatter kdekoli na válcích
vynásobují celkovou sázku do jedné hry technické hry 25x. Výhry ze symbolů Scatter
se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních linií.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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7 Sins
Základní informace
Hra 7 Sins je pětiválcový video automat s 243 výplatními liniemi. Hra obsahuje dva symboly
Wild a symbol Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,30 %
300,00 Kč
474 000,00 Kč
19 980,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry. Kliknutím na
tlačítko mínus se snižuje celková výše sázky, kliknutím
na tlačítko plus se zvyšuje celková výše sázky.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné
hry. Tato funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá
vliv na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•

•

Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře zatočení zdarma – zastaví automatickou hru při výhře volných
zatočení.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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•
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Výplatní tabulka
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherních kombinací.

Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota sázky do jedné hry je nastavena na 10,00 Kč. Na výherní linii je vytočeno sedm
červených srdcí. Výhra z jedné hry technické hry je v tomto případě 300,00 Kč apod.
Bonusové symboly
Wild symbol Lucky 7 se může objevit kdekoli na válcích 1, 3 a 5 zleva. Dvojitý Wild symbol
Double Lucky 7 se může objevit kdekoliv na válcích 2 a 4 zleva. Oba Wild symboly nahrazují
všechny ostatní symboly (vyjma symboly Scatter) a pomáhají formovat výherní kombinace.
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Tři a více Wild symbolů formují samostatnou výherní kombinaci. Výše výhry je automaticky
dopočtena ve Výplatní tabulce v závislosti na nastavené hodnotě sázky. Výhry ze symbolů Wild
se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních linií.
Např. Hodnota sázky do jedné hry je nastavena na 10,00 Kč. Na výherní linii je vytočeno šest
symbolů Wild. Výhra z jedné hry technické hry je v tomto případě 200,00 Kč apod.

Scatter symbol v podobě Pandořiny skříňky (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový
symbol, který se může objevit kdekoli na válcích 1, 3 a 5 zleva. Tři Scatter symboly znamenají
výherní kombinaci a vynásobují zvolenou hodnotu sázky do jedné hry technické hry pro účely
vypočtení výhry multiplikátorem 2 a spouštějí sedm volných zatočení. Výhry ze symbolů
Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních linií.

Bonusová funkce
Bonusové funkce „Druhá šance“ je aktivována vytočením dvou Scatter symbolů. V rámci
bonusové funkce sázející kliknutím vybírá mezi 7 možnostmi (hříchy), pod kterými se skrývají
2 zbývající Scatter symboly pro spuštění volných zatočení nebo multiplikátory zvolené hodnoty
sázky do hry. Výhry ze základní hry a bonusové hry se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Bonusová funkce spolu se základní hrou, v rámci které byla spuštěna, tvoří jednu hru technické
hry.
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Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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9 Stars
Základní informace
Hra 9 Stars je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly Hvězda a funkce Kolo štěstí a Dvojitá výhra, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10
mincí x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3
symbolů Třešně 20,00 Kč.

Funkce Dvojitá výhra
Pokud se na všech pozicích válců zobrazí stejný symbol, dojde k vynásobení všech výher
násobitelem x2.
17
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Funkce Free Spins
Zobrazí-li se kdekoliv na válcích symbol Hvězdy (viz obrázek), rozsvítí se na Bonusovém poli
příslušná hvězda, jejíž pozice odpovídá pozici na válcích. Takto se pokračuje až do rozsvícení
všech hvězd v poli. Bonusová hra se spustí po rozsvícení všech 9 hvězd v poli. Hráč pak obdrží
výhru, kterou si vylosuje na výherním kole, kde vytočí zaprvé některý z výherních symbolů a
zadruhé násobek z možností 2x, 4x, 8x, 10x. Výhra se pak vypočítá jako faktor vylosovaného
symbolu krát vylosovaný násobek. Bonusové pole s hvězdami je spjato s výší sázky. Každá
výše sázky má své vlastní bonusové pole. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani
výherní podíl
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Ace of Spades
Základní informace
Hra Ace of Spades je tříválcový výherní video automat se 1 fixní výherní linií. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,87 – 95,94 %
Nejvyšší sázka
300,00 Kč
Nejvyšší výhra
250 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
22 302,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
počtu vsazených mincí na jednu hru technické hry
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí na výherní linii a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího)
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Hra obsahuje pouze jednu vodorovnou výherní linii, která se nachází uprostřed válců. Pokud
jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo
směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace, přičemž tento multiplikátor je uveden v tabulce ve sloupci 1. Sloupce 2 a 3 obsahují
již vypočítané hodnoty multiplikátoru za příslušné výherní kombinaci v závislosti na počtu
mincí na linii. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5 Kč a počet mincí na řadu je nastaven na 2 a na výherní
linii se zobrazí výherní kombinace 3 shodné symboly Q. Výhra je v tomto případě vypočtena
následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5 Kč) x multiplikátor 50
(multiplikátor 25 x počet mincí na linii 2), tj. 250 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pro výpočet
výhry z výherní kombinace obsahující jeden symbol Wild se použije násobitel x2. Pro výpočet
výhry z výherní kombinace obsahující dva symboly Wild se použije násobitel x4; toto pravidlo
se neuplatní, pokud výherní linie obsahuje tři symboly Wild.
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Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Age of Discovery
Základní informace
Hra Age of Discovery je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Scatter a Wild a bonusovou funkci Poklad. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,62 %
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
33 660,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
5 070,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
celková výše sázky na jednu hru technické hry, která se vypočte
jako počet linií (25) x počet mincí na linii x hodnota mince.
Kliknutím se otevře menu, ve kterém se nachází posuvníky,
kterými se zvyšuje nebo snižuje hodnota mince a počet
vsazených mincí na výherní linii, a možnost vypnutí/zapnutí
zvuku.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím na šipku uvnitř menu dojde k návratu na hlavní
stránku technické hry.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč a počet mincí na řadu je nastaven na 5 a na
výherní linii se zobrazí výherní kombinace 2 shodných symbolů Banánu. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 0,50 Kč
x počet mincí na linii 5) x multiplikátor 2, tj. 5,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné symboly Wild utvářejí vlastní výherní kombinace
dle pravidel pro běžné symboly.
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Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry, která je určena celkovou hodnotou sázky
vynásobenou multiplikátorem příslušného počtu symbolů Scatter dle obrázku níže. Výhry za
symboly Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních
kombinací běžných symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.

Funkce Poklad
Hra obsahuje bonusový symbol Poklad (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí
alespoň 3 bonusové symboly poklad, dojde v rámci jedné hry technické hry k aktivaci bonusové
funkce Poklad.

Po aktivaci funkce Poklad se zobrazí mapa (viz obrázek), která obsahuje symboly černých
křížků s pokladem. Sázející postupně vybírá jeden křížek po druhém a odkrývá tak peněžité
výhry.

Bonusová funkce Poklad končí ve chvíli, kdy sázející odkryje symbol lebky se zkříženými
hnáty (viz obrázek).

Veškeré odkryté peněžité výhry jsou poté sečteny v poli Celková výhra a připočteny k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací ze základní fáze hry. Veškeré volby, které jsou v průběhu
bonusové funkce sázejícím činěny, nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
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American Roulette
Základní informace
Hra American Roulette je založena na principu klasické rulety. Podstatou hry je vsadit
na vybrané místo na hracím poli tak, aby sázka pokrývala výsledek, na kterém se ustálí kulička.
Talíř rulety se skládá z 38 číslovaných políček. Čísla od 1 do 36 mají střídavě červenou a černou
barvu. 0 a 00 má zelenou barvu.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

92,11 %
1 000,00 Kč
36 000,00 Kč
142 020,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na ikonku mince s odpovídající hodnotou
se vybírá hodnota mince.
Kliknutím s odpovídající hodnotou mince na hracím poli se
nastavuje sázka do jedné hry technické hry. Celková sázka
do jedné hry technické hry je vypočtena jako součet všech
hodnot umístěných mincí na hracím poli.
Kliknutím je aktuálně nastavená sázka do jedné hry
technické hry zdvojnásobena.
Kliknutím je poslední zvolená sázka odstraněna.
Kliknutím je celková sázka do jedné hry technické hry
odstraněna.
Kliknutím je sázka do jedné hry technické hry opakována
podle předchozí hry technické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se zobrazí tabulka výplat.
Kliknutím se zobrazí funkce Závodní dráha.
Kliknutím se přepíná mezi grafickým a tabulkovým
znázorněním kola rulety.
Kliknutím se zobrazí tabulka oblíbených sázek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím se zobrazí herní historie (není k dispozici
v režimu Hra pro zábavu).

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•
•
•
•

Zvuk – posuvníkem se ovládá hlasitost.
Hlas krupiéra – zapíná nebo vypíná hlas krupiéra, posuvníkem se ovládá hlasitost
Hudba na pozadí – zapíná nebo vypíná hudbu na pozadí, posuvníkem se ovládá
hlasitost
Zvukové efekty – zapíná nebo vypíná zvukové efekty, posuvníkem se ovládá hlasitost
Soundtrack – kliknutím se volí hudební motiv
Automatická úprava sázky – zapíná nebo vypíná automatickou úpravu sázky
Úvodní film – zapíná nebo vypíná spuštění úvodního filmu
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Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na posuvníku se nastavuje počet her automatické hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí po dokončení nastavení automatické hry
kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Oblíbené sázky
Hra umožňuje ukládání aktuální nastavených sázek včetně vlastního pojmenování těchto sázek.
Uložené sázky lze následně načíst kliknutím na příslušnou sázku ze seznamu Oblíbených sázek,
když jsou na hracím poli rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou.
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Závodní dráha
Hra umožňuje zobrazení závodní dráhy, na které jsou zobrazeny jednotlivá čísla za sebou tak,
jak jsou zobrazeny na kole rulety. Pomocí této závodní dráhy lze sázet přímo na jednotlivá čísla
rulety a zároveň na sousední čísla těchto čísel.

Informační tabule
Hra obsahuje informační tabuli se statistikami, které obsahují výsledky herních kol, statistiky
rulety, žhavá a chladná čísla a sloupcové grafy. Sázející může vsadit přímo na žhavá/chladná
čísla, červenou/černou či sudou/lichou.
Statistiky kola: V této sekci jsou zobrazeny výsledky za posledních 500 herních kol.
Žhavá a chladná čísla: V této sekci jsou zobrazena 4 nejčastější výherní čísla za posledních 500
herních kol. V druhém řádku se nachází informace o tom, kolikrát byla čísla během posledních
500 roztočení vylosována.
Sloupcové grafy: V této sekci jsou zobrazeny sázky na červenou/černou a sudou/lichou včetně
procenta herních kol, ve kterých k danému výsledku došlo, zahrnuty jsou i údaje pro číslo 0.
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Výplatní tabulka
Kulička rulety se v rámci jedné hry technické hry ustálí se na jednom z 38 čísel s příslušnou
barvou. Odpovídající výhry z jedné hry technické hry jsou vypočteny podle následující výplatní
tabulky:
Vnitřní sázka (Inside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

Jedno číslo (Straight-Up)

Sázka na jedno číslo

36x

Dvě čísla (Split)

Sázka na linii mezi dvěma
18x
sousedícími čísly.

Tři čísla (Street)

Sázka na vnější okraj
sázkové
plochy
vedle
prvního čísla v řadě, která
se vztahuje na celou řadu. 12x
Příklad: 13, 14 a 15. Jako
sázky Street platí také sázky
na skupiny 0,1,2 nebo 0,2,3.

Čtyři čísla (Corner)

Sázka na průsečík vodorovné
a svislé linie uprostřed
skupiny čtyř čísel. Příklad:
9x
17, 18, 20 a 21. Sázku Corner
můžete
rovněž
uzavřít
na skupinu čísel 0, 1, 2, 3.

Pět čísel (Top Line)

Sázka na vnější okraj
sázkové plochy v průsečíku
7x
řady s čísly 0 a 00 a první
řady.

Šest čísel (Line)

Sázka na vnější okraj
sázkové plochy v průsečíku
6x
dvou řad. Příklad: 19, 20, 21,
22, 23 a 24.

* Maximální hodnota vnitřní sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Vnější sázky (Outside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

12 čísel (Dozens)

Sázka na pole "1st 12"
(tj. první sadu dvanácti
po sobě jdoucích čísel, 1-12), 3x
"2nd 12" (13-24), nebo "3rd
12" (25-36).

Sloupce 12 čísel (Colums)

Sázka na pole označené "2 to
1" v dolní části každého 3x
sloupce o dvanácti číslech.

Barva

Sázka na červené nebo černé
pole. (pokud kulička přistane
na zeleném čísle 0, sázky 2x
na červenou a černou barvu
prohrávají).

Sázka na pole s označením
"Even" (sudá čísla) nebo
"Odd" (lichá čísla). (pokud
Sudá/Lichá čísla (Even/Odd)
2x
kulička přistane na 0, sázky
na sudá a lichá čísla
prohrávají).

Nízká/Vysoká čísla
(Low/High)

Sázka na pole "1-18" nebo
"19-36". (číslo 0 není
2x
do těchto číselných skupin
zahrnuto).

* Maximální hodnota vnější sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní
sázku 100,00 Kč na číslo 0; vnější sázku 100,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 100,00
Kč na prostřední sloupec čísel (viz obrázek). Celková sázka do jedné hry technické hry
odpovídá součtu dílčích sázek při zachování zákonných a nastavených sázkových limitů hry,
tj. 300,00 Kč. Výsledkem náhodného procesu je červené číslo 14. Dílčí výhry z jednotlivých
sázek se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Celková výhra z jedné hry technické hry je
v takovém případě: 100,00 Kč x 0 (nula) + 100,00 Kč x 1 (červená barva) + 100,00 Kč x 2
(prostřední sloupec), tj. 300,00 Kč.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Archangels: Salvation™
Základní informace
Hra Archangels: Salvation ™ je šestiválcový výherní video automat se 100 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje symboly Wild se dvěma různými funkcemi, symbol Scatter a funkce Free
Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,08 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
70 560,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 40
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 100). Pokud jsou výsledkem
hry technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem
doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Vysoké
herní symboly jsou samostatné symboly, které se zobrazují na jedné pozici válce, ale pro
zjednodušení jsou znázorňovány jako složené symboly.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 2,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Modrého srdce. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 2,00 Kč
x 10 úrovní) x multiplikátor 2, tj. 40,00 Kč.
Hra obsahuje tři varianty (2x2 Wild, složené symboly Wild a samostatné symboly Wild)
zástupných bonusových symbolů Wild (viz obrázky), které zastupují všechny ostatní symboly
s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek.
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Symbol 2x2 Wild
Hra obsahuje zástupný symbol 2x2 Wild, který je blok symbolů Wild o velikosti 2x2 pozice.
Kterákoliv část zástupného symbolu 2x2 Wild, která je součástí výherní kombinace ve výherní
linii, zastupuje všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace.
Aktivační oblasti
Hra obsahuje 2 oddělené aktivační oblasti. První z nich se nachází na všech pozicích válců
v první a druhé řadě hracího pole a druhá z nich se nachází na všech pozicích válců v jedenácté
a dvanácté řadě hracího pole. Při aktivním režimu funkce Free Spins (viz níže) se obě Aktivační
oblasti rozšíří o jednu řadu hracího pole tak, že první Aktivační pole se nachází na všech
pozicích válců v první, druhé a třetí řadě a druhé Aktivační pole se nachází na všech pozicích
válců v desáté, jedenácté a dvanácté řadě hracího pole.

Speciální funkce Wild
Pokud se v Aktivační oblasti během jedné hry technické hry zobrazí symbol Wild, aktivuje
se speciální funkce Wild. V první Aktivační oblasti se aktivuje funkce Wild Heaven a v druhé
aktivační oblasti se aktivuje funkce Wild Hell (viz níže). Pokud se na pozicích Aktivačního
pole zobrazí symbol 2x2 Wild, jsou odpovídající funkce Wild aktivovány jednou za každou
pozici symbolu 2x2 Wild, který se nachází v aktivačním poli. (př. Pokud se v Aktivačním poli
zobrazí celý symbol 2x2 Wild – všechny 4 pozice – aktivuje se speciální funkce Wild celkem
4x) Speciální funkce Wild může být opětovně aktivována, pokud se v aktivním režimu funkce
Wild zobrazí v Aktivačním poli další symbol Wild, a to jak jednoduchý, tak 2x2 Wild. Za každý
symbol Wild v Aktivační oblasti se vytvoří jedna sada symbolů Wild (symboly Wild se zobrazí
na několika po sobě jdoucích pozicích válce) nebo 4 samostatné symboly Wild. Stejná speciální
funkce se nemůže aktivovat dvakrát po sobě a obě speciální funkce nemohou být aktivní
současně (Pokud tedy byla nejprve aktivována speciální funkce Wild Heaven, další
aktivovanou funkcí v rámci jedné hry technické hry může být pouze funkce Hell). V aktivním
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režimu speciálních funkcí Wild mohou být na pozicích válců zobrazeny pouze složené symboly
Wild (několik po sobě jdoucích pozic na válci) nebo samostatné symboly Wild. Aktivní režim
speciální funkce Wild skončí, pokud se v Aktivačních oblastech nezobrazily již žádné symboly
Wild, případně pokud se symboly Wild již nemohou objevit na žádné volné pozici válců.
Vyhodnocení výhry z výherních linií dojde po ukončení speciálních funkcí Wild a výhry
se připočtou k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim speciální funkce
Wild aktivován.
Funkce Heaven
Pokud dojde během jedné hry technické hry v první Aktivační oblasti k zobrazení symbolu 2x2
Wild, a to úplně nebo částečně, dojde k aktivaci funkce Heaven. Pokud se symbol 2x2 Wild
zobrazí pouze částečně, dojde k utvoření 2 složených symbolů Wild a pokud se symbol 2x2
Wild zobrazí úplně, dojde k utvoření 4 složených symbolů Wild. Složené symboly Wild
o velikosti 3 až 5 po sobě jdoucích pozic na válci náhodně překryjí jakékoliv pozice válců
v hracím poli kromě pozic první Aktivační oblasti. Složené symboly Wild mohou úplně nebo
částečně překrýt symboly Scatter (viz níže), samostatné symboly Wild nebo menší složené
symboly Wild.
Funkce Hell
Pokud dojde během jedné hry technické hry v druhé Aktivační oblasti k zobrazení symbolu 2x2
Wild, a to úplně nebo částečně, dojde k aktivaci funkce Hell. Pokud se symbol 2x2 Wild zobrazí
pouze částečně, dojde k utvoření 8 samostatných symbolů Wild a pokud se symbol 2x2 Wild
zobrazí úplně, dojde k utvoření 16 samostatných symbolů Wild. Samostatné symboly Wild
náhodně překryjí jakékoliv pozice válců v hracím poli kromě pozic druhé Aktivační oblasti.
Složené symboly Wild nemohou překrýt symboly Scatter (viz níže) nebo samostatné symboly
Wild.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje složený bonusový symbol Scatter, který se zobrazuje na dvou po sobě jdoucích
pozicích na válci a který se i přesto, že zabírá dvě pozice na válci, považuje pouze za jeden
symbol. Pokud se na válci zobrazí symbol Scatter pouze částečně, považuje se za plně
zobrazený.
Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické
hry bonusová zatočení zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4
symboly Scatter aktivují 15 bonusových zatočení zdarma, 5 symbolů Scatter aktivuje 20
bonusových zatočení zdarma a 6 symbolů Scatter aktivuje 25 bonusových roztočení zdarma.
Režim funkce Free Spins lze aktivovat, i když je symbol Scatter zcela nebo částečně překryt
složeným symbolem Wild.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma není možné vyhrát
další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Atlantis*
Základní informace
Hra Atlantis je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 – 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud je součástí výherní kombinace symbol Wild, uplatní se pro
výpočet výhry násobitel x2.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 15 bonusových zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo, avšak veškeré výhry jsou násobeny třemi. (toto se projeví i ve
Výplatní tabulce) V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení
přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V
režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Aztec Idols
Základní informace
Hra Aztec Idols je pětiválcový výherní video automat s až 15 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Bonus game. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,65 %
Nejvyšší sázka
15,00 Kč
Nejvyšší výhra
340 880,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
904,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

46

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
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o
o
o
o
o

Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.
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Funkce Bonus Game
Hra obsahuje bonusový symbol Pyramida (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze
během základní fáze hry pouze na válcích 3, 4 a 5. Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň
3 symboly Pyramida, aktivuje se režim funkce Bonus Game.

V režim bonusové funkce Bonus Game sázející vybírá ze skrytých možností, které jsou
zobrazeny jako sošky zlatých bůžků. Každá soška náhodně obsahuje výhru v mincích nebo
symbol Pasti. Výhry v mincích jsou násobeny úrovní sázky. Pokud sázející odkryje symbol
pasti, dojde k ukončení režimu funkce Bonus Game. Výhra z bonusové hry se v rámci jedné
hry technické hry přičítá k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry.
Veškeré volby hráče (výběr sošky zlatého bůžka) nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní hry.
Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5 objeví 3 symboly Scatter (viz obrázky), aktivuje se v rámci
jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma, jejichž počet je náhodně vybrán z těchto
možností: 10, 12, 15, 18 a 20.

Tři symboly Scatter udělují okamžitou výhru v hodnotě pětinásobku celkové sázky. Před
spuštěním funkce Free Spins je také náhodně vybrán jeden z výherních symbolů, který má
během aktivní funkce Free Spins funkci symbolu Extra Scatter. Pokud se tento symbol objeví
během funkce Free Spins na jakékoliv pozici válce, dojde k roztažení tohoto symbolu na
všechny pozice válce a k udělení výher podle výplatních tabulek, přičemž výhry se vypočítávají
podle počtu symbolů kdekoliv na výherní linii. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci
jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry.
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Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní
linii jako v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková
výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze hry technické
hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení není
možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Aztec Warrior Princess
Základní informace
Hra Aztec Warrior Princess je pětiválcový výherní video automat s až 20 výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild, Bonus a Scatter a funkce Free Spins a Aztec Temple,
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,08 %
Nejvyšší sázka
20,00 Kč
Nejvyšší výhra
213 150,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 411,20 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
počtu vsazených mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
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o
o
o
o
o

Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.

Multiplikátor výher za zobrazení symbolů Scatter (viz níže) se použije k výpočtu výhry jako
násobitel celkové sázky.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

V režim bonusové funkce Aztec temple sázející vybírá ze skrytých možností, které jsou
zobrazeny jako sošky zlatých bůžků. Každá soška náhodně obsahuje výhru v mincích nebo
symbol Pasti. Výhry v mincích jsou násobeny úrovní sázky. Pokud sázející odkryje symbol
pasti, dojde k ukončení režimu funkce Bonus Game. Výhra z bonusové hry se v rámci jedné
hry technické hry přičítá k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry.
Veškeré volby hráče (výběr sošky zlatého bůžka) nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
Funkce Aztec Temple
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Hr obsahuje bonusový symbol Lebka (viz obrázek). Pokud se během základní fáze hry objeví
kdekoliv na válcích tři tyto symboly, dojde k aktivaci funkce Aztec Temple.

Výsledkem této bonusové funkce je náhodné udělení násobitele celkové sázky v hodnotě x5 –
x 1000. Výhry z funkce Aztec Temple se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací běžných symbolů.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní hry.
Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3, 4 nebo 5 symbolů. Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry
technické hry bonusová zatočení zdarma (viz obrázky). 3 symboly Scatter aktivují 15
bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 20 bonusových zatočení zdarma a 5
symbolů Scatter aktivuje 25 bonusových zatočení zdarma. Během aktivního režimu funkce Free
Spins má symbol Scatter vlastnosti symbolu Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Baker's Treat
Základní informace
Hra Baker's Treat je pětiválcový výherní video automat s 15 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a 5 variant funkce Síla mouky a funkce Vypečení (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,03 %
Nejvyšší sázka
75,00 Kč
Nejvyšší výhra
375 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
5 359,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava
nebo od válce zcela vpravo směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se
v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 30,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Zeleného dortíku 24,00
Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Síla Mouky
Hra obsahuje nad každým z válců ukazatel vysokých výherních symbolů. (viz obrázek)

Pokaždé, když se během jedné hry technické hry na všech pozicích válce zobrazí odpovídající
vysoký výherní symbol, dojde k přidání jednoho odpovídajícího symbolu na ukazatel nad
válcem. Pokud dojde v průběhu hraní technické hry k úplnému zaplnění jednoho z ukazatelů,
dojde k aktivaci jedné z variant funkce Síla mouky, podle toho, který ukazatel byl zaplněn. Při
každé z variant funkce Síla mouky jsou v rámci jedné hry technické hry uděleny tři bonusová
zatočení zdarma. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije
průměrná výše celkové sázky při sbírání bodů na ukazateli funkce Síla mouky. Po skončení
třech bonusových zatočení zdarma se ukazatel vynuluje. Výhry z bonusových zatočení zdarma
se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací
základní hry. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené
k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. Během
bonusových zatočení zdarma nedochází k zaplňování ukazatelů vysokých výherních symbolů.
Varianty funkce Síla mouky jsou následující:
Síla mouky Zeleného dortíku:
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Pokud dojde k zaplnění nad prvním válcem, je aktivovaná varianta funkce Síla mouky Zeleného
dortíku. Při aktivaci této varianty funkce Síla mouky jsou uděleny 3 bonusová zatočení zdarma,
přičemž při každém zatočení se na dvou náhodných sousedících válcích zobrazí stejné symboly.

Síla mouky Borůvkového koláče
Pokud dojde k zaplnění nad druhým válcem, je aktivovaná varianta funkce Síla mouky
Borůvkového koláče. Při aktivaci této varianty funkce Síla mouky jsou uděleny 3 bonusová
zatočení zdarma, přičemž při každém zatočení se na všech pozicích náhodného válce zobrazí
pouze symboly Wild.

Síla mouky Mrkvového dortu
Pokud dojde k zaplnění nad třetím válcem, je aktivovaná varianta funkce Síla mouky
Mrkvového dortu. Při aktivaci této varianty funkce Síla mouky jsou uděleny 3 bonusová
zatočení zdarma, přičemž při každém zatočení má vysoký výherní symbol Mrkvového dortu
vlastnosti symbolu Wild.
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Síla mouky Citrónového cheesecaku
Pokud dojde k zaplnění nad čtvrtým válcem, je aktivovaná varianta funkce Síla mouky
Citrónového cheesecaku. Při aktivaci této varianty funkce Síla mouky jsou uděleny 3 bonusová
zatočení zdarma, přičemž při každém zatočení se zobrazené symboly Wild roztáhnou na
všechny pozice válce, na kterém se zobrazily.

Síla mouky Jahodového zákusku
Pokud dojde k zaplnění nad pátým válcem, je aktivovaná varianta funkce Síla mouky
Jahodového zákusku. Při aktivaci této varianty funkce Síla mouky jsou uděleny 3 bonusová
zatočení zdarma, přičemž při každém zatočení se všechny zobrazené nízké výherní symboly
přemění na stejné nízké výherní symboly.
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Funkce Vypečení
Pokud se na každém válci během základní fáze hry zobrazí vysoký výherní symbol odpovídající
ukazateli nad válcem, dojde k aktivaci funkce Vypečení a k udělení 5 bonusových zatočení
zdarma. Za každý vysoký symbol, který se zobrazí na odpovídajícím válci navíc, tedy pokud
se na válci zobrazí více než jeden odpovídající vysoký výherní symbol, dojde k udělení jednoho
bonusového zatočení zdarma navíc. Během bonusových zatočení zdarma dojde k postupné
aktivaci všech variant bonusové funkce Síla mouky, a to v pořadí zleva doprava, přičemž
bonusové funkce se vždy přenášejí do následujícího bonusového zatočení zdarma. Např. první
bonusové zatočení zdarma se odehraje s aktivní funkcí Síla mouky Zeleného dortíku, druhé
s aktivními funkcemi Síla mouky Zeleného dortíku a Síla mouky Borůvkového koláče, třetí
s aktivními Síla mouky Zeleného dortíku a Síla mouky Borůvkového koláče a Síla mouky
Mrkvového dortu atd. Všechna bonusová zatočení zdarma nad rámec pěti bonusových zatočení
zdarma se odehrají se všemi variantami funkce Síla mouky.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení. Během
bonusových zatočení zdarma nedochází k zaplňování ukazatelů vysokých výherních symbolů
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Banana Rock
Základní informace
Hra Banana Rock je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Rock N‘ Rollin‘ a funkce
Přídavek, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,60 %
Nejvyšší sázka
200,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
12 240,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 7,50 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Rock ‚N‘ Rollin‘
Pokud se na válcích zobrazí 2 a více symbolů Wild, dojde k aktivaci funkce Rock ‚N‘ Rollin‘
a k udělení opakovaného bonusového zatočení zdarma, při kterém všechny symboly Wild
zůstanou zobrazeny na svých pozicích. Po roztočení válci v rámci opakovaného zatočení se
symbol Wild nejvíce vpravo pohybuje směrem k symbolu Wild nejvíce vlevo a zanechává za
sebou zobrazené další symboly Wild.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1 a 5 objeví
2 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
pokud se během aktivní funkce Free Spins zobrazí na pozicích válců další symbol Scatter, dojde
při každém jeho zobrazení k udělení jednoho bonusového zatočení zdarma navíc.

Pokud se během aktivního režimu funkce Free Spins zobrazí na válcích jeden z vysokých
výherních symbolů jako složený, tj. je na všech pozicích válce, dojde k částečnému zaplnění
ukazatele nad válci a udělení násobitele, který se zvýší za každý takový symbol o 1 až do
maximální výše x5.
Po skončení režimu funkce Free Spins dojde v rámci jedné hry technické hry k aktivaci
dodatečné funkce Encore Spin s garantovanou výhrou. Při aktivní funkci Encore Spin neplatí
pravidla funkce Rock ‚N‘ Rollin‘. Uplatní se však pravidla týkající se násobitelů funkce Free
Spins s tím, že maximální násobitel může nabýt hodnoty x25.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Bars & Stripes
Základní informace
Hra Bars & Stripes je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Scatter a Wild a bonusovou funkci Hat Bonus. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
250,00 Kč
Nejvyšší výhra
66 240,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
11 700,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
celková výše sázky na jednu hru technické hry, která se vypočítá
jako počet linií (25) x počet mincí na linii x hodnota mince.
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince. a počet vsazených mincí na výherní linii, a
možnost vypnutí/zapnutí zvuku.
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
počet vsazených mincí na výherní linii.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Klikáním na šipky se přepíná mezi jednotlivými stránkami
technické hry.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč a počet mincí na výherní linii je nastaven na 2 a
na výherní linii se zobrazí výherní kombinace 3 shodných symbolů Piva. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 0,50 Kč
x počet mincí na linii 2) x multiplikátor 6, tj. 6,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud je součástí výherní kombinace jeden symbol Wild,
pro výpočet celkové výhry z jedné hry technické hry se použije multiplikátor x2. Samotné
symboly Wild utvářejí vlastní výherní kombinace dle pravidel pro běžné symboly. Pokud je
utvořena výherní kombinace ze symbolů Wild dle Výplatní tabulky výše, pravidla pro použití
multiplikátorů pro výpočet celkové výhry z jedné hry technické hry se neuplatní.
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Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry, která je určena celkovou hodnotou sázky
vynásobenou multiplikátorem příslušného počtu symbolů Scatter dle obrázku níže. Výhry za
symboly Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních
kombinací běžných symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.

Funkce Hat Bonus
Hra obsahuje bonusový symbol Hat (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí alespoň
3 bonusové symboly Hat, dojde v rámci jedné hry technické hry k aktivaci bonusové funkce
Hat Bonus.

Po aktivaci funkce Hat Bonus sázející vybírá ze zobrazených předmětů. Počet předmětů, které
sázející vybírá je určen počtem symbolů Bonus, které bonusovou funkci aktivovaly. Pro určení
výše výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky jako v základní fázi hry, ve které se
bonusová hra aktivovala. Veškeré odkryté peněžité výhry jsou poté sečteny v poli Celková
výhra a připočteny k výhrám z jednotlivých výherních kombinací ze základní fáze hry. Veškeré
volby, které jsou v průběhu bonusové funkce sázejícím činěny, nemají vliv na výsledek hry ani
výherní podíl.
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Battle Royal
Základní informace
Hra Battle Royal je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Long Live the King. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,56 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 192,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku. (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Srdce 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Royal Flush
Funkce Royal Flush se aktivuje náhodně během základní hry. Pokud dojde k aktivaci této
funkce, jsou všechny zobrazené nízké symboly nahrazeny jedním náhodným nízkým
symbolem.

Bonusový symbol Scatter
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1 nebo 5
objeví 2 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry jedna z bonusových
funkcí – Free Spins nebo Long Live the King. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry
ani výherní podíl.
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Funkce Free Spins
Před začátkem funkce Free Spins sázející vybere jednu z manželek krále (vysoký výherní
symbol). Pokud se během aktivního režimu Free Spins zobrazí vysoký výherní symbol na
válcích objeví se animace gilotiny a odsekne vysokému symbolu hlavu (pokud je zobrazená).
Bonusová zatočení zdarma pokračují do té doby, dokud nezbyde pouze jeden vysoký výherní
symbol s neuseknutou hlavou. Během režimu funkce Free Spins mají „odseknuté“ vysoké
výherní symboly vlastnosti symbolu Wild a platí pro ně následující výplatní tabulka:

Pokud je poslední vysoký výherní symbol zároveň ten, který vybral na začátku sázející, vybere
sázející jeden z válců, na který umístí poslední vysoký symbol. Poté po jednom z válců sjede
gilotina. Pokud gilotina sjede po válci, na který sázející umístil poslední vysoký výherní
symbol, dojde k aktivaci bonusové funkce Long Live the King. Pokud ne, dojde k návratu do
základní hry.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
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Funkce Long Live the King
Sázející postupně vybírá z truhel, které obsahují okamžitou peněžitou výhru. Po každém výběru
se zobrazí duch jedné z manželek, který pokud se dotkne postavy krále, bonusová hra končí.
Jedna z truhel obsahuje klíč. Po objevení klíče může sázející hru ukončit a získat násobitel
celkové výhry z bonusové funkce (i z funkce Free Spins, pokud sázející aktivoval bonusovou
funkci v rámci funkce Free Spins – viz výše). Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry
nebo výherní podíl.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Beauty and the Beast
Základní informace
Hra Beauty and the Beast™ je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Golden Bet (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 – 97,00 %*
Nejvyšší sázka
875,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
58 275,00 Kč
* Hodnoty výherního podílu v závislosti na volbách sázejícího:
Golden Bet
Výběr funkcí
Ne
Pokojská, Majordomus, Šéfkuchař
Ne
Pokojská, Šéfkuchař, Majordomus
Ne
Majordomus, Pokojská, Šéfkuchař
Ne
Majordomus, Šéfkuchař, Pokojská
Ne
Šéfkuchař, Pokojská, Majordomus
Ne
Šéfkuchař, Majordomus, Pokojská
Nudge
Pokojská, Majordomus, Šéfkuchař
Nudge
Pokojská, Šéfkuchař, Majordomus
Nudge
Majordomus, Pokojská, Šéfkuchař
Nudge
Majordomus, Šéfkuchař, Pokojská
Nudge
Šéfkuchař, Pokojská, Majordomus
Nudge
Šéfkuchař, Majordomus, Pokojská
Boost
Pokojská + Majordomus, Šéfkuchař
Boost
Pokojská + Šéfkuchař, Majordomus
Boost
Majordomus + Šéfkuchař, Pokojská
Boost + Nudge
Pokojská + Majordomus, Šéfkuchař
Boost + Nudge
Pokojská + Šéfkuchař, Majordomus
Boost + Nudge
Majordomus + Šéfkuchař, Pokojská

Výherní podíl
96,60 %
96,50 %
96,70 %
96,80 %
96,30 %
96,40 %
96,70 %
96,70 %
96,80 %
97,00 %
96,30 %
96,30 %
96,30 %
96,40 %
96,40 %
96,60 %
96,70 %
96,80 %

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:
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Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se zobrazí možnosti funkce Golden Bet.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 25, tj. 125,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Golden Bet
Před každou hrou technické hry lze tlačítkem, které se nachází vedle tlačítka pro zahájení hry,
aktivovat funkci Golden Bet (viz obrázek). Aktivováním funkce Golden Bet se (i) celková sázka
zvýší o pět mincí z 20 na 25 mincí při výběru funkce Boost, zvýší o 15 mincí z 20 na 35 při
výběru funkce Nudge a zvýší o 30 mincí z 20 na 50 při výběru funkce Boost & Nudge, (ii)
Mince navíc z režimu funkce Golden Bet v celkové sázce nemá vliv na výpočet výhry
z výherních kombinací. (viz Výplatní tabulky).

Jednotlivé varianty funkce Golden bet:
Boost (extra 5 mincí za hru technické hry): při funkci Free Spins má sázející možnost výběru 2
funkcí namísto jedné (viz níže).
Nudge (extra 15 mincí za hru technické hry): když se zobrazí 2 až 4 symboly Scatter během
základní fáze hry a další symbol se nachází těsně před nebo za hranicí hracího pole, dojde
k posunutí válce tak, že se na jeho pozici zobrazí další symbol Scatter.
Boost & Nudge (extra 30 mincí za hru technické hry): kombinace variant Boost a Nudge.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma. Před začátkem bonusových zatočení si sázející vybere extra funkci funkce Free Spins
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(2 pokud je aktivní příslušná funkce Golden Bet). Pokud se během režimu funkce Free Spins
zobrazí kdekoliv na válcích alespoň 3 symboly Scatter, počet bonusových zatočení zdarma se
resetuje na 10 a sázející bude mít možnost vybrat jinou extra funkci funkce Free Spins. Pokud
je režim funkce Free Spins aktivován zobrazením 4 symbolů Scatter, dojde navíc k udělení
okamžité peněžité výhry v hodnotě 1000 mincí. Pokud je režim funkce Free Spins aktivován
zobrazením 5 symbolů Scatter, dojde navíc k udělení okamžité peněžité výhry v hodnotě 5000
mincí.

Extra funkce režimu Free Spins:
Šéfkuchař
Při výběru extra funkce režimu Free Spins Šéfkuchař jsou válce 2, 3 a 4 synchronní a jsou na
nich tedy zobrazeny vždy stejné kombinace symbolů.

Majordomus
Při výběru extra funkce režimu Free Spins Majordomus se po zastavení válců během
bonusového zatočení zdarma jeden z válců posune o jednu pozici nahoru nebo dolů tak, aby
byla utvořena nebo vylepšena výherní kombinace. Tímto způsobem může dojít i k aktivaci
režimu funkce Free Spins. Pokud je aktivní zároveň extra funkce Šéfkuchař a Majrodomus, tři
prostřední synchronizované válce se posunují o jednu pozici jako jeden.
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Pokojská
Při výběru extra funkce režimu Free Spins Pokojská se během každého zatočení zdarma zobrazí
na náhodných pozicích válců 2-4 symboly Wild.

Během základní fáze hry může být v rámci jedné hry technické hry jakákoliv z těchto extra
funkcí režimu Free Spins náhodně spuštěna.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné jednou vyhrát další bonusová zatočení.
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BerryBurst™
Základní informace
Hra BerryBurst ™ je video automat video automat s hracím polem 5 sloupců x 3 řádků.
Symboly propadávají hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní
kombinace alespoň pěti shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo
vertikálně. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Expanding Wild a funkci Re-Spins, (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,44 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
64 080,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
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•

Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem jedné hry technické hry naznačené shodné
symboly, dochází ke zformování výherních kombinací. Pro sestavení výherní kombinace
je třeba seskupit 5 a více symbolů, které se horizontálně anebo vertikálně vzájemně dotýkají.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty
úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené
ve Výplatní tabulce. Z každé výherní kombinace se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Výherní
kombinace symbolů, které se vzájemně horizontálně nebo vertikálně nedotýkají se vyplácejí
samostatně.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Výherní
kombinaci tvoří 7 symbolů Maliny. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10 úrovní) x multiplikátor 100, tj. 5000,00
Kč.
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud 6 nebo
více symbolů Wild vytvoří shluk, zastupují pouze jeden ze symbolů na jedné ze stran tohoto
shluku. Pokud dojde k zobrazení symbolů Wild na všech pozicích válců, použije se k výpočtu
výhry multiplikátor 5 000, jako za symbol Maliny.

Pokud se kdekoliv na pozicích válců během základní fáze hry objeví symbol Wild, přemění
se na zástupný bonusový symbol Expanding Wild (viz obrázek), který pokrývá všechny pozice
válce. Poté dojde k udělení výher z případných výherních kombinací a aktivuje se funkce ReSpin.

Během aktivní funkce Re-Spin zůstanou všechny symboly Expanding Wild na svých pozicích
a dojde v rámci jedné hry technické hry k opětovnému roztočení zbývajících válců. Pokud
se během aktivní funkce Re-Spin zobrazí na pozicích válců alespoň jeden symbol Wild,
přemění se na symbol Expanding Wild, dojde k udělení výher z výherních kombinací a znovu
se aktivuje funkce Re-Spin.
Výhry z bonusových zatočení zdarma v režimu funkce Re-Spin se v rámci jedné hry technické
hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry
v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi
hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Bicicleta
Základní informace
Hra Bicicleta je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a funkci Trofej. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 %
Nejvyšší sázka
187,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
12 487,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud
dojde k aktivaci funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních linií 25= 5,00 Kč) x
multiplikátor 30, tj. 150,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) a Trofej (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 8 bonusových zatočení
zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 16 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter
aktivuje 24 bonusových zatočení zdarma. Pokud se kdykoliv během aktivního režimu funkce
Free Spins zobrazí na jakékoliv pozici válců jeden z výherních symbolů hráče (vysoké výherní
symboly), může se náhodně změnit na symbol Wild, který zůstane na stejné pozici válce až do
ukončení režimu funkce Free Spins. Během aktivního režimu funkce Free Spins se na pozicích
válců nezobrazují běžné symboly Wild jako v základní hře, ale pouze symboly Wild přeměněné
ze symbolů hráčů. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry
přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v
rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře,
ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré
výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další
bonusová zatočení.

Symbol Trofej
Hra obsahuje symbol Trofej (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na pozicích válce 5.
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Pokud se symbol Trofej zobrazí během základní fáze hry, je náhodně udělena buď peněžitá
výhra nebo zatočení zdarma.
Pokud se symbol Trofej zobrazí během aktivního režimu Free Spins, je náhodně udělena buď
peněžitá výhra nebo další zatočení zdarma anebo se všechny pozice jednoho z válců 1 - 4 až do
konce režimu funkce Free Spins pokryjí symboly Wild.
Hodnoty možných peněžitých výher: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 500, 600, 700, 800, 900
nebo 1000 mincí.
Počet možných zatočení zdarma: 8, 9, 10, 11 nebo 12.
Pokud se symbol Trofej zobrazí zároveň s alespoň 3 symboly Scatter, nemůže dojít k udělení
zatočení zdarma.
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Big Blox
Základní informace
Hra Big Blox je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkci Velký blok (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,20 %
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
486 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
8 550,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
25 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.

103

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Počet
výherních linií je tedy 243.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Trojlístku. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
hodnota mince x multiplikátor 5, tj. 75,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se nezobrazují na válci 1 a
které zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek.

Funkce Velký Blok
Během každé hry technické hry se na hracím poli ohraničí náhodné pozice válců ve tvaru
čtyřúhelníku o velikosti minimálně 2x2 pozice, přičemž všechny symboly, které se zobrazí
v tomto čtverci budou totožné. Největší možná velikost čtyřúhelníku je 5x3 pozice.
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Big Kahuna
Základní informace
Hra Big Kahuna je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Scatter a Wild a bonusové funkce Pick a Mask a Volcano. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,16 %
Nejvyšší sázka
22,50 Kč
Nejvyšší výhra
20 105,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 036,80 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
celková výše sázky na jednu hru technické hry, která se vypočítá
jako počet linií (9) x počet mincí na linii x hodnota mince.
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince. a počet vsazených mincí na výherní linii, a
možnost vypnutí/zapnutí zvuku.
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
počet vsazených mincí na výherní linii.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Klikáním na šipky se přepíná mezi jednotlivými stránkami
technické hry.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

106

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč a počet mincí na řadu je nastaven na 2
a na výherní linii se zobrazí výherní kombinace 2 shodných symbolů Leguána. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 0,50 Kč
x počet mincí na linii 2) x multiplikátor 5, tj. 5,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné symboly Wild utvářejí vlastní výherní kombinace
dle pravidel pro běžné symboly.
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Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 2 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry, která je určena celkovou hodnotou sázky
vynásobenou multiplikátorem příslušného počtu symbolů Scatter dle obrázku níže. Výhry za
symboly Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních
kombinací běžných symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.

Funkce Pick a Mask
Hra obsahuje bonusový symbol Maska (viz obrázek). Pokud se na výherní linii zleva doprava
zobrazí alespoň 3 bonusové symboly Maska, dojde v rámci jedné hry technické hry k aktivaci
bonusové funkce Pick a Mask.

Po aktivaci funkce Pick a Mask sázející postupně vybírá jednu Masku po druhé a odkrývá tak
peněžité výhry. Bonusová funkce Pick a Mask končí ve chvíli, kdy sázející odkryje symbol
Collect. Pro určení výše výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky jako v základní fázi
hry, ve které se bonusová hra aktivovala. Veškeré odkryté peněžité výhry jsou poté sečteny
v poli Celková výhra a připočteny k výhrám z jednotlivých výherních kombinací ze základní
fáze hry. Veškeré volby, které jsou v průběhu bonusové funkce sázejícím činěny, nemají vliv
na výsledek hry ani výherní podíl.
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Funkce Volcano
Hra obsahuje bonusový symbol Volcano (viz obrázek). Pokud se na výherní linii zleva doprava
zobrazí alespoň 3 bonusové symboly Volcano, dojde v rámci jedné hry technické hry k aktivaci
bonusové funkce Volcano.

Po aktivaci funkce Volcano sázející vybere zobrazené ovoce a odkryje tak peněžitou výhru.
Výhra je poté připočtena k výhrám z jednotlivých výherních kombinací ze základní fáze hry.
Pro určení výše výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky jako v základní fázi hry,
ve které se bonusová hra aktivovala. Veškeré volby, které jsou v průběhu bonusové funkce
sázejícím činěny, nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
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Big Top
Základní informace
Hra Big Top je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly Scatter a Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,94 %
Nejvyšší sázka
45,00 Kč
Nejvyšší výhra
25 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 652,40 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince, přičemž sázka na linii je vždy jedna mince –
celková sázka se tedy vždy rovná 9 mincí.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Klikáním na šipky se přepíná mezi jednotlivými stránkami
technické hry, na kterých je zobrazena hra samotná, Výplatní
tabulky a nastavení výše sázky.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.
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Na jednu výherní linii lze vsadit právě jednu minci. Výše výhry z jedné hry technické hry je
určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (násobek hodnoty mince a multiplikátoru
příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce). Na každé výherní linii se vyplácí
pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry
sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč a na výherní linii se zobrazí výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky
na výherní linii (hodnota mince 1,00 Kč) x multiplikátor 15, tj. 15,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek. Samotné symboly Wild neutvářejí vlastní výherní kombinace.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry, která je určena celkovou hodnotou sázky
vynásobenou multiplikátorem příslušného počtu symbolů Scatter dle obrázku níže. Výhry
za symboly Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
výherních kombinací běžných symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.
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Big Win Cat
Základní informace
Hra Big Win Cat je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,15 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
400 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
34 650,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 Prasátek 60,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
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Opakované zatočení
Tři vertikálně shodné symboly na dvou válcích bez aktivních výherních linií spouští na
zbývajícím válci jedno bonusové opakované zatočení zdarma. Při opakovaném zatočení
zůstávají tři vertikálně shodné symboly zafixovány. Pokud existuje možnost opakovaného
zatočení dvou různých válců, válec, jehož symboly reprezentují nejvyšší výherní multiplikátor,
se točit nebude.
Kolo násobitelů
Po naplnění všech válců shodnými symboly se aktivuje ohnivé Kolo násobitelů (viz obrázek).
Kolo násobitelů se spouští automaticky a po jeho dotočení je dosažená výhra ze základní hry
vynásobena náhodně vytočenou hodnotou (od 2 do 10). Tlačítko Zatoč v Kole násobitelů neplní
žádnou funkci.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Blood*
Základní informace
Hra Blood je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Násobení výhry. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 – 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Násobení výhry
Pokud se zobrazí 9, 12 nebo 15 shodných symbolů J, Q, K nebo A na prvních 3, 4 nebo 5
válcích, dojde k vynásobení všech výher násobitelem x2, x3, x4 nebo x5. Resp. trojnásobek za
devět shodných symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct
shodných symbolů.
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Blood Suckers™
Základní informace
Hra Blood Suckers™ je pětiválcový video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupný symbol Wild a náhodně rozptýlený symbol Scatter (viz obrázek a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

98,00 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
36 000,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 25
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře
zatočení zdarma.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.

122

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 4. Na výherní
linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů česneku. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 4
úrovní) x multiplikátor 2, tj. 40,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupný bonusový symbol Wild (viz obrázek), který nahrazuje všechny ostatní
symboly (kromě symbolu Scatter a bonusového symbolu) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Symbol Wild utváří vlastní výherní kombinace dle výplatní
tabulky.

Hra obsahuje symbol Scatter (viz obrázek), který je náhodně rozptýlený zástupný symbol.
Symboly Scatter utváří kdekoli na válcích vlastní výherní kombinace dle Výplatní tabulky
a případně aktivuje zatočení zdarma (rovněž dle výplatní tabulky). V režimu zatočení zdarma
hra pokračuje se stejnou úrovní sázky a stejnými fixními výherními liniemi, jaké byly nastaveny
v okamžiku spuštění režimu zatočení zdarma. Pokud se v režimu zatočení zdarma objeví
3 a více Scatter symbolů, aktivují se další zatočení zdarma (dle Výplatní tabulky). Výhry
v režimu zatočení zdarma z výherních linií a náhodně rozptýlených bonusových symbolů
se trojnásobí.
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Hra obsahuje symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se objeví alespoň 3 Bonus symboly
na výherní linii, dochází k aktivaci bonusové hry. V rámci jedné hry technické hry je možné
aktivovat bonusovou hru vždy pouze jednou.

Bonusová hra
V režimu bonusové hry může sázející vyhrát další mince. Bonusovou hru spouští tři a více
bonusových symbolů na výherní linii ve směru zleva doprava. V rámci jedné hry technické hry
lze spustit bonusovou hru pouze jednou. Sázející v bonusové hře otevírá postupně rakve
kliknutím na symbol rakve. Pokud v ní spí upír, objeví se dřevěný kůl, který upíra zabije.
Za každého zabitého upíra získává sázející náhodný počet bonusových mincí, tyto mince
se v rámci bonusové hry sčítají. Když z otevřené rakve vyletí netopýr, bonusová hra končí
a sázející musí kliknout na tlačítko Pokračovat pro návrat do základní hry. Zobrazená hodnota
uvádí celkový počet mincí nasbíraných během bonusové hry. Výhra z bonusové hry je určena
vynásobením celkového počtu mincí získaných během bonusové hry a nastavenou hodnotou
mince, při které byla bonusová hra aktivována. Výhra z bonusové hry se v rámci jedné hry
technické hry přičítá k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Blood Suckers II™
Základní informace
Hra Blood Suckers II ™ je pětiválcový výherní video automat se 25 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Wild a funkce Blood Rose Free Spins, Hidden Treasure Bonus game,
Bonus Shot a Scatter Shot (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,94 %
500,00 Kč
500 000,00 Kč
27 540,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při spuštění funkce Bonus
Game.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 5. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 1,00 Kč x 5
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 25,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.
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Funkce Blood Rose Free Spins a symbol Scatter
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
základní fáze hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se
režim funkce Free Spins a v rámci jedné hry technické hry je uděleno 10 zatočení zdarma.
Pokud se kdykoliv během aktivní funkce Blood Rose Free Spins objeví na válcích alespoň 3
symboly Scatter, je uděleno dalších 10 zatočení zdarma, které se automaticky připočtou ke
zbývajícímu počtu zatočení zdarma. Během aktivního režimu funkce Blood Rose Free Spins se
na všechny výhry na výherních liniích použije násobitel x3.

Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní
linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková
výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze
hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován.
Funkce Scatter Shot
Pokud se během základní fáze hry objeví na válcích dva symboly Scatter, může náhodně dojít
k aktivaci funkce Scatter Shot. Při aktivním režimu funkce Scatter Shot se na válcích objeví
další symbol Scatter, dojde k aktivaci režimu funkce Blood Rose Free Spins a všechny symboly
středních výher (viz Výplatní tabulka) vyplatí výhru, která se vypočítá jako 10 – 100 násobek
úrovně sázky.
Funkce Hidden Treasure Bonus Game a funkce Bonus Shot
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
základní fáze hry. Pokud se kdekoliv na sousedních válcích zleva doprava objeví alespoň 3
symboly Bonus, aktivuje se režim funkce Hidden Treasure. Pokud je režim funkce Hidden
Treasure aktivován čtyřmi symboly Bonus, jsou všechny výhry v mincích v rámci režimu
funkce Hidden Treasure násobeny x2 a pokud je režim funkce Hidden Treasure aktivován pěti
symboly Bonus, jsou všechny výhry v mincích v rámci režimu funkce Hidden Treasure
násobeny x3. (viz níže)
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Pokud se během základní fáze hry objeví na válcích dva symboly Bonus, může náhodně dojít
k aktivaci funkce Bonus Shot. Při aktivním režimu funkce Bonus Shot se na válcích 1, 2 nebo
3 objeví další symbol Bonus a dojde k aktivaci režimu funkce Hidden Treasure Bonus Game.
Režim bonusové funkce Hidden Treasure má pět úrovní, přičemž v každé úrovni sázející vybírá
z pěti skrytých možností, které jsou zobrazeny jako rakve či truhly, které sázející postupně
otevírá. Každá rakev nebo truhla náhodně obsahuje výhru v mincích a symbol Klíče, symbol
Scatter, nebo symbol Démona. (viz obrázek)

Výhry v mincích jsou násobeny úrovní sázky. Pokud rakev či truhla obsahuje symbol klíče,
postupuje bonusová hra do dalšího kola, ve které sázející opět vybírá z pěti možností. Pokud
sázející odkryje symbol klíče v posledním, pátém kole bonusové hry, dojde k udělení výhry
1000 mincí krát úroveň sázky. Symboly Scatter, které sázející v průběhu bonusové hry odkryje
se sčítají a pokud sázející shromáždí na konci bonusové hry 3 symboly Scatter, dojde k aktivaci
funkce Blood Rose Free Spins a udělení 10 zatočení zdarma. Pokud sázející odkryje symbol
Démona, dojde k ukončení režimu funkce Hidden Treasure Bonus Game. Maximální počet
mincí, které je možné v průběhu režimu Hidden Treasure Bonus Game vyhrát, je 16 750. Výhra
z bonusové hry se v rámci jedné hry technické hry přičítá k výhrám z jednotlivých výherních
kombinací základní fáze hry. Veškeré volby hráče (výběr rakve či truhly) nemají vliv
na výsledek hry ani výherní podíl.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je
vrácena na uživatelské konto sázejícího.
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Bollywood Story™
Základní informace
Hra Bollywood Story ™ je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Floating Wild, Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,10 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
70 200,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 9
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím na jednotlivé body uvnitř informací o hře lze
přecházet mezi jednotlivými listy s informacemi o hře a
Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 3, tj. 150,00 Kč.
Hra obsahuje překryvné zástupné bonusové symboly Floating Wild (viz obrázek), které
zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Během každé jedné hry technické hry v základní
fázi hry se na náhodných pozicích válců zobrazí 2–4 překryvné symboly Floating Wild. Během
každé jedné hry technické hry v rámci aktivního režimu funkce Free Spins (viz níže) se na
náhodných pozicích válců zobrazí 3–6 překryvných symbolů Floating Wild. Pokud symbol
Floating Wild překrývá symbol Scatter, má se za to, že jsou zobrazeny oba dva symboly.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje během základní fáze hry i
během aktivního režimu funkce Free Spins. Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň 3
symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. 3
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symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 20
bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma je možné vyhrát další
bonusová zatočení zdarma. Další bonusová zatočení zdarma se automaticky připočtou
k aktuálnímu počtu zbývajících bonusových zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Bonus Joker II*
Základní informace
Hra Bonus Joker II je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 – 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
400 00,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

137

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 4 000,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus Joker (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Symbol Wild se náhodně může roztáhnout na všechny
pozice na válci.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který je 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.

Pokud se v jedné z pěti výherních linií zobrazí 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry
technické hry bonusová zatoečení s náhodným rozsahem 5-15 bonusových zatočení zdarma.
V bonusové fázi této hry dostává hráč mimo standardní kombinace za každý samostatný symbol
Bonus osminásobek sázky, která byla navolena do hry, v rámci které byla bonusová fáze
spuštěna.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Book of Dead
Základní informace
Hra Book of Dead je pětiválcový video automat s 10 výherními liniemi. Hra obsahuje symbol
Wild a symbol Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,21 %
100,00 Kč
500 000,00 Kč
6 822,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet linií
na jednu hru technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou výší
sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty mince, počtu mincí
a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím automaticky nastaví maximální výši sázky v dané hodnotě
mince.

Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry. +
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Možnosti nastavení hry

•
•
•

•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a minus se nastavuje hodnota mince, počet
mincí a počet linií na jednu hru technické hry.
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek (při
nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky automaticky
přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
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•
•

•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře Zatočení zdarma – zastaví automatickou hru při výhře volných
zatočení.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,50 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 12,50 Kč.
Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií
se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Bonusové symboly
Scatter symbol knihy (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol, který se může
objevit kdekoli na všech válcích. Tři a více Scatter symbolů vytočené kdekoli na válcích
aktivují 10 zatočení zdarma. Funkci zatočení zdarma lze opětovně aktivovat, stačí získat v jejím
průběhu kdekoli na válcích tři a více symbolů Scatter najednou. Při každé opětovné aktivaci
funkce se uděluje 10 dalších zatočení zdarma.
Tři symboly Scatter kdekoli na válcích vynásobují celkovou sázku do jedné hry technické hry
pro účely vypočtení výhry 2x. Čtyři symboly Scatter kdekoli na válcích vynásobují celkovou
sázku do jedné hry technické hry pro účely vypočtení výhry 20x a pět symbolů Scatter kdekoli
na válcích vynásobuje celkovou sázku do jedné hry technické hry pro účely vypočtení výhry
200x. Výhry ze symbolů Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních linií.

Symbol knihy funguje ve hře též jako symbol Wild. Symbol Wild se může objevit kdekoliv
na všech pěti válcích. Nahrazuje všechny ostatní symboly (vyjma symboly Scatter) a pomáhá
formovat výherní kombinace.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Break Away
Základní informace
Hra Break Away je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Scatter a Wild a bonusové funkce Rolling ReelsTM, Free Spins a Smashing
Wilds. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,29 %
Nejvyšší sázka
5,00 Kč
Nejvyšší výhra
265 512,50 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
222,60 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
celková výše sázky na jednu hru technické hry, která se vypočte
jako počet mincí x hodnota mince x 50.
Kliknutím se otevře menu, ve kterém se nachází posuvníky,
kterými se zvyšuje nebo snižuje hodnota mince a počet
vsazených mincí na výherní linii, a možnost vypnutí/zapnutí
zvuku.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Kliknutím a
podržením tlačítka se zobrazí možnosti automatické hry (viz
níže)
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím na šipku uvnitř menu dojde k návratu na hlavní
stránku technické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Nastavení Automatické hry
Kliknutím a podržením tlačítka pro zahájení hry technické hry se zobrazí možnost vybrat 10
nebo 25 automatických zatočení.

Po vybrání jedné z možností se spustí automatická hra s nastaveným počtem automatických
zatočení a tlačítko pro zahájení hry se přemění na tlačítko pro ukončení automatické hry, na
kterém je průběžně zobrazován počet automatických zatočení.

Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na alespoň třech sousedících válcích
od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou celkovou hodnotou sázky (násobek
hodnoty mince, počtu mincí a koeficientu 50) Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou hodnotu mince 0,01 Kč
a počet vsazených mincí 10. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů
Sudího 1,50 Kč.
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Funkce Rolling Reels™
Při jakékoliv výherní kombinaci, s výjimkou výherní kombinace utvořenou symboly Scatter
(viz níže), je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim funkce Rolling Reels™. V režimu
funkce Rolling Reels™ jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace
roztříštění) a nahrazeny novými symboly. Režim funkce Rolling Reels™ trvá, dokud dochází
k sestavování výherních kombinací.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze
na válcích 3, 4 a 5 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz
níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné symboly
Wild neutvářejí vlastní výherní kombinace.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry (v Kč), která je zobrazena ve Výplatní
tabulce pro aktuálně nastavenou výši sázky (Hodnoty na obrázku odpovídají nastavení celkové
sázky 5 Kč – počet mincí 10 x hodnota mince 0,01 Kč x 50). Výhry za symboly Scatter
se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací
běžných symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.
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Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích během základní fáze hry zobrazí 3 a více symbolů Scatter, aktivují
se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma (3 symboly Scatter aktivují 15
zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 20 zatočení zdarma, 5 symbolů Scatter aktivuje 25
zatočení zdarma).
V režimu funkce Free Spins je aktivní také funkce Rolling Reels™ (viz výše). V režimu Rolling
Reels™ v rámci režimu Free Spins dochází při sestavení výherní kombinace k aktivaci
násobitele výhry v rámci jednoho kola režimu funkce Rolling Reels™. Násobitel se v režimu
Rolling Reels™ s každou další výherní kombinací zvyšuje. Hodnoty násobitele jsou: x1, x2,
x3, x4, x5 a x10. Pokud nedojde k sestavení výherní kombinace, násobitel výhry se vrací
na původní hodnotu – x1.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma
aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Smashing Wilds
V režimu funkce Smashing Wild, která se aktivuje náhodně při sestavení výherní kombinace
v základní hře, se všechny pozice jednoho z válců 2, 3 nebo 4 promění v symboly Wild. Během
režimu funkce Smashing Wild se neaktivuje funkce Rolling Reels™.
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Break da Bank
Základní informace
Hra Break da Bank je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symbol Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,75 %
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
68 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 375,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince, přičemž sázka na linii je vždy jedna mince.
Celková sázka se tedy vždy rovná 5 mincí.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Klikáním na šipky se přepíná mezi jednotlivými stránkami
technické hry, na kterých je zobrazena hra samotná, Výplatní
tabulky a nastavení výše sázky.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.
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Na jednu výherní linii lze vsadit právě jednu minci. Výše výhry z jedné hry technické hry je
určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč a na výherní linii se zobrazí výherní kombinace
3 shodných symbolů Jeden BAR. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
výše sázky na výherní linii (hodnota mince 1,00 Kč) x multiplikátor 10, tj. 10,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné
symboly Wild utvářejí vlastní výherní kombinace dle pravidel pro běžné symboly. Pokud je
součástí výherní kombinace jeden symbol Wild, pro výpočet celkové výhry z jedné hry
technické hry se použije multiplikátor x2. Pokud jsou součástí výherní kombinace dva symboly
Wild, pro výpočet celkové výhry z jedné hry technické hry se použije multiplikátor x4. Pokud
je utvořena výherní kombinace ze symbolů Wild dle Výplatní tabulky výše, pravidla pro použití
multiplikátorů pro výpočet celkové výhry z jedné hry technické hry se neuplatní.
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Burning Dice*
Základní informace
Hra Burning Dice je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 – 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
180 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na
každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v
rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 4 symbolů Třešně 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek).

V případě, že padnou kdekoliv na válcích 3, nebo 4 symboly Scatter, vstupuje hráč do režimu
bonusových zatočení zdarma. V bonusových zatočeních zdarma se vizualizovaným hodem
kostkou (3 x symbol Scatter = jeden hod, 4 x symbol Scatter = 2 hody) získává počet otočení
zdarma s garantovanou výhrou. Počet zatočení 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.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Butterfly Staxx™
Základní informace
Hra Butterfly Staxx ™ je pětiválcový výherní video automat se 40 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Wild a funkce Re-Spins a Butterfly Spins (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,80 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
57 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Butterfly Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Re-Spins
Pokaždé, když během základní fáze hry dojde k zobrazení symbolů Motýla (viz obrázek)
na všech pozicích jakéhokoliv válce, dojde k aktivaci funkce Re-Spins. Při aktivaci funkce ReSpins se všechny symboly Motýla přesunou na pozice válců, na kterých ještě není zobrazen
symbol Motýla, nejvíce vlevo a dojde v rámci jedné hry technické hry k opětovnému roztočení
válců, přičemž všechny zobrazené symboly Motýla zůstávají na svých pozicích, dokud je
funkce Re-Spins aktivní. Pokud po opětovném zatočení dojde k zobrazení dalších symbolů
Motýla, jsou tyto symboly opět přesunuty na dosud symbolem motýla neobsazené pozice válců
co nejvíce vlevo a dojde v rámci jedné hry technické hry k dalšímu opětovnému zatočení.
Pokud se během opětovného zatočení nezobrazí na zbývajících pozicích válců žádný další
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symbol Motýla, režim funkce Re-Spins je ukončen a dojde k vyplacení výher z výherních linií,
které se připočítají k výhrám ze základní hry, v rámci které byla funkce Re-Spins aktivována.
Před aktivací režimu funkce Re-Spins dojde k vyplacení výher z výherních linií z kola,
ve kterém byla funkce Re-Spins aktivována. Funkce Re-Spins a Butterfly Spins nemohou být
aktivovány současně.

Funkce Butterfly Spins a symbol Scatter
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
hlavní fáze hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci
jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 5 bonusových
zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 6 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter
aktivuje 7 bonusových zatočení zdarma.

Během bonusových zatočení zdarma se mohou na pozicích válců objevit pouze symboly
Cocoon, a to ve dvou variantách: aktivní a neaktivní. (viz obrázek)

Neaktivní Cocoon

Aktivní Cocoon

Pokud se na pozicích válců objeví symbol Aktivní Cocoon, přemění se na symbol Motýla.
Všechny takto přeměněné symboly Motýla se v rámci jednoho bonusového zatočení zdarma
přesunou v řadách na pozice válců nejvíce vlevo, které ještě nejsou obsazeny symbolem Motýla
a zůstávají na těchto pozicích válců až do ukončení režimu Butterfly Spins. Po každém
bonusovém zatočení zdarma se všechny výhry z výherních linií přičtou k celkové výhře
bonusových zatočení zdarma. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry
technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení
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výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako
v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra
jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry
technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového
zatočení zdarma není možné vyhrát další bonusová zatočení zdarma. Funkce Re-Spins a
Butterfly Spins nemohou být aktivovány současně.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Carnaval
Základní informace
Hra Carnaval je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly Scatter a Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,94 %
Nejvyšší sázka
45,00 Kč
Nejvyšší výhra
25 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 652,40 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince, přičemž sázka na linii je vždy jedna mince.
Celková sázka se tedy vždy rovná 9 mincí.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Kliknutím se otevře menu, ve kterém se nachází Výplatní
tabulky a možnost vypnutí/zapnutí zvuku.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.
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Na jednu výherní linii lze vsadit právě jednu minci. Výše výhry z jedné hry technické hry je
určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii). Na každé
výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci
jedné hry technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 9 Kč (9 linií x hodnota
mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 15,00 Kč.

Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč a na výherní linii se zobrazí výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky
na výherní linii (hodnota mince 1,00 Kč) x multiplikátor 15, tj. 15,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze na
válcích 2, 3 a 4 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter tak, aby
vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné symboly Wild
neutvářejí vlastní výherní kombinace.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry, dle příkladu níže, na kterém je zobrazena
Výplatní tabulka symbolu Scatter při celkové sázce 9 Kč. Výhry za symboly Scatter se v rámci
jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací běžných
symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.
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Cash Vandal
Základní informace
Hra Cash Vandal je čtyřválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Respin, Free Spins a City. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,47 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 354,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 3,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek).

Funkce Respin
Pokud se symbol Scatter zobrazí pouze na válci 4, dojde k aktivaci funkce Respin a je v rámci
jedné hry technické hry uděleno opakované bonusové zatočení zdarma, při kterém symboly na
válci 4 zůstanou na svých pozicích a válce 1, 2 a 3 se znovu roztočí. Během funkce Respin
může být aktivována funkce City Feature nebo Free Spins (viz níže).
Funkce City
Pokud se symbol Scatter zobrazí na válci 4 a na ještě jednom válci, dojde k aktivaci funkce
City, při které je uděleno jedno bonusové zatočení zdarma, všechny pozice na válci 4 jsou
pokryty symbolem Wild a dojde k aktivaci dodatečné funkce podle toho, v jakém městě se
právě hra odehrává. Města se střídají postupně v tomto pořadí: Paříž, Londýn, Berlín, přičemž
ke střídání dojde vždy po ukončení funkce City. Dodatečné funkce měst jsou následující:
Paříž
Dodatečnou funkcí je synchronizace válců 1 a 2 při bonusovém zatočení zdarma, na kterých se
zobrazují pouze složené symboly o velikosti 2x2 pozice.
Londýn
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Dodatečnou funkcí je zobrazení 2–9 Mystery symbolů na válcích 1, 2 a 3 během bonusového
zatočení zdarma. Po zastavení válců se Mystery symboly odhalí a na všech jejich pozicích se
zobrazí stejný symbol.
Berlín
Dodatečnou funkcí je zobrazení 2 nebo 3 symbolů Wild na válcích 1, 2 nebo 3 během
bonusového zatočení zdarma.
Funkce Free Spins
Pokud se symbol Scatter zobrazí na válci 4 a zároveň ještě alespoň na dvou dalších pozicích
válců, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. Celkem 3
symboly Scatter aktivují 5 bonusových zatočení zdarma a 4 symboly Scatter aktivují 10
bonusových zatočení zdarma. Během všech bonusových zatočení zdarma jsou všechny pozice
válce 4 pokryty symbolem Wild. Před spuštěním bonusových zatočení zdarma si sázející vybere
jednu z funkcí City, která bude aktivní po celou dobu trvání funkce Free Spins. Interakce
sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Cashville
Základní informace
Hra Cashville je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly Scatter a Wild a bonusovou funkci Cashville Bonus. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,99 %
Nejvyšší sázka
40,00 Kč
Nejvyšší výhra
101 110,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 924,80 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
celková výše sázky na jednu hru technické hry, která se vypočte
jako počet linií (9) x počet mincí na linii x hodnota mince.
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince. a počet vsazených mincí na výherní linii, a
možnost vypnutí/zapnutí zvuku.
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
počet vsazených mincí na výherní linii.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Kliknutím se přepne zobrazení celkového zůstatku v mincích
nebo Kč.
Klikáním na šipky se přepíná mezi jednotlivými stránkami
technické hry.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč a počet mincí na řadu je nastaven na 2
a na výherní linii se zobrazí výherní kombinace 3 shodných symbolů Peněz s doutníkem. Výhra
je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince
0,50 Kč x počet mincí na linii 2) x multiplikátor 5, tj. 5,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny symboly
peněz (nikoliv symboly boháčů) s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla
co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné symboly Wild utvářejí vlastní
výherní kombinace dle pravidel pro běžné symboly.
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Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry, která je určena celkovou hodnotou sázky
vynásobenou multiplikátorem příslušného počtu symbolů Scatter dle obrázku níže. Výhry
za symboly Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
výherních kombinací běžných symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.

Funkce Cashville Bonus
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí
alespoň 3 bonusové symboly Bonus, dojde v rámci jedné hry technické hry k aktivaci bonusové
funkce Cashville Bonus.

Po aktivaci funkce Cashville Bonus sázející vybírá jednu ze čtyř bonusových her (viz níže).
V každé bonusové hře sázející vybírá ze zobrazených předmětů. Počet předmětů, které sázející
vybírá je určen počtem symbolů Bonus, které bonusovou funkci aktivovaly. Pro určení výše
výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky jako v základní fázi hry, ve které se bonusová
hra aktivovala. Veškeré odkryté peněžité výhry jsou poté sečteny v poli Celková výhra
a připočteny k výhrám z jednotlivých výherních kombinací ze základní fáze hry. Veškeré
volby, které jsou v průběhu bonusové funkce sázejícím činěny, nemají vliv na výsledek hry ani
výherní podíl.
Varianty bonusové hry:
Bette Boodle Bonus
Sázející postupně vybírá z pěti zobrazených obrazů psů a odkrývá tak peněžité výhry.
Bill Bullion Bonus
Sázející postupně vybírá z pěti zobrazených ropných vrtů a odkrývá tak peněžité výhry.
Dame von Deeds Bonus
Sázející postupně vybírá z osmi zobrazených listin a odkrývá tak peněžité výhry.
Sir Sterling Bonus
Sázející postupně vybírá z devíti zobrazených trezorů a odkrývá tak peněžité výhry.
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Cats and Cash
Základní informace
Hra Cats and Cash je pětiválcový výherní video automat s až 15 výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,07 %
Nejvyšší sázka
375,00 Kč
Nejvyšší výhra
432 700,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
26 527,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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o
o

Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Kočky s růžovým
boa. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota
mince 0,10 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol
Wild se použije násobitel x2.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který utváří výherní kombinace, pokud
se zobrazí kdekoliv na válcích.

Funkce Kolo Štěstí
Hra obsahuje symbol Bonusového kola (viz obrázek). Pokud se na výherní linii zleva doprava
zobrazí tři symboly Bonusového kola, dojde k aktivaci Kola štěstí a k udělení jednoho zatočení
kolem štěstí, ke kterému dojde automaticky. Jednotlivá políčka kola štěstí obsahují peněžité
výhry. Některá políčka obsahují také symbol Hvězdy, pokud se kolo štěstí zastaví na políčku
se symbolem hvězdy, je udělena příslušná výhra a jedno opakované zatočení kolem štěstí.
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Funkce Bonus
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na výherní linii zleva
doprava zobrazí 3 symboly Bonus, dojde k aktivaci bonusové hry, při které sázející vybírá ze
tří zobrazených dárků, který udělí okamžitou peněžitou výhru. Interakce sázejícího nemá vliv
na výsledek hry nebo výherní podíl.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.

178

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Cazino Zeppelin
Základní informace
Hra Cazino Zeppelin je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,00 %
Nejvyšší sázka
50,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
3 600,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režimu funkce Free Spins
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 40, tj. 200,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 2 symboly Scatter, dojde k udělení výhry ve výši 40 mincí. Pokud se kdekoliv na
válcích objeví alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová
zatočení zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter
aktivují 15 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 20 bonusových zatočení
zdarma.

Veškeré symboly Wild, které se zobrazí během režimu aktivní funkce Free Spins, zůstávají až
do skončení režimu funkce Free Spins na svých pozicích. Pokud se na herním poli v základní
fázi hry při aktivaci funkce Free Spins (při zobrazení alespoň 3 symbolů Scatter kdekoliv na
válcích) zobrazí také symbol Wild, zůstává tento symbol Wild na své pozici až do skončení
režimu funkce Free Spins. Pokud se během režimu funkce Free Spins zobrazí symboly Wild na
všech válcích, je v rámci jedné hry technické hry uděleno dalších 5 zatočení zdarma. Dodatečná
zatočení zdarma mohou být v rámci jedné hry technické hry udělena pouze jednou.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
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zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení lze vyhrát další bonusová zatočení pouze jednou.
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Cloud Quest
Základní informace
Hra Cloud Quest je video automat s hracím polem 5 sloupců x 5 řádků. Symboly propadávají
hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň
třech shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně, diagonálně nebo vertikálně.
Hra obsahuje symbol Wild a Bonusovou hru (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,52 %
200,00 Kč
500 000,00 Kč
12 528,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím na tlačítko minus se snižuje výše celkové sázky, kliknutím
na tlačítko plus se zvyšuje výše celkové sázky.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•

Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba dosáhnout 3 a více shodných symbolů, které
se horizontálně, diagonálně anebo vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející výherní
kombinaci jsou poté odstraněny a mezery po nich vyplní další symboly. Odstraňování
a doplňování symbolů takto pokračuje, dokud na herním poli již nebude možné vytvořit žádnou
další výherní kombinaci. Symbol uprostřed každé výherní kombinace tří symbolů se vždy
promění na symbol Wild, vzrůstá tak šance na vytvoření dalších výherních kombinací.
Např. Celková sázka je nastavena na 20,00 Kč a na herním poli je zformována výherní
kombinace 5 shodných symbolů Bojovnice. Výhra je v tomto případě dle Výplatní tabulky
400,00 Kč. Pokud bude celková sázka nastavena na hodnotu 2,00 Kč, činila by výhra ze stejné
výherní kombinace 40,00 Kč.
Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Bonusové symboly
Wild symbol Zlatého štítu (viz obrázek) nahrazuje všechny ostatní symboly a pomáhá formovat
výherní kombinace. Po vyhodnocení jsou výherní kombinace odstraněny, zbývající symboly
klesnou a mohou vytvořit nové výherní kombinace.
Tři a více Wild symbolů formují samostatnou výherní kombinaci. Výše výhry je automaticky
dopočtena ve Výplatní tabulce v závislosti na nastavené hodnotě sázky. Výhry ze symbolů Wild
se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací.

Hra obsahuje čtyři symboly super schopnosti (viz obrázek níže). Každý ze symbolů super
schopnosti spouští na kameni super schopností určitou funkci. Kámen spouští opakované točení
zdarma s jednou ze čtyř super schopností (dle toho, která se na kameni schopností zobrazila),
která pomáhá získat další výhry. Opakované točení zdarma probíhá zdarma se shodnou
hodnotou sázky ze hry technické hry, která jej aktivovala (hodnotu sázky sázející
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v opakovaném točení nesází, jedná se pouze o určení hodnoty sázky pro účely vypočítání
výhry) a není v něm možné získat vstup do bonusové hry.

Symboly super schopností a jejich bonusové funkce:
Šťastná pětka

Výhry z výherních kombinací se při opakovaném zatočení násobí 5x.

Odznak odolnosti

Při opakovaném zatočení spadnou na herní plochu dva trvalé
symboly Wild, které pomáhají formovat výherní kombinace. Pokud
není kombinace složena pouze ze symbolů Wild, symboly Wild
zůstanou na herní ploše.

Známka četnosti

Prostřední symbol z kombinace tří stejných symbolů se změní na
symbol Wild. Prostřední dva symboly z kombinace čtyř stejných
symbolů se změní na symbol Wild. Tři symboly z výherní kombinace
pěti stejných symbolů jsou střídavě nahrazeny symboly Wild.

Scatter úspěchu

Všechny symboly při opakovaném zatočení mohou fungovat jako
symboly Scatter a vytvářet další výhry. Maximální výplata pro výhry
typu Scatter je stejná jako v hlavní hře výplata za kombinaci 5
po sobě jdoucích shodných symbolů. Ve hře lze pomocí symbolů
Super schopností aktivovat maximálně tři části kamene Super
schopností najednou. Symboly Wild se mohou objevit pouze poprvé,
po vytvoření výherních kombinací se další již neobjevují.

Čím vyšší je počet symbolů Super schopností v kombinaci, která kámen aktivuje, tím vyšší
počet částí bude na kameni aktivovaných (rozsvícených): Za kombinaci 3 symbolů Super
schopností bude aktivována jedna část siloměru na kameni. Za kombinaci 4 symbolů Super
schopností budou aktivovány dvě části siloměru. Za kombinaci 5 symbolů Super schopností
budou aktivovány tři části siloměru.
Šipka na kameni super schopností se roztáčí po směru hodinových ručiček. Pokud se zastaví
na aktivované části, získává sázející opakované zatočení. Ikona zobrazená uprostřed kamene
určuje typ super schopnosti, která bude u opakovaného zatočení platit.
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Bonusová hra
Bonusová hra ve formě zatočení zdarma se spouští ve chvíli, kdy sloupec se slovem „Bonus“
na hracím poli již neobsahuje žádné symboly.
Na začátku bonusové hry sázející náhodně získává 5-20 bonusových roztočení zdarma
na tříválcovém automatu s jednou výherní linií. V Bonusové hře se vyskytuje odlišná sada
symbolů. Pokud se při Bonusové hře objeví 3 shodné bonusové symboly (viz Výplatní tabulka
Bonusové hry), získává sázející určenou výhru dle tabulky.
Cílem je pomocí bonusového zatočení zdarma porazit nepřátelskou obludu v 5 fázích hry.
Aby byla obluda poražena a sázející postoupil do další fáze, je potřeba dosáhnout určitého počtu

výherních kombinací. Tento počet se v každé fázi liší. Každou obludu je možné případně porazit
ihned po získání tří bonusových značek. Po porážce obludy vyhrává sázející tři další bonusová
zatočení a postupuje do další fáze, kde bude čelit další obludě.
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Výplaty za výherní kombinace se v každé fázi zvyšují, protože se každá výhra násobí číslem
fáze, které sázející dosáhne (tedy 1–5). Když sázející porazí pátou a poslední obludu, získává
speciální cenu ve výši 100x celkové sázky ze základní hry technické hry. Za každé nepoužité
bonusové zatočení zároveň získává sázející odměnu ve výši dvojnásobku celkové sázky.
Výplatní tabulka Bonusové hry
Pokud jsou výsledkem Bonusové hry naznačené shodné symboly, dochází ke zformování
výherních kombinací. Výše výhry je ve Výplatní tabulce Bonusové hry (viz obrázek)
automaticky dopočtena v závislosti na zvolené hodnotě sázky.

Např. Hodnota sázky do základní hry je nastavena na 10,00 Kč. Výsledkem bonusové hry jsou
3 shodné symboly diamantu ve fázi 3. Výhra z jedné hry bonusové hry je v tomto případě 75,00
Kč apod. Výhry ze základní hry a bonusové hry se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.

191

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Contact
Základní informace
Hra Contact je video automat s hracím polem 5 sloupců x 7 řádků. Symboly propadávají hracím
polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň pěti
shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně. Hra obsahuje funkce
Shromažďování výherních symbolů, Násobitele výhry, Bonusové kolo a Super bonusové kolo.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,55 %
Nejvyšší sázka
300,00 Kč
Nejvyšší výhra
455 250,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
18 630,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem jedné hry technické hry naznačené shodné
symboly, dochází ke zformování výherních kombinací. Pro sestavení výherní kombinace je
třeba seskupit 5 a více symbolů, které se horizontálně anebo vertikálně vzájemně dotýkají. Výše
výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky. Výhra se vypočítá
jako součin počtu seskupených symbolů a hodnoty symbolu dle Výplatní tabulky. Z každé
výherní kombinace se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních kombinací
se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Výherní kombinace symbolů, které se vzájemně
horizontálně nebo vertikálně nedotýkají, se vyplácejí samostatně.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané hodnoty symbolů podle toho,
jak je nastavena výše celkové sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou
sázku 15,00 Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 5 symbolů Želvy 2,50
Kč.

Shromažďování výherních symbolů
Pokud dojde k sestavení výherní skupiny symbolů, všechny nevýherní symboly v rámci jedné
hry technické hry zmizí a výherní symboly propadnou až na dno hracího pole, kam k nim
propadnou nové symboly. Tyto nové symboly se mohou spojit se symboly, které na hracím poli
zůstaly a utvořit nová seskupení. Tento mechanismus se opakuje, dokud dochází k utváření
výherních kombinací.
Násobitel výhry
Během základní fáze hry může dle pravidla shromažďování symbolů dojít k zaplnění hracího
pole v rámci propadávání symbolů. Pokud výherní symboly zcela zaplní 2., 4. nebo 6. řadu
odspoda, dojde k udělení násobitele celkové výhry v hodnotě x2, x4 nebo x6. K násobení
celkové výhry se použije pouze nejvyšší dosažený násobitel.
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Funkce Bonusové kolo
Pokud dojde během základní fáze k zaplnění alespoň jedné pozice nejvyšší řady výherními
symboly, je aktivována funkce Bonusové kolo,

Při aktivaci Bonusového kola jsou udělena 3 bonusová zatočení zdarma, během kterých
zůstávají všechny výherní symboly na hracím poli. Během aktivní funkce Bonusové kolo může
dle pravidla shromažďování symbolů dojít k zaplnění hracího pole v rámci propadávání
symbolů. Pokud výherní symboly zcela zaplní 2., 3., 5. nebo 6. řadu odspoda, dojde k udělení
násobitele celkové výhry v hodnotě x2, x3, x4 nebo x5. K násobení celkové výhry se použije
pouze nejvyšší dosažený násobitel. Pokud výherní symboly zcela zaplní 1., 4. nebo 7. řadu
odspoda, dojde k aktivaci speciální funkce, která bude aplikována po skončení bonusového
zatočení zdarma. Speciální funkce jsou následující:
Ničitel bloků:
Dojde ke zničení jednoho ze znázorněných násobitelů na levém okraji hracího pole. Uplatní se
také pravidlo propadnutí a namísto zničeného pole násobitele propadnou kameny nad ním, tj.
další násobitel v řadě se přiblíží a objeví se nový násobitel s hodnotou o jedna větší než nejvyšší
zobrazený násobitel.
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Vylepšení symbolu
Dojde k vylepšení všech výherních symbolů z jednoho seskupení na hracím poli. Vylepšení
symbolu se řídí dle Výplatních tabulek tak, že symbol je vždy vylepšen na následující
hodnotnější symbol.

Zatočení zdarma navíc
Dojde k udělení jednoho bonusového zatočení zdarma navíc.

Funkce Super bonusové kolo
Pokud dojde během základní fáze hry k zaplnění alespoň celé nejvyšší řady výherními symboly,
je aktivována funkce Super bonusové kolo,

Při aktivaci Bonusového kola je uděleno 6 bonusová zatočení zdarma, během kterých zůstávají
všechny výherní symboly na hracím poli. Během aktivní funkce Super bonusové kolo může dle
pravidla shromažďování symbolů dojít k zaplnění hracího pole v rámci propadávání symbolů.
každé zaplnění řady výherními symboly uděluje násobitel celkové výhry, a to počínaje
hodnotou x2 za první řadu, x3 za druhou řadu atd. K násobení celkové výhry se použije pouze
nejvyšší dosažený násobitel. Pokud výherní symboly zcela zaplní alespoň jednu řadu odspoda,
dojde k aktivaci speciální funkce za každou zaplněnou řadu, která bude aplikována po skončení
bonusového zatočení zdarma. Speciální funkce jsou následující:
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Ničitel bloků:
Dojde ke zničení tří ze znázorněných násobitelů na levém okraji hracího pole. Uplatní se také
pravidlo propadnutí a namísto zničeného pole násobitele propadnou kameny nad ním, tj. další
násobitel v řadě se přiblíží a objeví se nový násobitel s hodnotou o jedna větší než nejvyšší
zobrazený násobitel.
Vylepšení symbolu
Dojde k vylepšení všech výherních symbolů ze všech výherních seskupení na hracím poli.
Vylepšení symbolu se řídí dle Výplatních tabulek tak, že symbol je vždy vylepšen na následující
hodnotnější symbol.
Zatočení zdarma navíc
Dojde k udělení tří bonusového zatočení zdarma navíc.
V rámci funkce Super bonusové kolo je možné dosáhnout násobitele celkové výhry o hodnotě
až x30. Pokud je hrací pole zcela zaplněno, a ještě zbývají bonusová zatočení zdarma, je za
každé zbývající bonusové zatočení zdarma udělen násobitel celkové výhry x25. maximální
hodnota násobitele výhry je x1 517,5. Výhry z funkcí Bonusové kolo a Super bonusové kolo se
v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní
hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše celkové sázky
jako v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra
jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve
které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát
další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Copy Cats™
Základní informace
Hra Copy Cats ™ je pětiválcový výherní video automat se 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild, složené symboly a složený symbol Wild, symbol Bonus a funkce Free
Spins a Copy Cats (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,76 %
500,00 Kč
500 000,00 Kč
29 160,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 25
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů modré tlapky. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč
x 10 úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Copy Cats
Hra obsahuje celkem čtyři symboly Copy Cats – červený, růžový, modrý a zlatý, který je
symbolem Wild. (viz obrázek) Všechny symboly Copy Cats se ve hře vyskytují i ve variantě
Stacked, tj. pokrývají všechny tři pozice na válci.
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Pokud se na prvním válci zobrazí v rámci jedné hry technické hry Stacked symbol, je aktivován
režim funkce Copy Cats. Během aktivního režimu funkce Copy Cats se všechny ostatní
symboly Copy Cats na válcích 2, 3, 4 a 5 přemění na stejný symbol Copy Cats, jako je ten,
který režim funkce Copy Cats aktivoval. Před začátkem dalšího kola technické hry se všechny
takto přeměněné symboly změní nazpět do původní podoby.
Funkce Free Spins a symbol Bonus
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek), který se na válcích objevuje během hlavní
fáze hry i během aktivního režimu funkce Free Spins. Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Bonus, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma.

Během aktivního režimu funkce Free Spins se na pozicích válce 1 mohou objevit pouze zlaté
Wild symboly Copy Cats. Pokud se na prvním válci zobrazí v rámci aktivního režimu funkce
Free Spins Stacked Wild symbol, je aktivován režim funkce Copy Cats a všechny ostatní
symboly Copy Cats na válcích 2, 3, 4 a 5 se přemění na symbol Wild. Výhry z bonusových
zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních
kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije
výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma
aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené
k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován.
V režimu bonusového zatočení zdarma je možné vyhrát další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Couch Potato
Základní informace
Hra Coach Potato je tříválcový výherní video
symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

automat s 1 fixní výherní linií. Hra obsahuje

97,43 %
15,00 Kč
75 000,00 Kč
462,60 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
celková výše sázky na jednu hru technické hry, která se vypočte
jako počet mincí na linii x hodnota mince.
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince. a počet vsazených mincí na výherní linii.

Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
počet vsazených mincí na výherní linii.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Klikáním na šipky se přepíná mezi jednotlivými stránkami
technické hry.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Výplatní tabulky
Hra obsahuje pouze jednu vodorovnou výherní linii, která se nachází uprostřed válců. Pokud
jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo
směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace, přičemž tento multiplikátor je uveden v tabulce ve sloupci 1. Sloupce 2 a 3 obsahují
již vypočítané hodnoty výhry za příslušné výherní kombinaci v závislosti na počtu mincí
na linii. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních
linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč a počet mincí na řadu je nastaven na 2
a na výherní linii se zobrazí výherní kombinace 2 shodné symboly Třešně. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 0,50 Kč
x počet mincí na linii 2) x multiplikátor 5, tj. 5,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Výjimku tvoří
nejnižší výherní kombinace tvořená pouze jedním symbolem Třešně, kdy se pravidla symbolu
Wild neuplatní. Pokud je součástí výherní kombinace jeden symbol Wild, pro výpočet celkové
výhry z jedné hry technické hry se použije multiplikátor x5. Pokud jsou součástí výherní
kombinace dva symboly Wild, pro výpočet celkové výhry z jedné hry technické hry se použije
multiplikátor x25. Pokud je utvořena výherní kombinace ze symbolů Wild dle Výplatní tabulky
výše, pravidla pro použití multiplikátorů pro výpočet celkové výhry z jedné hry technické hry
se neuplatní. Samotné symboly Wild utvářejí vlastní výherní kombinace dle pravidel pro běžné
symboly.
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Crystal Sun
Základní informace
Hra Crystal Sun je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Respin. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,60 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
400 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 120,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když vyhrajete opakovaná zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo
vypíná možnost ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 30,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 Sedmiček Q 30,00 Kč.

Bonusové symboly a funkce Respins
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze na
válcích 2, 3 nebo 4 a které zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Výherní kombinace obsahující symbol Wild může
být náhodně vynásobena násobitelem x2 nebo x3. Pokud dojde k zobrazení symbolu Wild, vždy
se roztáhne na všechny pozice válce a dojde k udělení jednoho bonusového zatočení zdarma
s tím, že symboly Wild zůstávají na svých pozicích.
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Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.

210

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Dazzle Me™
Základní informace
Hra Dazzle Me™ je pětiválcový výherní video automat se 76 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje funkce Dazzling Wild Reels, Free Spins a Linked Reels (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,90 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
55 800,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 76). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené v tabulce Hodnota vyplacených symbolů. Na každé výherní linii se vyplácí
pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry
sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii 1 je vytočena výherní kombinace 4 shodných symbolů Smaragdu (zelený drahokam).
Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota
mince 5,00 Kč x 10 úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Symbol Free Spin a funkce Linked Reels
Hra obsahuje bonusový symbol Free Spin (zatočení zdarma – viz obrázek). Pokud se kdekoliv
na válcích objeví 3 a více symbolů zatočení zdarma, aktivují se bonusová zatočení podle
tabulky uvedené níže. Výhry z bonusových zatočení se v rámci jedné hry technické hry přičítají
k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci
bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát
další bonusová zatočení.

Funkce Linked Reels se objevuje pouze během režimu bonusového zatočení. Na začátku každé
hry bonusového zatočení se několik sousedních válců na pozicích 1-4 propojí a zobrazuje
identické symboly. Válec vpravo je vždy kopií válce po své levé straně, válec 1 se tedy propojí
s válcem 2 a/nebo válec 3 s válcem 4.
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Funkce Dazzling Wild Reels
V průběhu hry technické hry se může náhodně spustit funkce DazzlingWild Reels, při které
se všechny symboly na válci překryjí zástupným bonusovým symbolem Wild (bílý diamant –
viz obrázek), který nahrazuje všechny ostatní symboly (kromě symbolů Free Spin) tak,
aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace. Tato funkce může být spuštěna na 1-5 válcích.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Demon
Základní informace
Hra Demon je pětiválcový výherní video automat s 30 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild Amulet a Wild Maska a funkce Free Spins a Hell Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,51 %
Nejvyšší sázka
90,00 Kč
Nejvyšší výhra
450 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
5 653,80 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 30). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild Maska (viz obrázek), které zastupují všechny
ostatní symboly s výjimkou symbolu Wild Amulet (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild Maska se zobrazují pouze na válci
3. Pokud se symbol Wild Maska zobrazí na prostřední pozici válce 3, dojde k přeměně všech
zobrazených symbolů Zpěváka (nejvyšší výherní symbol) na symbol Wild Masky.

Hra obsahuje bonusové symboly Wild Amulet (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild
Amulet se zobrazují pouze na válcích 1 a 5.

Funkce Free Spins
Pokud se v jedné hře technické hry zobrazí symboly Wild Amulet na válcích 1 a 5 a současně
symbol Wild Maska, dojde k aktivaci funkce Free Spins. 2 symboly Wild Amulet a symbol
Wild Maska na prostřední pozici válce 3 aktivují 11 bonusových zatočení zdarma, 2 symboly
Wild Amulet a symbol Wild Maska na horní nebo spodní pozici válce 3 aktivují 6 bonusových
zatočení zdarma. Během každého bonusového zatočení zdarma je náhodně vybrán jeden
z násobitelů výhry ze zatočení ve výši x2, x3, x5 nebo x8.
Funkce Hell Spins
Pokud se během aktivní funkce Free Spins zobrazí dva symboly Wild Amulet na válcích 1 a 5,
dojde k aktivaci funkce Hell Spins. Během funkce Hell Spins je hodnota násobitele stejná, jako
byla při zatočení, ve kterém byla aktivována. V rámci funkce Hell Spins se prostřednictvím
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osudí (viz obrázek) aktivuje náhodný počet bonusových zatočení zdarma v rozmezí 4–8. Pokud
se současně se symboly Wild Amulet při aktivaci funkce Hell Spins zobrazí symbol Wild
Maska, dojde k udělení 6-8 bonusových zatočení namísto 4-8 a pokud se symbol Wild Maska
zobrazí na prostřední válce, hodnota násobitele se zdvojnásobí. Zbývající bonusová zatočení
zdarma udělená v rámci funkce Free Spins budou dohrána po skončení funkce Hell Spins.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Dead or Alive™
Základní informace
Hra Dead or Alive ™ je pětiválcový video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly Scatter, zástupný symbol Wild a funkce Free Spins a zástupný symbol Sticky Wild při
aktivní funkci Free Spins (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,82 %
360,00 Kč
500 000,00 Kč
20 606,40 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 9
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Automatická hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru, pokud dojde k výhře
zatočení zdarma
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
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Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 2,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 2. Na výherní
linii 4 je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů A. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 2,00 Kč x 2
úrovně) x multiplikátor 10, tj. 40,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které kromě toho, že v základní
fázi hry utváří vlastní výherní kombinace, také zastupují všechny ostatní symboly kromě
symbolu Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních
tabulek.

Funkce Free Spins a zástupné symboly Sticky Wilds
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
hlavní fáze hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci
jedné hry technické hry 12 bonusových zatočení zdarma. V režimu funkce Free Spins je symbol
Wild nahrazen symbolem Sticky Wild (viz obrázek), který má stejnou funkci jako symbol Wild
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v základní fáze hry. Symboly Sticky Wild během aktivní funkce Free Spins zůstávají na své
pozici, dokud režim Free Spins neskončí. Pokud se během aktivní funkce Free Spins objeví na
každém válci alespoň jeden symbol Sticky Wild, dojde k přidělení dalších 5 bonusových
zatočení zdarma, přičemž symboly Sticky Wild zůstávají na svých pozicích i během těchto
dalších bonusových zatočení zdarma. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné
hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry. Pro
určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii
jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. Výhry v režimu
funkce Free Spins se násobí multiplikátorem x2. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré
výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které
byl režim bonusového zatočení aktivován.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je
vrácena na uživatelské konto sázejícího.
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Dice 81*
Základní informace
Hra Dice 81 je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 – 99,00 % %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
180 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na
každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v
rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 4 symbolů Třešně 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek).

V případě, že padnou kdekoliv na válcích 3, nebo 4 symboly Scatter, vstupuje hráč do režimu
bonusových zatočení zdarma. V bonusových zatočeních zdarma se vizualizovaným hodem
kostkou (3 x symbol Scatter = jeden hod, 4 x symbol Scatter = 2 hody) získává počet otočení
zdarma s garantovanou výhrou. Počet zatočení 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.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Double Dragons
Základní informace
Hra Double Dragons je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a symboly Dračí hlavy a funkce Free Spins a Double Dragons.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
625,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
43 875,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních linií 25 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 25, tj. 125,00 Kč.
Funkce DROPDOWN
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim DROP. V režimu
DROP jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace výbuchu) a
nahrazeny novými symboly. Režim DROP trvá, dokud dochází k sestavování výherních
kombinací. V průběhu režimu DROP se všechny výhry z jednotlivých kol režimu DROP sčítají
v poli „Výhra“. Režim DROP končí, pokud nedojde k sestavení výherní kombinace. Pokud
dojde v rámci jedné hry technické hry k alespoň 4 kolům funkce DROP, aktivuje se funkce
Double Dragons (viz níže).
Bonusové symboly
Hra obsahuje několik druhů složených zástupných bonusových symbolů Wild, které zastupují
všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních
tabulek.
Běžné symboly Wild: Zastupují všechny ostatní symboly kromě Wild symbolu dračí hlavy.

Wild symboly dračí hlavy:
Wild symbol hlavy červeného draka (viz obrázek). Kromě toho, že zastupuje všechny ostatní
symboly, tak pokaždé, když se zobrazí na pozici válce, dojde k náhodnému umístění dalších
dvou až tří běžných symbolů Wild na pozice, na kterých se doposud nenachází žádný symbol
Wild.
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Wild symbol hlavy modrého draka (viz obrázek). Každý Wild symbol hlavy modrého draka,
který se zobrazí v rámci jednoho kola funkce DROP (viz výše), přidává k výhře právě z tohoto
kola multiplikátor x2. Maximální počet Wild symbolů modrého draka, který se může v rámci
jednoho kola funkce DROp zobrazit je 5, tj. maximální multiplikátor výhry z jednoho kola
funkce DROP je x32.

Funkce Double Dragons
Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k alespoň 4 kolům funkce DROP, aktivuje se
funkce Double Dragons. V rámci režimu funkce Double Dragons je na jeden náhodný válec
umístěn složený symbol Wild červeného draka a na jeden náhodný válec je umístěn složený
symbol Wild modrého draka. Každý ze složených Wild symbolů pokrývá 7 až 28 po sobě
jdoucích pozic válce., které se zaručeně zobrazí na pozicích válců v rámci funkce DROP.
Sbírání Wild symbolů dračí hlavy
Pokaždé, když se na pozicích válců zobrazí Wild symbol dračí hlavy, zvýší se počet na
příslušném počítadle, které je umístěno vedle hracího pole. (viz obrázek).

Pokaždé, když dojde k zaplnění příslušného počítala, tj. Wild symbol červené dračí hlavy se
zobrazí 9x nebo Wild symbol modré dračí hlavy se zobrazí 9x, dojde k vynulování příslušného
počítadla a k aktivaci funkce Free Spins.
Funkce Free Spins
V rámci režimu funkce Free Spins se aktivuje 5 zatočení zdarma. K aktivaci funkce Double
Dragons v rámci aktivního režimu Free Spins je zapotřebí pouze 2 kol funkce DROP (namísto
4 jako v základní fázi hry). V rámci režimu Free Spins jsou při zároveň aktivní funkci Double
Dragons umístěni dva složené symboly Wild stejné barvy podle toho, jaké počítadlo aktivovalo
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režim Free Spins, tj. buď dva složené symboly červeného draka nebo dva složené symboly
modrého draka. Pokud dojde k naplnění obou počítadel zároveň, je nejdříve spuštěn režim
funkce Free Spins červeného draka a hned po jeho skončení také režim funkce Free Spins
modrého draka.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije průměrná výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které
byly shromažďovány dračí hlavy na počítadle vedle hracího pole. V poli Celková výhra jsou
uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které
byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát
další bonusová zatočení.
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Dracula™
Základní informace
Hra Dracula ™ je pětiválcový výherní video automat se 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild, Scatter a symboly Stacked a Stacked Wild a funkce Free Spins a Bat.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,58 %
Nejvyšší sázka
1000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
61 560,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.

239

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se během hlavní fáze hry
objevují pouze na pozicích válců 2, 3 a 4 a které zastupují všechny ostatní tak, aby vznikla co
nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud je zástupný symbol Wild součástí
výherní kombinace sestavené ze symbolů Double, pro výpočet výše výhry se počítá jako běžný
symbol.
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Hra obsahuje zástupný bonusový symbol Stacked Wild (viz obrázek), který se zobrazuje pouze
během režimu aktivní funkce Free Spins (viz níže), a to kdekoliv na válci 3 a který pokrývá tři
pozice na válci a může se zobrazit úplně nebo částečně. Symbol Stacked Wild zastupuje
všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních
tabulek. Symboly Bat (viz níže), které překrývají symboly Stacked Wild během aktivní funkce
Bat po zastavení válců zmizí a odkryjí tak symbol Stacke Wild.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje složený symbol Stacked Dracula, který se během základní fáze hry objevuje
pouze na válci 2 a složený symbol Stacked Lady, který se během základní fáze hry objevuje
pouze na válci 4. (viz obrázek) Symboly Stacked Dracula a Stacked Lady pokrývají tři pozice
na válci a mohou se zobrazit úplně nebo částečně. Pokud se během základní fáze hry zobrazí
zároveň úplný symbol Stacked Dracula a úplný symbol Stacked Lady, aktivují se v rámci jedné
hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma. Pokud se během aktivního režimu funkce
Free Spins zobrazí úplný symbol Stacked Wild, aktivují se další 2 bonusová zatočení zdarma.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se
bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma je možné vyhrát další
bonusová zatočení zdarma, která se automaticky přičtou k aktuálnímu počtu bonusových
zatočení zdarma. Režim funkce Free Spins se neaktivuje, pokud v herním kole základní fáze
hry došlo k aktivaci funkce Bat. (viz níže)
Funkce Bat
Funkce Bat se aktivuje náhodně v základní fázi hry jednou v rámci jednoho herního kola.
V režimu aktivní funkce Free Spins se funkce Bat aktivuje při každém bonusovém zatočení
zdarma, a to pouze jednou za bonusové zatočení. V aktivním režimu funkce Bat se během
roztočení válců na náhodných pozicích válců zobrazí náhodný počet (4-12 během základní fáze
hry a 4-20 během aktivního režimu funkce Free Spins) netopýrů na sousedních pozicích
na válcích, kteří se přemění na stejný, náhodný překryvný symbol.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Dragon Maiden
Základní informace
Hra Dragon Maiden je pětiválcový výherní video automat s 243–7776 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Respin, Free Spins a Golden
Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,49 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 318,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na
každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v
rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Srdce 4,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter. (viz obrázek)

Funkce Respin
Pokud se zobrazí alespoň 2 symboly Scatter, dojde v rámci jedné hry technické hry k udělení
opakovaného bonusového zatočení zdarma, při kterém všechny zobrazené symboly Scatter
zůstanou na svých pozicích. Funkce Respin se opakovaně aktivuje, dokud dochází
k zobrazování symbolů Scatter.
Funkce Free Spins
Pokud dojde k zobrazení 3, 4 nebo 5 symbolů Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické
hry bonusová zatočení zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 8 bonusových zatočení zdarma, 4
symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 12
bonusových zatočení zdarma.
Pokud se během aktivní funkce Free Spins zobrazí symbol Scatter, dojde k rozšíření hracího
pole válce, na kterém se objevil o jednu pozici až do maxima 6 pozic na válci. Pokud dojde ke
zvětšení jednoho z válců na maximum, dojde k udělení bonusového zatočení zdarma v rámci
funkce Golden Free Spins.
Golden Free Spins
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Funkce Golden Free Spins se aktivuje po skončení funkce Free Spins v rámci jedné hry
technické hry s uděleným počtem bonusových zatočení zdarma během funkce Free Spins.
Během funkce Golden Free Spins mají všechny válce 6 pozic.
Výhry z bonusových funkcí Free Spins a Golden Free Spins se v rámci jedné hry technické hry
přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v
rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z
bonusových zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového
zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Dragon Ship
Základní informace
Hra Dragon Ship je pětiválcový výherní video automat s až 15 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,01 %
Nejvyšší sázka
37,50 Kč
Nejvyšší výhra
301 200,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
4 043,25 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
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o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Symbol Wild se na válcích nachází jako složený symbol, který se
zobrazuje na třech po sobě jdoucích pozicích válce a může se zobrazit zcela nebo částečně.
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Funkce Free Spins
Pokud se plně zobrazený symbol Wild zobrazí na válcích 1 a 5, dojde k aktivaci funkce Free
Spins, ve které je v rámci jedné hry technické hry uděleno 15 bonusových zatočení zdarma.
Během aktivní funkce Free Spins jsou válce 1 a 5 pokryty symboly Wild.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Bonus
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se zobrazí kdekoliv na válcích 3
symboly Bonus, dojde k aktivaci bonusové hry, ve které sázející vybírá jednu ze tří truhel s
pokladem a odkryje tak okamžitou peněžitou výhru. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek
hry nebo výherní podíl.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Drive: Multiplier Mayhem™
Základní informace
Hra Drive: Multiplier Mayhem ™ je pětiválcový video automat s 15 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Multiplier Wilds, symboly Scatter, funkce Free Spins a Nitro
Collect Meter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,70 %
750,00 Kč
500 000,00 Kč
44 550,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 15
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky, která je stanovena vynásobením počtu
mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

255

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru, pokud dojde k výhře
zatočení zdarma
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené v tabulkách Hodnota vyplacených symbolů. Na každé výherní linii se
vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Multiplier Wilds (viz obrázek), které zastupují
všechny ostatní symboly kromě symbolů Scatter a Nitro (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek. V závislosti na tom, na kterém válci se symbol
Multiplier Wild objeví, se násobí výhra na výherní linii následujícím způsobem: Multiplier
Wild na prvním válci zleva násobí výhru na výherní linii x1, Multiplier Wild na druhém válci
zleva násobí výhru na výherní linii x2, Multiplier Wild na třetím válci zleva násobí výhru na
výherní linii x3, Multiplier Wild na čtvrtém válci zleva násobí výhru na výherní linii x4 a
Multiplier Wild na pátém válci zleva násobí výhru na výherní linii x5. Pokud se na výherní linii
objeví více symbolů Multiplier Wild, výhra se násobí násobkem jejich hodnot. Např. Pokud se
symboly Multiplier Wild objeví na výherní linii na druhém válci zleva (x2) a na čtvrtém válci
zleva (x4), výhra se násobí násobitelem x8.
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Funkce Free Spins a Nitro Collect Meter
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během základní fáze
hry. Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4 objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné
hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma (viz obrázek). Při aktivní funkci Free Spins
se mohou na válcích 2, 3 a 4 objevit symboly Nitro (viz obrázek).

V rámci režimu funkce Free Spins se nasbírané symboly Nitro sčítají na ukazateli zdola nahoru,
který se nachází nalevo od válců (viz obrázek).

Režim funkce Free Spins začíná na úrovni jedna dle tabulky níže při spuštění Free Spins v rámci
každé Hry. Pokud během aktivní funkce Free Spins dojde na ukazateli počtu symbolů Nitro
k nasbírání tří symbolů Nitro, dojde k postupu na další úroveň režimu funkce Free Spins a
aktivují se další bonusová zatočení zdarma a náhodně umístěné překryvné symboly Multiplier
Wild dle tabulky níže. Překryvný symbol Multiplier Symbol se při každém zatočení zdarma
objevuje na náhodné pozici, přičemž platí, že na každém válci může být pouze jeden symbol
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Multiplier Wild a hodnota symbolu Multiplier Wild se řídí pravidly týkajícími se symbolu
Multiplier Wild. Pokud se během režimu funkce Free Spins objeví symbol Nitro nad náhodně
umístěným překryvným symbolem Multiplier Wild, platí pro něj jak pravidla pro symbol Nitro,
tak pro symbol Multiplier Wild. Při aktivaci každého režimu funkce Free Spins je ukazatel
počtu symbolů Nitro prázdný. Při dosažení úrovně 4 režimu funkce Free Spins se přestane na
pozicích válců zobrazovat symbol Nitro. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné
hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry. Pro
určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii
jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra
jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry
technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je
vrácena na uživatelské konto sázejícího.
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Easter Eggs
Základní informace
Easter Eggs je pětiválcový výherní video automat s až 20 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Košík vajec a Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,75 %
Nejvyšší sázka
50,00 Kč
Nejvyšší výhra
328 440,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
2 925,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
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o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
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případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

Funkce Košík vajíček
Hra obsahuje bonusový symbol Košík vajíček (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích
zobrazí 3 symboly Košík vajíček, dojde k aktivaci bonusové funkce, ve které sázející vybírá
kraslice a má možnost vyhrát peněžité výhry. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry
nebo výherní podíl.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma.

Sázející vybere jednu z těchto variant funkce Free Spins:
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5 bonusových zatočení zdarma s násobitelem všech výher x6
10 bonusových zatočení zdarma s násobitelem všech výher x3
15 bonusových zatočení zdarma s násobitelem všech výher x2
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Easter Island
Základní informace
Hra Easter Island je pětiválcový výherní video automat s 27, 65 nebo 103 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Symbol Swap Re-Spin a Expanding
Reels. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
250,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
17 550,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
25 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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•

Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27, 1 až 65 a 1 až 103). Pokud
jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo
směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
Vysoké výplatní symboly

Nízké výplatní symboly
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená hodnota
mince x multiplikátor 10, tj. 50,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze na
válcích 2 a 4 a které zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Pokud se symbol Wild stane součástí výherní kombinace v základní fázi hry i během aktivní
funkce SSR (viz níže), roztáhne se tak, že pokrývá všechny pozice válce. Pokud se symbol Wild
stane součástí výherní kombinace v základní fázi hry, zůstane na všech pozicích válce i při
aktivních funkcích SSR a Expanding Reels (viz níže).
Funkce Symbol Swap Re-Spin
V rámci každé hry technické hry, ve které dojde k sestavení výherní kombinace, je aktivována
funkce Re-Spin a je uděleno jedno opětovné bonusové zatočení zdarma. Pokud byl součástí
výherní kombinace nízký výherní symbol, jsou všechny ostatní nízké výherní symboly před
opětovným zatočením zdarma tímto symbolem nahrazeny. Pokud byl součástí výherní
kombinace vysoký výherní symbol, jsou všechny ostatní vysoké výherní symboly před
opětovným zatočením zdarma tímto symbolem nahrazeny. Pro určení výše výhry v rámci
bonusového opětovného zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní
hře, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.
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Funkce Expanding Reels
Během aktivní funkce SSR dojde k vertikálnímu zvětšení hracího pole, podle následujících
pravidel:
Pokud výherní kombinaci ze základní fáze hry tvoří alespoň na jedné výherní linii tři symboly,
hrací pole zůstává stejné jako v základní fázi hry (27 výherních linií).
Pokud výherní kombinaci ze základní fáze hry tvoří alespoň na jedné výherní linii čtyři
symboly, hrací pole se zvětší o dvě řady pozic válců (65 výherních linií).
Pokud výherní kombinaci ze základní fáze hry tvoří alespoň na jedné výherní linii pět symbolů,
hrací pole se zvětší o čtyři řady pozic válců (103 výherních linií).
Po ukončení funkce SSR se zvětšené herní zmenší zpět.
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El Dorado Treasure*
Základní informace
Hra El Dorado Treasure je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Násobení výhry, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 – 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Násobení výhry
Pokud se zobrazí 9, 12 nebo 15 shodných symbolů J, Q, K nebo A na prvních 3, 4 nebo 5
válcích, dojde k vynásobení všech výher násobitelem x2, x3, x4 nebo x5. Resp. trojnásobek za
devět shodných symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct
shodných symbolů.
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Elements: The Awakening™
Hra Elements: The Awakening™ je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje funkce Avalanche™, Free Falls a zástupný symbol Wild (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

95,99 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
72 180,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Úvodní film – zapíná nebo vypíná úvodní film
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře hry Free Falls – zastaví automatickou hru při výhře Free Fall.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Ohnivého elementu. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč
x 10 úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace, a to jak v základní fázi hry, tak
v režimu Free Falls (viz níže). Symboly Wild se mohou objevit pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.

Funkce Avalanche™
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích.
Při jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim Avalanche™.
V režimu Avalanche™ jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace
výbuchu) a nahrazeny novými symboly. Režim Avalanche™ trvá, dokud dochází k sestavování
výherních kombinací. V průběhu režimu Avalanche™ se všechny výhry z jednotlivých kol
režimu Avalanche™ sčítají v poli „Výhra“. Režim Avalanche™ končí, pokud nedojde
k sestavení výherní kombinace.
Ukazatel úrovně funkce Avalanche™
Ukazatel úrovně funkce Avalanche™ se nachází pod válci a nad tlačítkem pro zahájení hry (viz
obrázek). Při každé hře v rámci aktivní funkce Avalanche™, ve kterém dojde k sestavení
výherní kombinace na válcích, dojde k aktivaci (rozsvícení) jednoho symbolu na ukazateli
zleva doprava. Při aktivaci všech čtyř symbolů dojde po ukončení režimu funkce Avalanche™
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(pokračuje, dokud dochází k sestavování výherních kombinací) ke spuštění funkce Free Falls
(viz níže). Každá hra technické hry začíná s prázdným ukazatelem úrovně funkce Avalanche™.

Ukazatel energie
Během aktivní funkce Avalanche™ se tlačítko pro zahájení hry rozdělí na čtyři části, které se
vyplňují barvou elementu, který během funkce Avalanche™ převládá. (viz obrázek) Podle
barvy převládajícího elementu je po aktivaci všech čtyř symbolů na ukazateli úrovně funkce
Avalanche™ určeno, která varianta funkce Free Falls bude spuštěna po ukončení funkce
Avalanche™. (viz níže) Pokud dva elementy dosáhnou stejné úrovně (barevný trojúhelník
v ukazateli úrovně funkce Avalanche™ je stejně veliký), režim Free Falls je vybrán náhodně.
Každá hra technické hry začíná s prázdným ukazatelem energie.

Funkce Free Falls
Pokud během jedné hry technické hry v rámci aktivního režimu funkce Avalanche™ dojde
ke čtyřem kolům režimu funkce Avalanche™ (naplnění ukazatele režimu funkce
Avalanche™), je v rámci této jedné hry technické hry aktivována jedna ze čtyř variant funkce
Free Falls – 10 zatočení zdarma (v závislosti na Ukazateli energie – viz výše). Pro určení výše
výhry v rámci režimu Free Falls se použije výše sázky do hry, v rámci které se režim Free Falls
aktivoval. V režimu Free Falls se uplatní také všechna pravidla funkce Avalanche™. Na konci
režimu Free Falls jsou všechny výhry z režimu Free Falls přičteny k výhrám základní fáze hry.
Po ukončení režimu Free Falls se hra technické hry vrátí do bodu, ve kterém byl aktivován
režim Free Falls.
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Funkce Free Falls obsahuje zvláštní zástupné symboly Wild (Fire Storm Wild, Air Storm Wild,
Earth Storm Wild a Water Storm Wild), které zastupují všechny ostatní symboly tak,
aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace.
Varianty funkce Free Falls:
Fire Storm
Během této varianty funkce Free Falls se všechny zástupné symboly Wild změní na unikátní
symbol Fire Storm Wild, které se objevují na válcích 2, 3 a 4, ale mohou se rozšířit i do sloupců
1 a 5. Každý symbol Fire Storm Wild se může rozšířit až na dvě sousední pozice. (viz obrázek)

Air Storm
Během této varianty funkce Free Falls se při prvním zatočení zdarma objeví na náhodných
pozicích válců 2 zástupné symboly Air Storm Wild, které jsou na pozicích na válcích během
celé doby aktivní funkce Free Falls a které se při každém kole režimu Avalanche™ nebo dalšího
zatočení v rámci funkce Free Falls přesunou na náhodné sousední pozice na válcích.

Earth Storm
Během této varianty funkce Free Falls se všechny zástupné symboly Wild změní na unikátní
symboly Earth Storm Wild, které se objevují na válcích 2, 3 a 4. Zástupné symboly Earth Storm
Wild zůstávají na pozicích válců v rámci jednoho zatočení zdarma, dokud jsou součástí
výherních kombinací během tří kol režimu Avalanche™ nebo dokud nedojde k dokončení
režimu Avalanche™ v rámci téhož zatočení zdarma.
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Water Storm
Během této varianty funkce Free Falls se všechny zástupné symboly Wild změní na unikátní
symboly Water Storm Wild, které se objevují na válcích 2, 3 a 4. Zástupný symbol Water Storm
Wild pokrývá všechny tři pozice na válci. (viz obrázek).

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Emoji Planet Video Slot™
Základní informace
Hra Emoji Planet™ je video automat s hracím polem 6 sloupců x 5 řádků. Symboly propadávají
hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň
pěti shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Sticky Wild, funkci Avalanche™ a funkce Emoji: Bomb, Pizza, Kiss
Mark, Rocket a Two Hearts (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,46 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
63 720,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Prostřední tlačítko slouží pro návrat do hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Úvodní film – zapíná nebo vypíná úvodní intro animaci.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem jedné hry technické hry naznačené shodné
symboly, dochází ke zformování výherních kombinací. Pro sestavení výherní kombinace je
třeba seskupit 5 a více symbolů, které se horizontálně anebo vertikálně vzájemně dotýkají. Výše
výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty úrovně
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené
ve Výplatní tabulce. Z každé výherní kombinace se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Výherní
kombinace symbolů, které se vzájemně horizontálně nebo vertikálně nedotýkají, se vyplácejí
samostatně.
Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Výherní
kombinaci tvoří 10 symbolů Hovínka. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10 úrovní) x multiplikátor 100,
tj. 5000,00 Kč.
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Funkce Avalanche™
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích.
Při jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim Avalanche™.
V režimu Avalanche™ jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace
výbuchu) a nahrazeny novými symboly. Režim Avalanche™ trvá, dokud dochází k sestavování
výherních kombinací. V průběhu režimu Avalanche™ se všechny výhry z jednotlivých kol
režimu Avalanche™ sčítají v poli „Celková výhra“. Režim Avalanche™ končí, pokud nedojde
k sestavení výherní kombinace.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se mohou objevit
na jakékoliv pozici a které zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace.

Funkce Emoji
Hra obsahuje pět ukazatelů (symboly Bomba, Pizza, Otisk rtů, Raketa a Dvě Srdce),
které se nacházejí napravo od válců (viz obrázek).

Každý odpovídající symbol, který byl součástí výherní kombinace, vyplní na příslušném
ukazateli jedno místo z celkových dvanácti. Zástupné symboly Wild, které byly součástí
výherní kombinace určitého symbolu, se na příslušném ukazateli neprojeví. Když dojde
k zaplnění celého ukazatele (12 pozic) a v základní fázi hry již nedojde v rámci režimu
Avalanche™ k sestavení výherní kombinace, je aktivována odpovídající funkce Emoji: funkce
Bomb, funkce Pizza, funkce Kiss Mark, funkce Rocket a funkce Two Hearts.(viz níže) Číslice
v červeném poli v levém horním rohu každého z ukazatelů značí, kolikrát byl příslušný ukazatel
zaplněn. Na konci každé hry technické hry jsou všechny ukazatele funkcí Emoji vynulovány.
Pokud dojde k vyplnění 2 nebo více ukazatelů funkcí Emoji najednou, aktivují se tyto funkce
v následujícím pořadí: funkce Bomb, funkce Pizza, funkce Kiss Mark, funkce Rocket a funkce
Two Hearts. Po skončení režimu funkce Emoji jsou všechny výhry z režimu funkce Emoji
přičteny k výhrám základní hry.
Varianty funkce Emoji:
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Funkce Bomb
Během aktivní funkce Bomb je 8 náhodných symbolů na válcích nahrazeno symbolem bomby
a za každý z nich dojde k udělení peněžité výhry ve výši 5–100násobku úrovně sázky. Takto
nahrazené symboly se nezapočítávají do ukazatelů funkcí Emoji (viz výše). Symboly bomby
nemohou tímto způsobem nahradit zástupné symboly Sticky Wild (viz níže).

Funkce Pizza
Během aktivní funkce Pizza se na náhodné pozici na válcích objeví překryvná horní vrstva
o rozměrech 3x3, která obsahuje náhodný symbol s výjimkou symbolu Wild. Tato vrstva
nemůže překrýt zástupný symbol Sticky Wild (viz níže).

Funkce Kiss Mark
Během aktivní funkce Kiss Mark se na náhodných pozicích objeví tři zástupné symboly Sticky
Wild (viz obrázek), které zůstávají na pozici, na které se náhodně objevily. Každý symbol
Sticky Wild zůstává v rámci jedné hry technické hry na své pozici, dokud se nestane v rámci
režimu funkce Avalanche™ součástí tří výherních kombinací, poté zmizí. Symboly Sticky Wild
nahrazují všechny ostatní symboly, včetně symbolů Sticky Wild, které se již alespoň jednou
staly součástí výherní kombinace.
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Funkce Rocket
Během aktivní funkce Rocket se v náhodně vybraném válci objeví 10 zástupných symbolů
Wild, pět z nich se může okamžitě stát součástí výherní kombinace a zbývajících 5 bude
na výherní pozice příslušného válce postupně propadávat v rámci režimu funkce Avalanche™.
Zástupné symboly Sticky Wild nemohou být tímto způsobem nahrazeny symboly Wild.

Funkce Two Hearts
Během aktivní funkce Two Hearts se k ukazateli této Emoji funkce připočte jeden bod (číslice
v levém horním rámečku ukazatele) za každé zaplnění celého ukazatele funkce Two Hearts
a celková výhra jedné hry technické hry v rámci režimu funkce Avalanche™ je vynásobena
násobitelem, který se vypočte jako hodnota čísla v ukazateli plus jedna. Funkce Two Hearts je
aktivována pouze pokud již nebyla utvořena žádná výherní kombinace v rámci režimu funkce
Avalanche™ a nemohou již být aktivovány ostatní funkce Emoji.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Energoonz
Základní informace
Hra Energoonz je video automat s hracím polem 5 sloupců x 5 řádků. Symboly propadávají
hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň
třech shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně. Hra obsahuje
symbol Wild a Bonusovou hru (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,69 %
20,00 Kč
411 561,00 Kč
1 191,60 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím na tlačítko mínus se snižuje výše celkové
sázky, kliknutím na tlačítko plus se zvyšuje výše
celkové sázky.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz
část Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•

Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek (při
nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky automaticky
přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při výhře bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba dosáhnout 3 a více shodných symbolů, které
se horizontálně anebo vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející výherní kombinaci
jsou poté odstraněny a mezery po nich vyplní další symboly. Odstraňování a doplňování
symbolů takto pokračuje, dokud na herním poli již nebude možné vytvořit žádnou další výherní
kombinaci.
Např.: Celková sázka je nastavena na 20,00 Kč a na herním poli je zformována výherní
kombinace 5 shodných symbolů Atomu. Výhra je v tomto případě dle Výplatní tabulky 100,00
Kč. Pokud bude celková sázka nastavena na hodnotu 2,00 Kč, činila by výhra ze stejné výherní
kombinace 10,00 Kč.
Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Bonusové symboly
Wild symbol plazmová koule (viz obrázek) nahrazuje všechny ostatní symboly a pomáhá
formovat výherní kombinace. Po vyhodnocení jsou výherní kombinace odstraněny, zbývající
symboly klesnou a mohou vytvořit nové výherní kombinace.
Tři a více Wild symbolů formují samostatnou výherní kombinaci. Výše výhry je automaticky
dopočtena ve Výplatní tabulce v závislosti na nastavené hodnotě sázky. Výhry ze symbolů Wild
se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací.
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Bonusová hra
Bonusová hra ve formě zatočení zdarma se spouští ve chvíli, kdy sloupec se slovem „Bonus“
na hracím poli již neobsahuje žádné symboly.
V Bonusové hře se vyskytuje odlišná sada symbolů a neobjevuje se symbol Wild. Pokud se při
Bonusové hře objeví 5 a více shodných bonusových symbolů (viz Výplatní tabulka Bonusové
hry), získává sázející další bonusová kola. Nejvýše lze získat 20 po sobě jdoucích bonusových
kol. Za každý bonusový symbol ve výherní kombinaci se uděluje jedno bonusové kolo navíc.
Výplatní tabulka Bonusové hry

Pokud jsou výsledkem Bonusové hry naznačené shodné symboly, dochází ke zformování
výherních kombinací. Výše výhry je ve Výplatní tabulce Bonusové hry (viz obrázek)
automaticky dopočtena v závislosti na zvolené hodnotě sázky.
Např. Hodnota sázky do jedné hry je nastavena na 10,00 Kč. Výsledkem bonusové hry je
7 shodných symbolů zelené figurky. Výhra z jedné hry bonusové hry je v tomto případě 50,00
Kč apod. Výhry ze základní hry a bonusové hry se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Enchanted Crystals
Základní informace
Hra Enchanted Crystals je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Poklad, Respin a Free Spins. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,72 %
Nejvyšší sázka
7,00 Kč
Nejvyšší výhra
478 156,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
413,28 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet
pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na
každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v
rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 5,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 2,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud se symbol Wild zobrazí na válci 2, 3 nebo 4, roztáhne se tak, že
bude pokrývat všechny pozice na válci.

Funkce Respin
Pokud dojde k zobrazení symbolu Wild na pozici válce 2, 3 nebo 4, dojde v rámci jedné hry
technické hry k aktivaci funkce Respin. Během funkce Respin dojde k udělení jednoho
opakovaného bonusového zatočení zdarma s tím, že roztažený symbol Wild zůstane na své
pozici.
Funkce Poklad krále skřítků
Hra obsahuje bonusový symbol Skřítka (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3
symboly Skřítka, dojde k aktivaci bonusové hry Poklad krále skřítků. Sázející vybírá z několika
dveří ve skřítkově komnatě a vyhrává peněžité výhry. Pokud vybere špatné dveře, hra končí.
Po několika výběrech se může dostat až do místnosti s pokladem, kde může vyhrát další
peněžitou výhru, pokud vybere správnou truhlu. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry
nebo výherní podíl.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
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Symbol Scatter zastupuje během funkce Free Spins ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Během funkce Free Spins se při každém zatočení
může zobrazit až 5 symbolů Scatter na náhodných pozicích válců.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení až do
maxima 50 bonusových zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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European Roulette
Základní informace
Hra European Roulette (3) je založena na principu klasické rulety. Podstatou hry je vsadit
na vybrané místo na hracím poli tak, aby sázka pokrývala výsledek, na kterém se ustálí kulička.
Talíř rulety se skládá z 37 číslovaných políček. Čísla od 1 do 36 mají střídavě červenou a černou
barvu. 0 má zelenou barvu.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,30 %
1 000,00 Kč
36 000,00 Kč
48 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na ikonku mince s odpovídající hodnotou
se vybírá hodnota mince.
Kliknutím s odpovídající hodnotou mince na hracím poli se
nastavuje sázka do jedné hry technické hry. Celková sázka
do jedné hry technické hry je vypočtena jako součet všech
hodnot umístěných mincí na hracím poli.
Kliknutím je aktuálně nastavená sázka do jedné hry
technické hry zdvojnásobena.
Kliknutím je poslední zvolená sázka odstraněna.
Kliknutím je celková sázka do jedné hry technické hry
odstraněna.
Kliknutím je sázka do jedné hry technické hry opakována
podle předchozí hry technické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se zobrazí tabulka výplat.
Kliknutím se zobrazí funkce Závodní dráha
Kliknutím se přepíná mezi grafickým a tabulkovým
znázorněním kola rulety
Kliknutím se zobrazí tabulka oblíbených sázek
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím se zobrazí herní historie (není k dispozici
v režimu Hra pro zábavu).
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Možnosti nastavení hry
•
•
•
•
•
•
•

Zvuk – posuvníkem se ovládá hlasitost.
Hlas krupiéra – zapíná nebo vypíná hlas krupiéra, posuvníkem se ovládá hlasitost
Hudba na pozadí – zapíná nebo vypíná hudbu na pozadí, posuvníkem se ovládá
hlasitost
Zvukové efekty – zapíná nebo vypíná zvukové efekty, posuvníkem se ovládá hlasitost
Soundtrack – kliknutím se volí hudební motiv
Automatická úprava sázky – zapíná nebo vypíná automatickou úpravu sázky
Úvodní film – zapíná nebo vypíná spuštění úvodního filmu

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na posuvníku se nastavuje počet her automatické hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí po dokončení nastavení automatické hry
kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Oblíbené a Speciální sázky
Hra umožňuje ukládání aktuální nastavených sázek včetně vlastního pojmenování těchto sázek.
Uložené sázky lze následně načíst kliknutím na příslušnou sázku ze seznamu Oblíbených sázek,
když jsou na hracím poli rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou. Speciální sázky
jsou přednastavené kombinace rozmístění mincí na hracím poli. Kliknutím na vybranou
Speciální sázku jsou na hracím poli rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou.

Závodní dráha
Hra umožňuje zobrazení závodní dráhy, na které jsou zobrazeny jednotlivá čísla za sebou tak,
jak jsou zobrazeny na kole rulety. Pomocí této závodní dráhy lze sázet přímo na jednotlivá čísla
rulety a zároveň na sousední čísla těchto čísel. Dále lze sázet speciální sady čísel podle toho,
kde na ruletě se nachází. (Sázky Tiers, Orphelins, Voisins, Zero)
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Informační tabule
Hra obsahuje informační tabuli se statistikami, které obsahují výsledky herních kol, statistiky
rulety, žhavá a chladná čísla a sloupcové grafy. Sázející může vsadit přímo na žhavá/chladná
čísla, červenou/černou či sudou/lichou.
Statistiky kola: V této sekci jsou zobrazeny výsledky za posledních 500 herních kol.
Žhavá a chladná čísla: V této sekci jsou zobrazena 4 nejčastější výherní čísla za posledních 500
herních kol. V druhém řádku se nachází informace o tom, kolikrát byla čísla během posledních
500 roztočení vylosována.
Sloupcové grafy: V této sekci jsou zobrazeny sázky na červenou/černou a sudou/lichou včetně
procenta herních kol, ve kterých k danému výsledku došlo, zahrnuty jsou i údaje pro číslo 0.
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Výplatní tabulka
Kulička rulety se v rámci jedné hry technické hry ustálí se na jednom z 37 čísel s příslušnou
barvou. Odpovídající výhry z jedné hry technické hry jsou vypočteny podle následující výplatní
tabulky:
Vnitřní sázka (Inside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

Jedno číslo (Straight-Up)

Sázka na jedno číslo

36x

Dvě čísla (Split)

Sázka na linii mezi dvěma
18x
sousedícími čísly.

Tři čísla (Street)

Sázka na vnější okraj
sázkové
plochy
vedle
prvního čísla v řadě, která
se vztahuje na celou řadu. 12x
Příklad: 13, 14 a 15. Jako
sázky Street platí také sázky
na skupiny 0,1,2 nebo 0,2,3.

Čtyři čísla (Corner)

Sázka na průsečík vodorovné
a svislé linie uprostřed
skupiny čtyř čísel. Příklad:
9x
17, 18, 20 a 21. Sázku Corner
můžete
rovněž
uzavřít
na skupinu čísel 0, 1, 2, 3.

Šest čísel (Line)

Sázka na vnější okraj
sázkové plochy v průsečíku
6x
dvou řad. Příklad: 19, 20, 21,
22, 23 a 24.

* Maximální hodnota vnitřní sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Vnější sázky (Outside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

12 čísel (Dozens)

Sázka na pole "1st 12"
(tj. první sadu dvanácti
po sobě jdoucích čísel, 1-12), 3x
"2nd 12" (13-24), nebo "3rd
12" (25-36).

Sloupce 12 čísel (Colums)

Sázka na pole označené "2 to
1" v dolní části každého 3x
sloupce o dvanácti číslech.

Barva

Sázka na červené nebo černé
pole. (pokud kulička přistane
na zeleném čísle 0, sázky 2x
na červenou a černou barvu
prohrávají).

Sázka na pole s označením
"Even" (sudá čísla) nebo
"Odd" (lichá čísla). (pokud
Sudá/Lichá čísla (Even/Odd)
2x
kulička přistane na 0, sázky
na sudá a lichá čísla
prohrávají).

Nízká/Vysoká čísla
(Low/High)

Sázka na pole "1-18" nebo
"19-36". (číslo 0 není
2x
do těchto číselných skupin
zahrnuto).

* Maximální hodnota vnější sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní
sázku 100,00 Kč na číslo 0; vnější sázku 100,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 100,00
Kč na prostřední sloupec čísel (viz obrázek). Celková sázka do jedné hry technické hry
odpovídá součtu dílčích sázek při zachování zákonných a nastavených sázkových limitů hry,
tj. 300,00 Kč. Výsledkem náhodného procesu je červené číslo 14. Dílčí výhry z jednotlivých
sázek se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Celková výhra z jedné hry technické hry je
v takovém případě: 100,00 Kč x 0 (nula) + 100,00 Kč x 1 (červená barva) + 100,00 Kč x 2
(prostřední sloupec), tj. 300,00 Kč.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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European Roulette Pro
Základní informace
Hra European Roulette Pro je založena na principu klasické rulety. Podstatou hry je vsadit
na vybrané místo na hracím poli tak, aby sázka pokrývala výsledek, na kterém se ustálí kulička.
Talíř rulety se skládá z 37 číslovaných políček. Čísla od 1 do 36 mají střídavě červenou a černou
barvu. 0 má zelenou barvu.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,30 %
1 000,00 Kč
11 250,00 Kč
48 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na ikonku mince s odpovídající hodnotou
se vybírá hodnota mince.
Kliknutím s odpovídající hodnotou mince na hracím poli se
nastavuje sázka do jedné hry technické hry. Celková sázka
do jedné hry technické hry je vypočtena jako součet všech
hodnot umístěných mincí na hracím poli.
Kliknutím je aktuálně nastavená sázka do jedné hry
technické hry zdvojnásobena.

Kliknutím je poslední zvolená sázka odstraněna.

Kliknutím je celková sázka do jedné hry technické hry
odstraněna.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se přepíná mezi grafickým a tabulkovým
znázorněním kola rulety
Kliknutím se zobrazí tabulka oblíbených sázek
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím se zobrazí herní historie (není k dispozici
v režimu Hra pro zábavu).

Možnosti nastavení hry
• Zvuk – posuvníkem se ovládá hlasitost.
• Hlasy– zapíná nebo vypíná hlas krupiéra, posuvníkem se ovládá hlasitost
• Hudba na pozadí – zapíná nebo vypíná hudbu na pozadí, posuvníkem se ovládá
hlasitost
• Po herním kole vyčistit stůl – zapíná nebo vypíná automatické odstranění žetonů
• Automatický start kola po opakovaném vsazení – zapíná nebo vypíná automatické
spuštění hry se stejnou sázkou jako v předchozí hře
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Oblíbené a Speciální sázky
Hra umožňuje ukládání aktuální nastavených sázek včetně vlastního pojmenování těchto sázek.
Uložené sázky lze následně načíst kliknutím na příslušnou sázku ze seznamu Oblíbených sázek,
když jsou na hracím poli rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou. Speciální sázky
jsou přednastavené kombinace rozmístění mincí na hracím poli. Kliknutím na vybranou
Speciální sázku jsou na hracím poli rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou.

Závodní dráha
Hra umožňuje zobrazení závodní dráhy, na které jsou zobrazeny jednotlivá čísla za sebou tak,
jak jsou zobrazeny na kole rulety. Pomocí této závodní dráhy lze sázet přímo na jednotlivá čísla
rulety a zároveň na sousední čísla těchto čísel. Dále lze sázet speciální sady čísel podle toho,
kde na ruletě se nachází. (Sázky Tiers, Orphelins, Voisins, Zero)
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Informační tabule
Hra obsahuje informační tabuli se statistikami, které obsahují výsledky herních kol, statistiky
rulety, žhavá a chladná čísla a sloupcové grafy. Sázející může vsadit přímo na žhavá/chladná
čísla, červenou/černou či sudou/lichou.
Statistiky kola: V této sekci jsou zobrazeny výsledky za posledních 500 herních kol.
Žhavá a chladná čísla: V této sekci jsou zobrazena 4 nejčastější výherní čísla za posledních 500
herních kol. V druhém řádku se nachází informace o tom, kolikrát byla čísla během posledních
500 roztočení vylosována.
Sloupcové grafy: V této sekci jsou zobrazeny sázky na červenou/černou a sudou/lichou včetně
procenta herních kol, ve kterých k danému výsledku došlo, zahrnuty jsou i údaje pro číslo 0.
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Výplatní tabulka
Kulička rulety se v rámci jedné hry technické hry ustálí se na jednom z 37 čísel s příslušnou
barvou. Odpovídající výhry z jedné hry technické hry jsou vypočteny podle následující výplatní
tabulky:
Vnitřní sázka (Inside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

Jedno číslo (Straight-Up)

Sázka na jedno číslo

36x

Dvě čísla (Split)

Sázka na linii mezi dvěma
18x
sousedícími čísly.

Tři čísla (Street)

Sázka na vnější okraj
sázkové
plochy
vedle
prvního čísla v řadě, která
se vztahuje na celou řadu. 12x
Příklad: 13, 14 a 15. Jako
sázky Street platí také sázky
na skupiny 0,1,2 nebo 0,2,3.

Čtyři čísla (Corner)

Sázka na průsečík vodorovné
a svislé linie uprostřed
skupiny čtyř čísel. Příklad:
9x
17, 18, 20 a 21. Sázku Corner
můžete
rovněž
uzavřít
na skupinu čísel 0, 1, 2, 3.

Šest čísel (Line)

Sázka na vnější okraj
sázkové plochy v průsečíku
6x
dvou řad. Příklad: 19, 20, 21,
22, 23 a 24.

* Maximální hodnota součtu vnitřní sázky nebo sázek je: 250,00 Kč. V případě kombinace
vnitřní a vnější sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00
Kč.

314

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Vnější sázky (Outside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

12 čísel (Dozens)

Sázka na pole "1st 12"
(tj. první sadu dvanácti
po sobě jdoucích čísel, 1-12), 3x
"2nd 12" (13-24), nebo "3rd
12" (25-36).

Sloupce 12 čísel (Colums)

Sázka na pole označené "2 to
1" v dolní části každého 3x
sloupce o dvanácti číslech.

Barva

Sázka na červené nebo černé
pole. (pokud kulička přistane
na zeleném čísle 0, sázky 2x
na červenou a černou barvu
prohrávají).

Sázka na pole s označením
"Even" (sudá čísla) nebo
"Odd" (lichá čísla). (pokud
Sudá/Lichá čísla (Even/Odd)
2x
kulička přistane na 0, sázky
na sudá a lichá čísla
prohrávají).

Nízká/Vysoká čísla
(Low/High)

Sázka na pole "1-18" nebo
"19-36". (číslo 0 není
2x
do těchto číselných skupin
zahrnuto).

* Maximální hodnota vnější sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní
sázku 100,00 Kč na číslo 0; vnější sázku 100,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 100,00
Kč na prostřední sloupec čísel (viz obrázek). Celková sázka do jedné hry technické hry
odpovídá součtu dílčích sázek při zachování zákonných a nastavených sázkových limitů hry,
tj. 300,00 Kč. Výsledkem náhodného procesu je červené číslo 14. Dílčí výhry z jednotlivých
sázek se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Celková výhra z jedné hry technické hry je
v takovém případě: 100,00 Kč x 0 (nula) + 100,00 Kč x 1 (červená barva) + 100,00 Kč x 2
(prostřední sloupec), tj. 300,00 Kč.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Excalibur™
Základní informace
Hra Excalibur ™ je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Golden Wild, Wild a Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

95,08 %
800,00 Kč
500 000,00 Kč
70 848,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Golden Wild (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry na výherní linii, která obsahuje
symbol Wild se použije násobitel x2 s výjimkou případu, kdy výherní linii obsahuje pouze
symboly Wild.

Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Golden Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze
na válci 3 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak,
aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry na výherní
linii, která obsahuje symbol Golden Wild, se použije násobitel x4 s výjimkou případu, kdy
výherní linii obsahuje i symboly Wild. V případě, že se na výherní linii zobrazí symbol Wild
společně se symbolem Golden Wild, k výpočtu výhry se použije pouze násobitel symbolu
Golden Wild – x4.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje nejen během hlavní fáze
hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry
technické hry bonusová zatočení zdarma (viz obrázky). 3 symboly Scatter aktivují 10
bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 20 bonusových zatočení zdarma a 5
symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma. V režimu bonusového zatočení
zdarma je možné vyhrát další bonusová zatočení zdarma, pokud se během aktivního režimu
bonusových zatočení zdarma zobrazí kdekoliv na válcích další symboly Scatter. Další bonusová
zatočení zdarma se automaticky přičtou k aktuálnímu počtu bonusových zatočení zdarma.
K výpočtu celkové výhry ze všech výherních linii se v rámci jednoho bonusového zatočení
zdarma při aktivním režimu Free Spins se použije násobitel x3.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se
bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Eye of the Kraken
Základní informace
Hra Eye of the Kraken je devítiválcový výherní video automat s 8 fixními výherními liniemi,
přičemž válce jsou uspořádány do hracího pole o velikosti 3x3 válce, Hra obsahuje zástupné
symboly Wild a Scatter a funkce Pattern Prize, Conquer the Kraken a Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,42 %
Nejvyšší sázka
300,00 Kč
Nejvyšší výhra
481 980,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
19 332,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 8). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava
na horizontálních a úhlopříčných liniích a se shora dolů na vertikálních liniích., dochází ke
zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 5,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Kompasu 3,00 Kč.

Funkce Pattern Prize
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na čtyřech rohových pozicích nebo
na čtyřech pozicích uprostřed z každé stran hracího pole (viz obrázek), dochází ke zformování
speciální bonusové kombinace a udělení výhry o velikosti celkové sázky x10 za speciální
bonusovou kombinaci na čtyřech rohových pozicích nebo x5 na čtyřech pozicích uprostřed
z každé stran hracího pole.
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Bonusový symbol Torpédo a funkce Conquer the Kraken.
Hra obsahuje symbol Torpédo (viz Výplatní tabulky), který kromě toho, že utváří výherní
kombinace, také může aktivovat funkci Conquer the Kraken. Pokud dojde v průběhu hraní
technické hry k zobrazení 50 symbolů Torpédo, dojde k aktivaci této funkce. Již zobrazené
symboly Torpédo se odpočítávají na počítadle, které se nachází vlevo dole od hracího pole. (viz
obrázek).

Během bonusové funkce Conguer the Kraken sázející vybere tři truhly s pokladem a může
náhodně získat okamžité peněžité ceny. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo
výherní podíl.

Bonusový symbol a funkce Wild Kraken Tentacle
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.
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Při každé hře technické hře může dojít k náhodné aktivaci funkce Wild Kraken Tentacle, při
které je jeden nebo více zobrazených symbolů nahrazen symbolem Wild.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 5 symbolů Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 9 bonusových zatočení
zdarma.

Během funkce Free Spins se na válcích zobrazuje symbol Oka (viz obrázek), který má vlastnosti
symbolu Wild.

Během funkce Free Spins se na válcích zobrazují symboly Truhly s pokladem. Výše výhry
z těchto bonusových symbolů je závislá na počtu symbolům, které se zobrazí v rámci jednoho
bonusového zatočení zdarma. Výše výhry je závislá na celkové sázce. Na obrázku je příklad
výplatní tabulky za symboly Truhly při celkové sázce 5,00 Kč.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Fairytale Legends: Hansel and Gretel™
Základní informace
Hra Fairytale Legends: Hansel and Gretel ™ je pětiválcový výherní video automat se 10 fixními
výherními liniemi. Hra obsahuje symboly Wild a Bonus a náhodné funkce Fairy Wonder Spin
a Fairy Surprise a Fairy Wild Spin, funkce Stacked Wild Re-Spins a bonusové funkce Candy
House Bonus, Free Spins a Coin Win. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,70 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
59 400,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové funkce – zastaví automatickou hru při výhře bonusové
funkce.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné sousedící symboly kdekoliv na některé z těchto linií, dochází
ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných zelených symbolů. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Stacked Wild (viz obrázek),
které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Bonus (viz níže) tak, aby vznikla
co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Zástupné bonusové symboly Stacked
Wild pokrývají všechny tři pozice na válci a může se zobrazit úplně nebo částečně. Během
základní fáze hry se mohou symboly Wild a Stacked Wild zobrazit pouze na válcích 2 a 4,
v průběhu režimu aktivní funkce Stacked Wild Re-Spin (viz níže) na válcích 1, 2, 4 a 5.
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Náhodné a bonusové funkce
Pro všechny náhodné a bonusové funkce platí pravidlo, že výhry z náhodných a bonusových
funkcí se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací
základní hry. Pro určení výše výhry v rámci náhodných a bonusových funkcí se použije výše
sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.
Funkce Stacked Wild Re-Spins
Kdykoliv se během základní fáze hry zobrazí na válci 2 nebo 4 úplný symbol Stacked Wild,
dojde k aktivaci funkce opětovného zatočení Stacked Wild Re-Spin. Kdykoliv se během aktivní
funkce Stacked Wild Re-Spins v rámci jedné hry technické hry úplně zobrazí na válcích 1, 2, 4
a 5 další symbol Stacked Wild, dojde k udělení dalšího opětovného zatočení zdarma. Všechny
úplně zobrazené symboly Stacked Wild zůstavají během režimu aktivní funkce Stacked Wild
Re-Spins na svých pozicích, až do skončení režimu funkce Stacked Wild Re-Spins. Režim
funkce Stacked Wild Re-Spins je ukončen, pokud se po opětovném zatočení úplně nezobrazí
žádný další symbol Stacked Wild. Během režimu aktivní funkce Stacked Wild Re-Spins
se nemůže aktivovat žádná jiná náhodná či bonusová funkce. Pokud se během základní fáze hry
zobrazí kdekoliv na válcích 3 symboly Bonus, které aktivují bonusovou funkci (viz níže)
a zároveň symbol Stacked Wild, proběhne v rámci jedné hry technické hry nejprve bonusová
funkce a po jejím skončení se aktivuje funkce Stacked Wild Re-Spins. Výhry z opětovných
zatočení funkce Stacked Wild Re-Spins se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry.
Náhodné funkce
V základní fázi hry se může náhodně aktivovat jedna ze tří náhodných funkcí:
Fairy Wonder Spin
Při aktivaci náhodné funkce Fairy Wonder Spin se v rámci jedné hry technické hry zobrazí na
pozicích válců shluk pěti až devíti symbolů s logem hry. (viz obrázek) Shluk symbolů pokrývá
tři válce a jeho začátek se náhodně zobrazí na válci 1, 2 nebo 3. Na prostředním válci shluku
se vždy zobrazí 3 symboly s logem hry, takže na sousedních válcích vlevo a vpravo
333

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
od prostředního válce shluku se náhodně zobrazí 1 až 3 symboly s logem hry. Během aktivní
funkce Fairy Wonder Spin se na válcích nezobrazí žádné zástupné symboly Wild.

Fairy Surprise
Pokud v základní fázi hry není utvořena žádná výherní kombinace na výherních liniích, může
se náhodně aktivovat funkce Fairy Surprise. Po ukončení kola, ve kterém nedošlo k utvoření
výherní kombinace, je náhodně vybrán jeden ze symbolů na pozicích válců a ostatní symboly
na válcích od nejnižších výherních symbolů po nejvyšší se na tento náhodně vybraný symbol
postupně přemění, dokud nedojde k utvoření výherní kombinace. Během této funkce jsou
z náhodného výběru symbolů vyloučeny symboly Bonus a Wild.
Fairy Wild Spin
Při aktivaci náhodné funkce Fairy Wild Spin se mohou na válcích 1, 2, 4 a 5 náhodně objevit 2
úplné symboly Stacked Wild. Po vyplacení výhry z náhodné funkce Fair Wild Spin, dojde
v rámci jedné hry technické hry automaticky k aktivaci funkce Stacked Wild-Re-Spins.
Symboly Stacked Wild, které se zobrazily v rámci režimu funkce Fairy Wild Spin, zůstávají
na svých pozicích i v průběhu následně aktivní funkce Stacked Wild Re-Spins.
Bonusové funkce
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus, který se během základní fáze hry může zobrazit na
válcích 1, 3 a 5. Pokud se kdekoliv na válcích během základní fáze hry zobrazí 3 symboly
bonus, dojde k aktivaci jedné ze tří bonusových funkcí. Bonusová hra se aktivuje tím, že sázející
vybere jednu ze tří zobrazených symbolů Bonus (viz obrázek). Pokud tak neučiní, např.
z důvodu aktivní automatické hry, dojde k výběru po uběhnutí 7 sekund automaticky. Veškeré
volby, které jsou hráčem během bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek hry ani výherní
podíl.
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Hra obsahuje tři bonusové hry:
Funkce Candy House Bonus
Po aktivaci funkce Candy House Bonus se zobrazí 15 symbolů, ze kterých sázející vybere 3.
Každý symbol představuje násobitel v rozmezí 1,2 - 120, jehož hodnota není předem známa.
Poté, co sázející vybere tři symboly, může se rozhodnout, zda jeho hodnota sázky bude
vynásobena průměrnou hodnotou vybraných násobitelů nebo si vybere jeden ze tří vybraných
násobitelů. Po výběru sázejícího z těchto dvou možností jsou hodnoty násobitelů pod symboly
odkryty a dojde k udělení výhry, která je připočítána k celkové výhře kola, ve kterém došlo
k aktivaci bonusové funkce.

Funkce Free Spins
Po aktivaci funkce Free Spins je sázejícímu uděleno 10 bonusových zatočení zdarma. V režimu
bonusového zatočení zdarma je možné vyhrát další bonusová zatočení zdarma. Pokud
se kdekoliv na válcích v rámci bonusových zatočení zdarma objeví 1 symbol bonus, dojde
k udělení dalších 2 bonusových zatočení zdarma; pokud se objeví 2 symboly bonus, dojde
k udělení dalších 4 bonusových zatočení zdarma a pokud se objeví 3 symboly bonus, dojde
k udělení dalších 10 bonusových zatočení zdarma. Pokud se během aktivního režimu bonusové
funkce Free Spins objeví úplný symbol Stacked Wild na válcích 1, 2, 4 nebo 5, dojde v rámci
aktivní funkce Free Spins k aktivaci funkce Stacked Wild Re-Spins. Během aktivní funkce
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Stacked Wild Re-Spins v rámci aktivního režimu funkce Free Spins se nemohou na pozicích
válců zobrazit symboly Bonus. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry
technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení
výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako
v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra
jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry
technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován.

Coin Win
Po aktivaci funkce Coin Win získá sázející okamžitou výhru ve výši 15násobku aktuální
hodnoty celkové sázky.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Fairytale Legends: Mirror Mirror™
Základní informace
Hra Fairytale Legends: Mirror Mirror™ je pětiválcový výherní video automat se 243 fixními
výherními liniemi. Hra obsahuje symbol Bonus a funkce Mirror Re-Spins, náhodné funkce
Fairy Magic Spins, Fairy Surprise a Fairy Mirror a bonusové funkce Mining Bonus, Coin Win
a Free Spins.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,45 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
63 900,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 10
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové funkce – zastaví automatickou hru při výhře bonusové
funkce.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Funkce Mirror Re-Spin
Hra obsahuje symbol Zrcadlo (viz obrázek), který se během základní fáze hry zobrazuje
na pozicích válce 3 a během aktivního režimu Free Spins (viz níže) na pozicích válců 1, 2 a 3.

Kdykoliv se na pozicích válců zobrazí symbol Zrcadlo, přemění se buď na symbol Princess
nebo Queen (viz obrázek) a dojde k aktivaci funkce Mirror Re-Spin. Během aktivní funkce
Mirror Re-Spin dojde v rámci jedné hry technické hry k udělení bonusového zatočení zdarma,
při kterém symboly téhož druhu, na který se přeměnil symbol Zrcadlo, zůstanou zobrazeny
na své pozici. Pokud se během bonusového zatočení zdarma zobrazí na pozicích válců alespoň
jeden další symbol téhož druhu, dojde k udělení dalšího bonusového zatočení zdarma. Režim
funkce Mirror Re-Spin se deaktivuje, pokud se na pozicích válců nezobrazí žádné další symboly
stejného druhu, na který se původně přeměnil symbol Zrcadlo. Během aktivní funkce Mirror
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Re-Spin nemohou být aktivovány další náhodné nebo bonusové funkce (viz níže). Vyhodnocení
výher z opětovných bonusových zatočení dojde po ukončení funkce Mirror Re-Spin a výhry
se připočtou k výhrám ze základní fáze hry.

Náhodné a bonusové funkce
Pro všechny náhodné a bonusové funkce platí pravidlo, že výhry z náhodných a bonusových
funkcí se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací
základní hry. Pro určení výše výhry v rámci náhodných a bonusových funkcí se použije výše
sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.
Náhodné funkce
Náhodné funkce mohou být aktivovány pouze během základní fáze hry a nemohou být
aktivovány zároveň s bonusovými funkcemi, ani během aktivní funkce Mirror Re-Spin.
V základní fázi hry se může náhodně aktivovat jedna ze tří náhodných funkcí:
Fairy Magic Spin
Při aktivaci náhodné funkce Fairy Magic Spin se v rámci jedné hry technické hry zobrazí
na pozicích válců shluk 5 až 7symbolů středních výher s výjimkou symbolu s logem hry
(viz obrázek).

Fairy Surprise
Funkce Fairy Surprise se náhodně aktivuje pouze v případě, že nedošlo k utvoření výherní
kombinace. Po zastavení válců je náhodně vybrán jeden ze zobrazených symbolů středních
výher, na který se, počínaje nízkými symboly, ostatní symboly přeměňují, dokud nedojde
k utvoření výherní kombinace.
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Fairy Mirror
Během této funkce se na prostřední pozici válce 3 zobrazí symbol Zrcadlo a je aktivována
funkce Mirror Re-Spin.
Bonusové funkce
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus, který se během základní fáze hry může zobrazit na
válcích 1, 3 a 5. Pokud se kdekoliv na válcích během základní fáze hry zobrazí 3 symboly
bonus, dojde k aktivaci jedné ze tří bonusových funkcí. Bonusová hra se aktivuje tím, že sázející
vybere jednu ze tří zobrazených symbolů Bonus (viz obrázek). Pokud tak neučiní, např.
z důvodu aktivní automatické hry, dojde k výběru po uběhnutí 7 sekund automaticky. Veškeré
volby, které jsou hráčem během bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek hry ani výherní
podíl.

Hra obsahuje tři bonusové hry:
Mining Bonus
Po aktivaci funkce Mining Bonus se zobrazí 9 symbolů drahokamu, z nichž každý představuje
určitou peněžitou výhru. Sázející postupně rozbíjí (prostřednictvím krumpáče) drahokamy
a získává peněžité výhry. Rozsah celkové peněžité výhry z funkce Mining Bonus je 50 až
500násobek aktuální hodnoty celkové sázky. Funkce Mining Bonus skončí, pokud jsou rozbity
všechny symboly drahokamu nebo kdykoliv po provedení třetího výběru (graficky znázorněno
jako rozlomení krumpáče). Celková hodnota výhry z funkce Mining Bonus odpovídá součtu
všech odkrytých peněžních výher.
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Funkce Free Spins
Po aktivaci funkce Free Spins je sázejícímu uděleno 10 bonusových zatočení zdarma. V režimu
bonusového zatočení zdarma nelze vyhrát další bonusová zatočení zdarma. Pokud se během
aktivního režimu bonusové funkce Free Spins objeví symbol Zrcadlo na válcích 1, 2 nebo 3,
dojde v rámci jednoho bonusového zatočení zdarma v rámci aktivní funkce Free Spins
k aktivaci funkce Mirror Re-Spin. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry
technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení
výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako
v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra
jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry
technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován.

Coin Win
Po aktivaci funkce Coin Win získá sázející okamžitou výhru ve výši 15násobku aktuální
hodnoty celkové sázky.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Fairytale Legends: Red Riding Hood™
Základní informace
Hra Fairytale Legends: Red Riding Hood™ je pětiválcový video automat s 20 fixními
výherními liniemi. Hra obsahuje zástupný symbol Wild a další bonusové symboly a funkce
(viz obrázek a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,30 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
66 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové funkce – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové
funkce.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 4. Na výherní
linii 4 je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů písmene K. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč
x 4 úrovně) x multiplikátor 2, tj. 40,00 Kč.
Bonusové symboly a funkce
Hra obsahuje zástupný bonusový symbol Wild (viz obrázek), který nahrazuje všechny ostatní
symboly (kromě bonusových symbolů) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek. Během základní hry se symboly Wild objevují na válcích 2, 3 a 4 zleva
a při funkci zatočení zdarma na všech válcích. Pokud se během základní hry objeví
na příslušných válcích alespoň 2 symboly Wild, změní se na zástupné symboly Sticky Wild
a sázející vyhrává bonusovou funkci opětovného zatočení. Všechny zástupné symboly Sticky
Wild na válcích ze zatočení, které aktivovalo bonusovou funkci opětovného zatočení, zůstanou
během opětovného zatočení na válcích ve stejné pozici.
Pokud se během opětovného zatočení válců objeví minimálně jeden nový zástupný symbol
Sticky Wild, má sázející možnost znovu roztočit válce.
Bonusová funkce opětovného zatočení Sticky Wild končí, když se během opětovného zatočení
neobjeví žádné nové zástupné symboly Sticky Wild.
V bonusové funkci opětovného zatočení Sticky Wild není možné aktivovat žádnou náhodnou
bonusovou funkci nebo bonusovou hru. Pokud se v základní hře na válcích zároveň objeví
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3 bonusové symboly aktivující bonusové hry a 2 a více zástupných (Wild) symbolů aktivující
bonusovou funkci opětovného zatočení Sticky Wild, spustí se nejdříve bonusová hra.

Hra obsahuje tři náhodné bonusové funkce:
Fairy Magic Spin
V této náhodné bonusové funkci se na válcích pro jedno zatočení objeví náhodná sada 5 až 9
symbolů střední výhry, s výjimkou symbolu loga hry.
Fairy Suprise
Náhodná funkce Fairy Surprise se může náhodně aktivovat, pokud v hlavní hře sázející nezíská
žádnou výhru.
Po roztočení je náhodně vybrán jeden ze symbolů středních výher, které jsou zobrazeny
na válcích. Ostatní symboly počínaje symboly nízkých výher se poté postupně mění na tento
symbol tak dlouho, dokud nedojde k získání nějaké výhry.
Fairy Wild Spin
Během zatočení se na 2., 3. a 4. válci zleva náhodně objeví 3 nebo 4 zástupné (Wild) symboly.
Jakmile se válec přestane točit a jsou vyplaceny výhry, získá sázející bonusovou funkci
opětovného zatočení Sticky Wild.
Všechny zástupné (Wild) symboly z úvodního zatočení válců zůstanou během bonusové funkce
opětovného zatočení na válcích ve stejné pozici.
Sázející vyhrává další bonusovou funkci opětovného zatočení Sticky Wild, pokud se během
bonusové funkce opětovného zatočení Sticky Wild objeví minimálně jeden viditelný zástupný
symbol Sticky Wilds.
Bonusová funkce opětovného zatočení Sticky Wild končí, když se během opětovného zatočení
na válcích neobjeví žádné nové viditelné zástupné symboly Sticky Wilds.
Náhodné bonusové funkce se v hlavní hře aktivují náhodně.
Náhodné bonusové funkce nelze aktivovat během bonusové funkce opětovného zatočení Sticky
Wild nebo během bonusových zatočení zdarma (Free spins).
Náhodné bonusové funkce nelze aktivovat zároveň s bonusovou hrou.
Hra též obsahuje bonusový symbol (viz obrázek níže), který spouští bonusové hry.
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Bonusové hry
Pokud se na 1., 3. a 5. válci zleva v základní hře objeví 3 bonusové symboly, aktivuje se jedna
z bonusových her.
Sázející aktivuje bonusovou hru volbou jedné ze tří truhel kliknutím na její symbol.

Hra obsahuje následující bonusové hry:
Bonusová hra Pozor, vlk!
Pokud se aktivuje bonusová hra Pozor, vlk!, sázející vyhrává bonusovou hru, která připomíná
stolní hru. Kliknutím na obrazovku se roztočí větrník. Tím začíná bonusová hra Pozor, vlk!
Sázející bude postupovat po herní desce a vyhrávat mince. Sázející začíná na pozici 0.
Multiplikátor výher se v této bonusové hře pohybuje mezi 1 a 20.
Hra má 5 výherních míst: Coin Win, Double, Arrow, Jackpot Coin Win a Collect. Když
se sázející dostane na místo Coin Win (výherní mince), vyhrává mince.
Jakmile se sázející dostane na místo Double (Dvojnásobek), všechny multiplikátory bonusové
hry, včetně multiplikátoru Jackpot Coin Win (Jackpot), se dvojnásobí. Multiplikátor
se nevztahuje na výhrané mince, které sázející v bonusové hře doposud získal.
Jakmile se sázející dostane na místo Arrow (Šipka), musí se při dalším tahu pohybovat podél
šipky. Když se sázející dostane na místo Jackpot Coin Win, bonusová hra Pozor, vlk! končí
a výhra Jackpot Coin Win se přičítá k dosud získaným mincím. Jakmile se sázející dostane
na místo Collect (Inkasovat), bonusová hra Pozor, vlk! končí.
Získané mince z bonusové hry se převádějí na výhru vynásobením hodnoty mince nastavené
do jedné hry technické hry. Po ukončení bonusové hry se výhra z bonusové hry připočte
k výhrám z kola, v němž došlo k její aktivaci.
Bonusová zatočení
Pokud se aktivují bonusová zatočení, vyhrává sázející 10 bonusových zatočení. Pro určení výše
výhry v rámci bonusových zatočení se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře,
ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.
Pokud se během bonusových zatočení na válcích objeví 1 bonusový symbol, sázející získá další
2 bonusová zatočení. Pokud se objeví 2 bonusové symboly, sázející získá další 4 bonusová
zatočení a pokud se objeví 3 bonusové symboly, získá sázející dalších 10 bonusových zatočení.
Bonusové symboly se během bonusových zatočení objevují na 1., 3. a 5. válci zleva.
Pokud se během bonusových zatočení kdekoliv na válcích objeví 2 a více zástupných (Wild)
symbolů, budou se tyto symboly chovat jako Sticky Wilds a sázející vyhrává bonusovou funkci
opětovného zatočení Sticky Wild. Tyto symboly se mohou objevit na všech válcích.
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Během bonusové funkce opětovného zatočení Sticky Wild se bonusové symboly na válcích již
nemohou objevit. V poli Celková výhry (Total Win) je uveden součet všech výher
z bonusových zatočení a výher ze hry, během níž se bonusová zatočení aktivovala.
Výherní mince
V bonusové hře Výherní mince získá sázející okamžitou výhru. Pro určení výše okamžité výhry
je celková sázka do jedné hry technické hry vynásobena multiplikátorem x15.

Na konci náhodné bonusové funkce a bonusových her se celkové výhry z těchto bonusových
funkcí/her přičítají k výhře ze hry, během níž se tyto bonusové funkce/hry aktivovaly.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Finn and the Swirly Spin™
Základní informace
Hra Finn and the Swirly Spin ™ je pětiválcový výherní video automat. Symboly se zobrazují
ve spirále, která začíná v levém dolním rohu hracího pole a končí uprostřed hracího pole. Hra
obsahuje symboly Wild a Free Spin Key a 4 náhodné funkce a 4 varianty funkce Free Spins.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,62 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
60 840,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Mechanismus roztočení
Symboly se zobrazují ve spirále, která začíná v levém dolním rohu hracího pole a končí
uprostřed hracího pole. Na každé z 25 pozic se zobrazuje jeden symbol. Pokud je symbol
součástí výherní kombinace, je zničen (animace výbuchu) a ostatní symboly se posunou
po spirále z pozic s vyšším číslem na pozice s nižším číslem tak, aby zaplnily uvolněné pozice
symbolů, které byly součástí výherní kombinace.

Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry alespoň 3 shodné symboly sousedící horizontálně nebo
vertikálně, dojde k utvoření výherní kombinace. (viz obrázek) Jedna řada nebo sloupec může
obsahovat více než 1 výherní kombinaci.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty
úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené
ve Výplatní tabulce. Za každou výherní shodu se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních shod se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Podkovy. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 10, tj. 500,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Výherní
kombinace složená pouze ze symbolů Wild může vzniknout pouze v případě, že se symboly
Wild zobrazují na pěti horizontálně nebo vertikálně sousedících pozicích. V takovém případě
se k výpočtu výše výhry použije multiplikátor 500, jako u nejhodnotnějšího symbolu dle
výplatních tabulek.
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Lavinový posun a zobrazování symbolů Wild
Všechny symboly, které byly součástí výherní kombinace zmizí a symboly které zůstaly
na hracím poli se posunou směrem ke středu spirály. Volné pozice jsou v rámci jedné hry
technické hry doplněny novými symboly a dojde k vyhodnocení potenciálních výherních
kombinací. Tento proces se opakuje do té doby, dokud jsou utvářeny výherní kombinace. Pokud
výherní kombinace obsahuje symbol Wild, tento symbol při vyhodnocení výhry z výherní
kombinace vybuchne a zničí horizontálně a vertikálně sousedící symboly. Pokud výherní
kombinace neobsahuje symboly Wild, na pozici jednoho ze symbolů z výherní kombinace se
po jeho zmizení zobrazí symbol Wild. Výhry z jednotlivých lavinových posunů se v rámci
jedné hry technické přičítají k výhrám ze základní fáze hry.
Symbol Free Spins Key
Hra obsahuje symbol Free Spins Key (dále jen „FSK“) (viz obrázek), který se v každé jedné
hře technické hry zobrazí v levém dolním rohu hracího pole na pozici č. 25. V průběhu
lavinového postupu v rámci jedné hry technické hry se bude symbol FSK posouvat směrem
k pozici č. 1. Pokud se symbol FSK zobrazí na pozici č. 1, dojde k aktivaci funkce Free Spins
(viz níže).

Pokaždé, když se symbol FSK zobrazí na pozici č. 1, připočte se na ukazateli symbolů FSK
vedle hracího pole (viz obrázek) jeden klíč. Hodnota ukazatele symbolů FSK zůstává stejná
i po aktivaci funkce Free Spins (viz níže) nebo vypnutí hry a sázející může i po restartování hry
pokračovat ve hře s dříve získaným počtem symbolů FSK.
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Náhodné funkce
Náhodné funkce mohou být v rámci jedné hry technické hry náhodně aktivovány po každém
úvodním zobrazení symbolů. Pokud dojde k aktivaci náhodné funkce, stane se tak
bezprostředně po zobrazení všech symbolů, tedy ještě před vyhodnocením potenciálních výher
z výherních kombinací. Hra obsahuje celkem 4 náhodné funkce:
Starfall Wilds
Během aktivní náhodné funkce Starfall Wilds se na alespoň dvou náhodných pozicích (kromě
pozice symbolu FSK) zobrazí symboly Wild. Symboly Wild se mohou zobrazit náhodně
roztroušeny nebo v jedné z 10 horizontálních nebo vertikálních řad, kromě řady, kde je
zobrazen symbol FSK. Pokud po zobrazení symbolů Wild nedojde k utvoření výherní
kombinace, budou se na náhodných pozicích zobrazovat další symbol Wild, dokud nedojde
k utvoření výherní kombinace.

Dragon Destroy
Funkce Dragon Destroy se náhodně aktivuje pouze v případě, že nedošlo k utvoření výherní
kombinace. Během aktivní funkce Dragon Destroy je zničen náhodný počet zobrazených
symbolů a tím je aktivován lavinový posun, při kterém vždy dojde k utvoření výherní
kombinace.

Irish Luck
Funkce Irish Luck se náhodně aktivuje pouze v případě, že nedošlo k utvoření výherní
kombinace. Na všech pozicích jedné z deseti náhodně vybraných horizontálních nebo
vertikálních řad, která neobsahuje symbol FSK, se zobrazí stejný typ symbolu dle Výplatních
tabulek.
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Magic Transform
Při aktivní funkci Magic Transform jsou všechny symboly Listu a Srdce nahrazeny symboly
s vyšším výplatním poměrem. Pro každý ze symbolů může být náhodně zvolen jiný nebo stejný
symbol dle Výplatních tabulek, na který se všechny symboly Srdce nebo Listu přemění.

Funkce Free Spins
Pokud se symbol FSK zobrazí uprostřed hracího pole na pozici č. 1, dojde po vyhodnocení
výher z výherních kombinací k aktivaci funkce Free Spins. Během aktivní funkce Free Spins
se na pozicích nezobrazuje symbol FSK. Sázející si může vybrat jednu ze 4 variant funkce Free
Spins podle toho, jaké číslo je zobrazeno na ukazateli symbolů FSK (viz výše).
Varianty funkce Free Spins:
Star Bar Free Spins
K aktivaci funkce Star Bar Free Spins je zapotřebí, aby na ukazateli symbolů FSK byla hodnota
1. Při aktivaci funkce Star Bar Free Spins dojde k udělení 7 bonusových zatočení zdarma a po
celou dobu aktivního režimu této funkce je aktivní také funkce Starfall Wilds.

Lava Lair Free Spins
K aktivaci funkce Lava Lair Free Spins je zapotřebí, aby na ukazateli symbolů FSK byla
hodnota 4. Při aktivaci funkce Lava Lair Free Spins dojde k udělení 3 bonusových zatočení
zdarma a po celou dobu aktivního režimu této funkce je aktivní také funkce Dragon Destroy,
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která se aktivuje jednou v rámci jednoho bonusového zatočení zdarma, když nedojde v rámci
lavinového posunu k utvoření výherní kombinace. Namísto symbolu FSK se zobrazí symbol
Sticky Wild (viz obrázek), který nemůže být žádným způsobem, tj. jako součást výherní
kombinace nebo v rámci funkce Dragon Destroy, zničen.

Lucky Mug Free Spins
K aktivaci funkce Lucky Mug Free Spins je zapotřebí, aby na ukazateli symbolů FSK byla
hodnota 9. Při aktivaci funkce Lucky Mug Free Spins dojde k udělení 4 bonusových zatočení
zdarma a po celou dobu aktivního režimu této funkce je aktivní také funkce Irish Luck s tím,
že funkce Irish Luck se aktivuje vždy po úvodním zobrazení symbolů bez ohledu na to, jestli
byla utvořena výherní kombinace nebo ne. 5 náhodně vybraných stejných symbolů se náhodně
objeví v jedné z 10 řad, ve které se nezobrazila žádná výherní kombinace. Pokud taková řada
na hracím plánu není, bude náhodně vybrána řada, ve které se nachází výherní kombinace
a symboly, které nejsou součástí výherní kombinace budou nahrazeny symboly Wild.

Golden Pot Free Spins
K aktivaci funkce Golden Pot Free Spins je zapotřebí, aby na ukazateli symbolů FSK byla
hodnota 16. Při aktivaci funkce Lucky Mug Free Spins dojde k udělení 2 bonusových zatočení
zdarma a po celou dobu aktivního režimu této funkce je aktivní také funkce Magic Transform,
přičemž při každém bonusovém zatočení zdarma se na náhodných pozicích na hracím poli
zobrazí 5 symbolů Listu a Srdce.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení
zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení
přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Fire Joker
Základní informace
Hra Fire Joker je tříválcový video automat s 5 fixními výplatními liniemi. Hra obsahuje
bonusové funkce a symbol Wild (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,15 %
500,00 Kč
400 000,00 Kč
34 650,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím na tlačítko minus se snižuje výše celkové
sázky, kliknutím na tlačítko plus se zvyšuje výše celkové
sázky.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání
jedné hry. Tato funkce má výhradně vizualizační
charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní
podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•

•

Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce.
Např. Celková sázka je nastavena na 100,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní
kombinace 3 shodných symbolů BAR. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
(100,00 Kč / 5 linií) x multiplikátor 15, tj. 300,00 Kč.
Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií
se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Bonusové symboly
Žolík (Joker) je symbolem Wild (viz obrázek), který se může objevit kdekoliv na všech třech
válcích. Nahrazuje všechny ostatní symboly a pomáhá formovat výherní kombinace.

Opakované zatočení
Tři vertikálně shodné symboly na dvou válcích bez aktivních výherních linií spouští
na zbývajícím válci jedno bonusové „ohnivé“ opakované zatočení. Při opakovaném zatočení
zůstávají tři vertikálně shodné symboly zafixovány. Pokud existuje možnost opakovaného
zatočení dvou různých válců, válec, jehož symboly reprezentují nejvyšší výherní multiplikátor,
se točit nebude.
Kolo násobitelů
Po naplnění všech válců shodnými symboly se aktivuje ohnivé Kolo násobitelů (viz obrázek).
Kolo násobitelů se spouští automaticky a po jeho dotočení je dosažená výhra ze základní hry
vynásobena náhodně vytočenou hodnotou (od 2 do 10). Tlačítko Zatoč v Kole násobitelů neplní
žádnou funkci.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Flowers™
Základní informace
Hra Flowers™ je pětiválcový výherní video automat se 30 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, symboly Double a symboly Free Spin a funkce Free Spins.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,32 %
750,00 Kč
500 000,00 Kč
49 680,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 30
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 30). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

367

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

368

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Free Spin a Double (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud je zástupný symbol Wild součástí výherní kombinace
sestavené ze symbolů Double, pro výpočet výše výhry se počítá jako běžný symbol.

Symbol Double
Hra obsahuje symboly Double (viz Výplatní tabulka), které se pro účely výpočtu výše výhry
z výherní kombinace počítají jako dva běžné jednoduché symboly. Výpočet výše výhry je pak
určen celkovým počtem jednoduchých symbolů ve výherní kombinaci. Celkově je tedy možné
utvořit na pěti válcích výherní kombinaci o deseti jednoduchých symbolech.
Funkce Free Spins a symbol Free Spin
Hra obsahuje symbol Free Spin, který se může objevit kdekoliv na válcích. Na pozicích válců
2, 3 a 4 se mohou objevit symboly Double Free Spin, na které se uplatňují pravidla symbolů
Double i Free Spin.

Pokud se kdekoliv na válcích objeví 4 nebo více symbolů Free Spin, dojde k aktivaci funkce
Free Spins – zatočení zdarma. Při aktivaci funkce Free Spins je přidělena výhra dle níže
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uvedené tabulky, a to ve vztahu k sázce na celou hru, v rámci které byla tato funkce aktivována.
Počet zatočení zdarma odpovídá počtu symbolů Free Spin také podle tabulky níže.

Během aktivní funkce Free Spin je možné získat další zatočení zdarma, pokud se objeví 4 a
více symbolů Free Spin podle tabulky výše. Při aktivaci dodatečných zatočení zdarma během
funkce Free Spin se již neudělí výhra podle shora uvedené tabulky jako při aktivaci funkce Free
Spin. Výhry z režimu Free Spins se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých kombinací základní fáze hry a násobí se 3x, kromě výhry již vynásobené
násobitelem sázky při aktivaci funkce Free Spins dle tabulky výše. Výherní kombinace
v režimu Free Spins může obsahovat symbol Wild, který se během funkce Free Spin objevuje
jako Stacked Wild (symbol Wild na třech pozicích na válci za sebou) a uplatní se pro něj stejná
pravidla jako v základní fázi hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma
se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení
zdarma aktivovalo.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Football Star
Základní informace
Hra Football Star je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Scatter a Wild a bonusové funkce Rolling ReelsTM, Free Spins a Striking
Wilds. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,29 %
Nejvyšší sázka
5,00 Kč
Nejvyšší výhra
265 512,50 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
222,60 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
celková výše sázky na jednu hru technické hry, která se vypočte
jako počet mincí x hodnota mince x 50.
Kliknutím se otevře menu, ve kterém se nachází posuvníky,
kterými se zvyšuje nebo snižuje hodnota mince a počet
vsazených mincí na výherní linii, a možnost vypnutí/zapnutí
zvuku.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Kliknutím a
podržením tlačítka se zobrazí možnosti automatické hry (viz
níže)
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím na šipku uvnitř menu dojde k návratu na hlavní
stránku technické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Nastavení Automatické hry
Kliknutím a podržením tlačítka pro zahájení hry technické hry se zobrazí možnost vybrat 10
nebo 25 automatických zatočení.

Po vybrání jedné z možností se spustí automatická hra s nastaveným počtem automatických
zatočení a tlačítko pro zahájení hry se přemění na tlačítko pro ukončení automatické hry,
na kterém je průběžně zobrazován počet automatických zatočení.

Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na alespoň třech sousedících válcích
od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou celkovou hodnotou sázky (násobek
hodnoty mince, počtu mincí a koeficientu 50) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou hodnotu mince 0,01 Kč
a počet mincí na linii 10. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů
Sudího 1,00 Kč.
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Funkce Rolling Reels™
Při jakékoliv výherní kombinaci, s výjimkou výherní kombinace utvořenou symboly Scatter
(viz níže), je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim funkce Rolling Reels™. V režimu
funkce Rolling Reels™ jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace
roztříštění) a nahrazeny novými symboly. Režim funkce Rolling Reels™ trvá, dokud dochází
k sestavování výherních kombinací.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze
na válcích 3, 4 a 5 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz
níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné symboly
Wild neutvářejí vlastní výherní kombinace.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry (v Kč), která je zobrazena ve Výplatní
tabulce pro aktuálně nastavenou výši sázky (Hodnoty na obrázku odpovídají nastavení celkové
sázky 5 Kč – počet mincí 10 x hodnota mince 0,01 Kč x 50). Výhry za symboly Scatter
se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací
běžných symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.
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Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích během základní fáze hry zobrazí 3 a více symbolů Scatter, aktivují
se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma (3 symboly Scatter aktivují 15
zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 20 zatočení zdarma, 5 symbolů Scatter aktivuje 25
zatočení zdarma).
V režimu funkce Free Spins je aktivní také funkce Rolling Reels™ (viz výše). V režimu Rolling
Reels™ v rámci režimu Free Spins dochází při sestavení výherní kombinace k aktivaci
násobitele výhry v rámci jednoho kola režimu funkce Rolling Reels™. Násobitel se v režimu
Rolling Reels™ s každou další výherní kombinací zvyšuje. Hodnoty násobitele jsou: x1, x2,
x3, x4, x5 a x10. Pokud nedojde k sestavení výherní kombinace, násobitel výhry se vrací
na původní hodnotu – x1.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma
aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Striking Wilds
V režimu funkce Smashing Wild, která se aktivuje náhodně při sestavení výherní kombinace
v základní hře, se všechny pozice jednoho z válců 2, 3 nebo 4 promění v symboly Wild. Během
režimu funkce Smashing Wild se neaktivuje funkce Rolling Reels™.
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Fortune Teller
Základní informace
Hra Fortune Teller je pětiválcový výherní video automat s až 20 výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Tarotové karty a Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,17 %
Nejvyšší sázka
20,00 Kč
Nejvyšší výhra
213 150,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
2 098,80 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
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o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
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případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Tarotové karty
Hra obsahuje symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3 symboly
Bonus, dojde k aktivaci bonusové hry, ve které sázející vybírá postupně 3 karty, které na konci
bonusové hry udělí násobitel celkové sázky v hodnotě x5 – x1000. Interakce sázejícího nemá
vliv na výsledek hry ani výherní podíl.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 15 bonusových zatočení
zdarma, během kterých má symbol Scatter vlastnosti symbolu Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
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zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Four Fruits II*
Základní informace
Hra Four Fruits II je čtyřválcový výherní video automat s 10 - 54 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
484 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 54) při aktivní funkci Free
Spins. Pokud jsou výsledkem hry technické hry během funkce Free Spins shodné symboly na
některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní
kombinace.
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Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 4 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Během aktivní funkce Free Spins je zároveň aktivnách také 54 výherních linií (viz výše).

V případě, že se během aktivní funkce Free Spins zobrazí 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.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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French Roulette
Základní informace
Hra French Roulette je založena na principu klasické rulety. Podstatou hry je vsadit na vybrané
místo na hracím poli tak, aby sázka pokrývala výsledek, na kterém se ustálí kulička. Talíř rulety
se skládá z 37 číslovaných políček. Čísla od 1 do 36 mají střídavě červenou a černou barvu.
0 má zelenou barvu.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,30 %
1 000,00 Kč
36 000,00 Kč
48 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na ikonku mince s odpovídající hodnotou
se vybírá hodnota mince.
Kliknutím s odpovídající hodnotou mince na hracím poli se
nastavuje sázka do jedné hry technické hry. Celková sázka
do jedné hry technické hry je vypočtena jako součet všech
hodnot umístěných mincí na hracím poli.
Kliknutím je aktuálně nastavená sázka do jedné hry
technické hry zdvojnásobena.
Kliknutím je poslední zvolená sázka odstraněna.
Kliknutím je celková sázka do jedné hry technické hry
odstraněna.
Kliknutím je sázka do jedné hry technické hry opakována
podle předchozí hry technické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se zobrazí tabulka výplat.
Kliknutím se zobrazí funkce Závodní dráha
Kliknutím se přepíná mezi grafickým a tabulkovým
znázorněním kola rulety
Kliknutím se zobrazí tabulka oblíbených sázek
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím se zobrazí herní historie (není k dispozici
v režimu Hra pro zábavu).
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Možnosti nastavení hry
•
•
•
•
•
•
•

Zvuk – posuvníkem se ovládá hlasitost.
Hlas krupiéra – zapíná nebo vypíná hlas krupiéra, posuvníkem se ovládá hlasitost
Hudba na pozadí – zapíná nebo vypíná hudbu na pozadí, posuvníkem se ovládá
hlasitost
Zvukové efekty – zapíná nebo vypíná zvukové efekty, posuvníkem se ovládá hlasitost
Soundtrack – kliknutím se volí hudební motiv
Automatická úprava sázky – zapíná nebo vypíná automatickou úpravu sázky
Úvodní film – zapíná nebo vypíná spuštění úvodního filmu

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na posuvníku se nastavuje počet her automatické hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí po dokončení nastavení automatické hry
kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Oblíbené a Speciální sázky
Hra umožňuje ukládání aktuální nastavených sázek včetně vlastního pojmenování těchto sázek.
Uložené sázky lze následně načíst kliknutím na příslušnou sázku ze seznamu Oblíbených sázek,
když jsou na hracím poli rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou. Speciální sázky
jsou přednastavené kombinace rozmístění mincí na hracím poli. Kliknutím na vybranou
Speciální sázku jsou na hracím poli rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou.

Závodní dráha
Hra umožňuje zobrazení závodní dráhy, na které jsou zobrazeny jednotlivá čísla za sebou tak,
jak jsou zobrazeny na kole rulety. Pomocí této závodní dráhy lze sázet přímo na jednotlivá čísla
rulety a zároveň na sousední čísla těchto čísel. Dále lze sázet speciální sady čísel podle toho,
kde na ruletě se nachází. (Sázky Tiers, Orphelins, Voisins, Zero)
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Informační tabule
Hra obsahuje informační tabuli se statistikami, které obsahují výsledky herních kol, statistiky
rulety, žhavá a chladná čísla a sloupcové grafy. Sázející může vsadit přímo na žhavá/chladná
čísla, červenou/černou či sudou/lichou.
Statistiky kola: V této sekci jsou zobrazeny výsledky za posledních 500 herních kol.
Žhavá a chladná čísla: V této sekci jsou zobrazena 4 nejčastější výherní čísla za posledních 500
herních kol. V druhém řádku se nachází informace o tom, kolikrát byla čísla během posledních
500 roztočení vylosována.
Sloupcové grafy: V této sekci jsou zobrazeny sázky na červenou/černou a sudou/lichou včetně
procenta herních kol, ve kterých k danému výsledku došlo, zahrnuty jsou i údaje pro číslo 0.
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Výplatní tabulka
Kulička rulety se v rámci jedné hry technické hry ustálí se na jednom z 37 čísel s příslušnou
barvou. Odpovídající výhry z jedné hry technické hry jsou vypočteny podle následující výplatní
tabulky:
Vnitřní sázka (Inside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

Jedno číslo (Straight-Up)

Sázka na jedno číslo

36x

Dvě čísla (Split)

Sázka na linii mezi dvěma
18x
sousedícími čísly.

Tři čísla (Street)

Sázka na vnější okraj
sázkové
plochy
vedle
prvního čísla v řadě, která
se vztahuje na celou řadu. 12x
Příklad: 13, 14 a 15. Jako
sázky Street platí také sázky
na skupiny 0,1,2 nebo 0,2,3.

Čtyři čísla (Corner)

Sázka na průsečík vodorovné
a svislé linie uprostřed
skupiny čtyř čísel. Příklad:
9x
17, 18, 20 a 21. Sázku Corner
můžete
rovněž
uzavřít
na skupinu čísel 0, 1, 2, 3.

Šest čísel (Line)

Sázka na vnější okraj
sázkové plochy v průsečíku
6x
dvou řad. Příklad: 19, 20, 21,
22, 23 a 24.

* Maximální hodnota vnitřní sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Vnější sázky (Outside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

12 čísel (Dozens)

Sázka na pole "1st 12"
(tj. první sadu dvanácti
po sobě jdoucích čísel, 1-12), 3x
"2nd 12" (13-24), nebo "3rd
12" (25-36).

Sloupce 12 čísel (Colums)

Sázka na pole označené "2 to
1" v dolní části každého 3x
sloupce o dvanácti číslech.

Barva

Sázka na červené nebo černé
pole. (pokud kulička přistane
na zeleném čísle 0, sázky 2x
na červenou a černou barvu
prohrávají).

Sázka na pole s označením
"Even" (sudá čísla) nebo
"Odd" (lichá čísla). (pokud
Sudá/Lichá čísla (Even/Odd)
2x
kulička přistane na 0, sázky
na sudá a lichá čísla
prohrávají).

Nízká/Vysoká čísla
(Low/High)

Sázka na pole "1-18" nebo
"19-36". (číslo 0 není
2x
do těchto číselných skupin
zahrnuto).

* Maximální hodnota vnější sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní
sázku 100,00 Kč na číslo 0; vnější sázku 100,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 100,00
Kč na prostřední sloupec čísel (viz obrázek). Celková sázka do jedné hry technické hry
odpovídá součtu dílčích sázek při zachování zákonných a nastavených sázkových limitů hry,
tj. 300,00 Kč. Výsledkem náhodného procesu je červené číslo 14. Dílčí výhry z jednotlivých
sázek se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Celková výhra z jedné hry technické hry je
v takovém případě: 100,00 Kč x 0 (nula) + 100,00 Kč x 1 (červená barva) + 100,00 Kč x 2
(prostřední sloupec), tj. 300,00 Kč.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Fruit Farm
Základní informace
Hra Fruit Farm je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje Velké symboly a funkci Ježek, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,40 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
37 636,40 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.

394

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
2,00 Kč.
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Velké symboly
Symboly mohou dopadnout ve formě velkých dlaždic (2x2 nebo 3x3). Tyto velké dlaždice se
počítají jako základní symboly na všech pozicích, které pokrývají.
Funkce Ježek
Pokud se po zastavení válců na válcích nezobrazí žádná výherní kombinace, může dojít
k náhodné aktivaci funkce Ježek, při které se náhodně zobrazí postava ježka, která nahradí jeden
z nevýherních symbolů jiným výherním symbolem, a sázející tak získá bonusovou výhru
v souladu s Výplatní tabulkou.
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Fruit Shop™
Základní informace
Hra Fruit Shop™ je pětiválcový výherní video automat s 15 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkci Free Spins (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,70 %
975,00 Kč
500 000,00 Kč
57 915,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 15
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Prostřední tlačítko slouží pro návrat do hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
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Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulky
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii 5 je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild
se mohou objevit pouze na válcích 2, 3, a 4. Výhra z výherní kombinace obsahující symbol
Wild se násobí 2x, symbol Wild se jako násobitel uplatní pouze jednou v rámci jedné výherní
kombinace.
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Funkce Free Spins
Výherní kombinace obsahující symboly ovoce aktivují režim Free Spins – zatočení zdarma
podle tabulky uvedené níže.

Během režimu Free Spins přidávají výherní kombinace další zatočení zdarma dle tabulky níže.

Režim Free Spins je ukončen, pokud již nezbývají žádná zatočení zdarma a nebyla utvořena
výherní kombinace.
Výhry z režimu Free Spins se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
kombinací základní hry a násobí se 2x. Výherní kombinace v režimu Free Spins může
obsahovat symbol Wild, pro který se uplatní stejná pravidla jako v základní hře. Na výhry
z výherních kombinací v režimu Free Spins se tedy uplatní jak násobitel symbolu Wild, tak
násobitel režimu Free Spins. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma
se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma
aktivovalo.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Fruit Spin™
Základní informace
Hra Fruit Spin ™ je pětiválcový výherní video automat se 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild, Scatter, složené symboly Stacked a funkce Lucky Wheels a Free Spins,
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,84 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
56 880,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů třešní. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Složené symboly Stacked
V základní fázi hry a v režimu funkce Free Spins (viz níže) se všechny symboly s výjimkou
složeného symbolu 3x3 Wild (viz níže) a 3x3 Scatter (viz níže) mohou zobrazit jako složené,
tj. pokrývají na válcích 3x3 nebo 2x2 pozice, a to úplně nebo částečně. V základní fázi hry
se tímto způsobem zobrazují všechny symboly a symbol Scatter se zobrazuje pouze jako
složený symbol o velikosti 3x3 pozice. V rámci aktivního režimu Free Spins se takto zobrazují
pouze symboly 7 BAR, zlatý BAR, stříbrný BAR a bronzový BAR a složené symboly Wild
a Scatter o velikosti 3x3 pozice.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Zástupný bonusový symbol Wild má podobu složeného
symbolu o velikosti 3x3 pozice a může se objevit pouze během aktivního režimu funkce Free
Spins, a to úplně nebo částečně pouze na pozicích válců 2, 3 a 4.
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Funkce Lucky Wheels a symboly Scatter
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje během
základní fáze hry i během režimu funkce Free Spins. Symbol Scatter má podobu složeného
symbolu o velikosti 3x3 pozice a může být zobrazen úplně nebo částečně.

Pokud je po ukončení herního kola viditelná alespoň jedna řada složeného symbolu Scatter, je
v rámci jedné hry technické hry spuštěna funkce Lucky Wheels.
Při aktivaci funkce Lucky Wheels se zobrazí tři kola štěstí (viz obrázek) a dojde u udělení
takového počtu roztočení všech tří kol štěstí, jaký byl počet zobrazených řádků složeného
symbolu Scatter, který funkci Lucky Wheels aktivoval, tzn. za každý řádek zobrazeného
složeného symbolu Scatter, jedno zatočení všech tří kol štěstí a náhodné udělení jedné z výher
na každém kole štěstí.
Pokud dojde k aktivaci funkce Lucky Wheels během základní fáze hry, nachází se na každém
kole tyto symboly: 2 symboly Free Spin, 2 symboly výhry v mincích v hodnotě 20 mincí,
2 symboly výhry v mincích v hodnotě 40 mincí a 2 symboly výhry v mincích v hodnotě 80
mincí. Po zastavení všech tří kol štěstí se zobrazené výhry v mincích vynásobí úrovní sázky
a připočítají ke všem výhrám ze základní fáze hry. Pokud jsou během aktivní funkce Lucky
Wheels uděleny 3 symboly Free Spins, dojde po skončení režimu funkce Lucky Wheels v rámci
jedné hry technické hry k aktivaci funkce Free Spins (viz níže) a je uděleno 5 bonusových
zatočení zdarma, zároveň se symboly Free Spin přemění na symbol Extra Spin, a pokud dojde
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k jeho udělení, dojde po ukončení funkce Lucky Wheels k udělení jednoho bonusového
zatočení zdarma.

Funkce Free Spins
Pokud dojde k aktivaci funkce Lucky Wheels během aktivní funkce Free Spins (viz níže),
nachází se na každém kole štěstí pouze jeden symbol Extra Spin a symboly výhry v mincích
v hodnotě 20 mincí. Za každý udělený symbol Extra spin dojde k udělení dalšího bonusového
zatočení zdarma. Po zastavení všech tří kol štěstí se zobrazené výhry v mincích vynásobí úrovní
sázky a připočítají ke všem výhrám ze základní fáze hry. Pokud se kdykoliv během aktivního
režimu funkce Free Spins objeví na válcích zcela nebo částečně složený symbol Scatter, dojde
k aktivaci funkce Lucky Wheels. Všechna další udělená bonusová zatočení zdarma
se automaticky připočítávají k aktuálnímu počtu bonusových zatočení zdarma. Výhry
z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.

408

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Fu Er Dai
Základní informace
Hra Fu Er Dai je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Respins a Win Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,51 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 282,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze na
válcích 2, 3 a 4 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže)
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tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud se symbol Wild
zobrazí na válci, promění se na symbol Wild girl (viz obrázek) a roztáhne se na všechny pozice
válce.

Funkce Wild Respins a Win Spins
Pokud se na válci zobrazí jeden symbol Wild, dojde v rámci jedné hry technické hry k udělení
jednoho bonusového zatočení zdarma, přičemž symbol Wild zůstává na svých pozicích. Pokud
se během opakovaného zatočení zdarma zobrazí další symbol Wild, dojde k aktivaci funkce
Win Spins - 5 bonusových zatočení zdarma, při kterých bude vždy sestavena alespoň jedna
výherní kombinace. Každý symbol Wild, který se zobrazí během bonusových zatočení zůstává
na své pozici i při dalším zatočení zdarma. Každý symbol Wild zůstává na své pozici
maximálně tři po sobě jdoucí bonusová zatočení zdarma. Každý symbol Wild, který se zobrazí
během aktivní funkce Win Spins udělí další bonusové zatočení zdarma se zaručenou výhrou
navíc až do maximálního počtu 20 zatočení.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Game of Gladiators
Základní informace
Hra Game of Gladiators je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Primus. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,42 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 444,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet
pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 16,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 4,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Primus
Funkce Primus může být náhodně aktivována během základní fáze hry. Pokud dojde k aktivaci
funkce Primus, dojde k udělení jedné z těchto bonusových funkcí:
Fame
Je udělena peněžitá výhra podle toho, kolik se zobrazilo symbolů Gladiátora podle Tabulky
boje. (viz níže)

Spear Attack
Na 3–6 pozicích válců se zobrazí symboly Wild.
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Sword Attack
Symboly zobrazené na válci 1 se zkopírují 2–4 na pozice dalších válců

Net Attack
Všechny symboly Gladiátorů zůstanou na svých pozicích a dojde k udělení bonusového
opakovaného zatočení zdarma.

Enraged
Na všech pozicích dvou válců se zobrazí symboly Wild.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma (viz
obrázky).

Před začátkem funkce Free Spins si sázející vybere jeden ze symbolů bojovníka, který po
úspěšném končení funkce Free Spins udělí dodatečný bonus (interakce sázejícího nemá vliv na
výsledek hry nebo výherní podíl):
Spartacus znovu aktivuje funkci Free Spins
Amazonia udělí výhru ve výši 20–100násobku celkové sázky.

Počítadlo boje funkce Free Spins a Tabulka boje
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Funkce Free Spins probíhá jako souboj gladiátorů, který je znázorněn na počítadle nad hracím
plánem. (viz obrázek) Pokaždé, když se kdekoliv na válcích zobrazí symbol zvoleného
bojovníka, dojde k přidání všech zobrazených symbolů Gladiátora na počítadlo a k odstranění
jednoho druhu symbolu Gladiátora, který se nachází nejblíže symbolu Bojovníka.

Bojovník vyhraje souboj, pokud dojde k odstranění všech symbolů Gladiátorů. Bojovník
prohraje souboj, pokud dojde k umístění 11 symbolů Gladiátorů. Gladiátoři jsou na počítadlo
umisťováni do příslušných skupin. Pokud dojde k odstranění příslušné skupiny Gladiátorů,
dojde k udělení výhry podle Tabulky boje (viz obrázek). Čím více je Gladiátorů ve skupině, tím
vyšší je výhra.

Pokud se zobrazí 2 symboly Bojovníka na hracím poli, dojde k odstranění dvou skupin
Gladiátorů (jedna za první symbol Bojovníka a druhá za druhý symbol Bojovníka), přičemž
k výpočtu výhry za druhou skupinu Gladiátorů se použije násobitel x2. Pokud se zobrazí 3
symboly Bojovníka na hracím poli, dojde k odstranění tří skupin Gladiátorů (jedna za první
symbol Bojovníka, druhá za druhý symbol Bojovníka a třetí za třetí symbol Bojovníka),
přičemž k výpočtu výhry za druhou skupinu Gladiátorů se použije násobitel x2 a k výpočtu
výhry za třetí skupinu Gladiátorů se použije násobitel x3.
Bonusová zatočení zdarma jsou udělována, dokud nedojde k ukončení souboje.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Gangster World*
Základní informace
Hra Gangster World je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a súeciální bonusové funkce.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000, 00Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild použije
násobitel x2.

Speciální bonusové funkce
Pokud je hra nevýherní, může nastat jedna z níže uvedených situací:
Vyřazení symbolem Wild
Symbol Wild může nahradit některé symboly a vytvořit tak výherní linii.
Exploze Molotovu
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
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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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.

na začátku funkce Free Spins si sázející zvolí 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 zobrazí 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 sázejícího
nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Gem Rocks
Základní informace
Hra Gem Rocks je šestiválcový výherní video automat se 4096 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje funkce Dropdown a Gem Rock (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,20 %
Nejvyšší sázka
50,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
3 420,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
50 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Počet
výherních linií je tedy 4096.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Čtverce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
hodnota mince x multiplikátor 10, tj. 50,00 Kč.
Funkce DROPDOWN
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim DROP. V režimu
DROP jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace výbuchu) a
nahrazeny novými symboly. Režim DROP trvá, dokud dochází k sestavování výherních
kombinací. V průběhu režimu DROP se všechny výhry z jednotlivých kol režimu DROP sčítají
v poli „Výhra“. Režim DROP končí, pokud nedojde k sestavení výherní kombinace.
Funkce Gem Rock
Hra obsahuje ukazatel jednotlivých kol funkce DROP, které se nachází nalevo od hracího pole
a na kterém se vždy sestavení výherní kombinace graficky zvýrazní směrem zespoda nahoru.
(viz obrázek).
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Během aktivní funkce Gem Rock se vždy po určitých kolech funkce DROP zobrazí na
náhodných pozicích válců složený symbol o určité velikosti dle následujících pravidel:
Po 2 po sobě jdoucích kolech funkce
velikosti 2x2 pozice.
Po 5 po sobě jdoucích kolech funkce
velikosti 3x3 pozice.
Po 9 po sobě jdoucích kolech funkce
velikosti 4x4 pozice.
Při zobrazení složeného symbolu při
kombinace.

DROP se na pozicích válců zobrazí složený symbol o
DROP se na pozicích válců zobrazí složený symbol o
DROP se na pozicích válců zobrazí složený symbol o
aktivní funkci Gem Rocks je vždy sestavena výherní
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Gemix
Základní informace
Hra Gemix je video automat s hracím polem 7 sloupců x 7 řádků. Symboly propadávají hracím
polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace symbolů
vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně.
Světy ve hře
Gemix obsahuje 3 světy. Každý svět má tři různé vzorce. Aktuálně aktivní
vzorec je zobrazen na obrazovce (viz obrázek). K dokončení vzorce je třeba
zformovat výherní kombinaci na vyznačených pozicích, které jsou zvýrazněny
světle zelenou barvou. Dokončením vzorce aktivujete další vzorec aktuálního
světa. Dokončení jednotlivých vzorců daného světa indikují hvězdičky
pod vzorcem světa tím, že se zbarví do žluta.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,83 %
100,00 Kč
451 350,00 Kč
5 706,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky do jedné hry technické hry.
Kliknutím na tlačítko minus se snižuje výše celkové
sázky, kliknutím na tlačítko plus se zvyšuje výše celkové
sázky.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání
jedné hry. Tato funkce má výhradně vizualizační
charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní
podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•

•

Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•
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Výplatní tabulka
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba seskupit 5 a více symbolů, které se horizontálně anebo
vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející takto výherní kombinaci budou posléze
odstraněny a mezery po nich vyplní další symboly. Odstraňování a doplňování symbolů takto
pokračuje, dokud na herním poli již nebude možné vytvořit žádnou další výherní kombinaci.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky a počtem symbolů,
které tvoří výherní kombinaci.
Např. Celková sázka je nastavena na 1,00 Kč a na herním poli je zformována výherní
kombinace 7 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě dle tabulky 5,00 Kč. Pokud
bude celková sázka nastavena na hodnotu 5,00 Kč, činila by výhra ze stejné výherní kombinace
25,00 Kč. Hodnoty výher z dosažených výherních kombinací znázorněných ve Výherní tabulce
(viz obrázek) se automaticky ve hře upravují v závislosti na výši nastavené sázky dle vzorce
uvedeném v příkladu.
Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Bonusové symboly a hry
Každý svět má svůj vlastní symbol Wild.
Symboly Wild nahrazují všechny ostatní symboly a pomáhají skládat výherní kombinace.
• Svět horníků: Symbolem Wild je v tomto světě hornická lampa. Ve hře se může objevit
až 10 symbolů Wild.

•

Svět princezen: Symbolem Wild je v tomto světě symbol lízátka.
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•

Svět kouzelníků: Symbolem Wild je v tomto světě symbol knihy. Tento symbol
je zároveň v tomto světě tzv. sticky, to znamená, že zůstává pevně na své pozici.
Na různých pozicích hracího pole se může objevit až 8 symbolů Sticky Wild. Symboly
Sticky Wild nepropadávají poté, co jsou symboly pod nimi odstraněny,
ani se neodstraňují, pokud jsou součástí výherní kombinace. Na místě zůstávají jedno
herní kolo nebo do spuštění Krystalového náboje.

Krystalový náboj
Všechny výhry během hry technické hry postupně nabíjejí Krystalový náboj (viz obrázek).
Jakmile je Krystalový náboj zcela nabitý a symboly se již nedoplňují, náboj se aktivuje a spustí
náhodně jeden z následujících efektů:
• Řetězový blesk: Dva protilehlé rohové symboly vystřelí na symboly elektrický oblouk.
Zasažené symboly se promění na jeden z rohových symbolů.
• Světelný paprsek: Ze symbolu na hracím poli vyrazí horizontálně a vertikálně paprsek
světla. Všechny symboly v zasažených řadách a sloupcích se změní na jiné.
• Krystalová proměna: Náhodně je vybrán jeden ze symbolů na hracím poli. Vybraný
symbol a všechny další takové symboly na hracím poli se promění na jiné symboly.
• Výbuch novy: Náhodně je vybrán jeden ze symbolů, který vybuchne. Při explozi
se ze hry odstraní sousední symboly. Jakmile exploze ustoupí, vytvoří se nové jádro
symbolů. Jádro se skládá ze stejného symbolu, který byl na začátku náhodně hrou
vybrán.

Bonusová hra Super náboj
Pokud dojde k vytvoření výherní kombinace z alespoň 40 symbolů a zároveň bude krystalový
náboj maximálně nabitý, dojde ke spuštění bonusové hry Super náboj, kde se výhry násobí
násobkem 3. Bonusovou hru Super náboj lze spustit pouze jednou v rámci jedné hry technické
hry.
Nedokončené hry
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Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Ghost Pirates™
Základní informace
Hra Ghost Pirates ™ je pětiválcový výherní video automat s až 243 výherními kombinacemi.
Hra obsahuje symboly Wild a Scatter a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

95,28 %
625,00 Kč
500 000,00 Kč
53 100,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň sázky
na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20 mincí.
Klikáním na tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet aktivních
výherních kombinací.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny možnosti výherních kombinací. Pokud jsou výsledkem
hry technické hry shodné symboly vedle sebe na aktivním válci zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Sázející má možnost zvolit si počet výherních
kombinací v nastavení hry. Počet výherních kombinací je možné zvolit možností: 3, 9, 27, 81
a 243 výherních kombinací.

V následující tabulce jsou zobrazeny počty vsazených mincí při jednotlivých možnostech počtu
výherní kombinací s úrovní sázky 1. Každá další úroveň počet vsazených mincí násobí.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné
hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 5. Výherní
kombinaci při zvoleném počtu výherních kombinací 243 tvoří 3 shodných symbolů Kotvy.
Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky (hodnota mince 5,00 Kč
x 5 úrovní) x multiplikátor 6, tj. 150,00 Kč.
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze
na válcích 2 a 4 a které zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje během hlavní fáze hry
i během aktivního režimu funkce Free Spins. Pokud se během základní fáze hry nebo během
již aktivní funkce Free Spins na válcích počínaje válcem zcela vlevo zobrazí 3 symboly Scatter
vedle sebe, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma, jejichž počet
je určen ve Výplatních tabulkách.

K výpočtu výhry z jednotlivých výherních kombinací v režimu aktivní funkce Free Spins
se použije násobitel x3. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické
hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry
v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi
hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny
veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry,
ve které byl režim bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Gold King
Základní informace
Hra Gold King je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter, složené symboly a funkce Zlaté zatočení a Free
Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,53 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 246,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 16,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 3,20 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje Super složené symboly. Při každé hře technické hry je náhodně zvolen jeden ze
symbolů, Tento symbol se zobrazuje na 12 po sobě jdoucích pozicích na každém válci.

Funkce Zlaté zatočení
Během každé hry technické hry v základní fázi může být náhodně aktivována funkce Dar Bohů.
Během této funkce se na válcích 1, 3 a 5 plně zobrazí na všech pozicích stejné Složené symboly.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma (viz obrázky).
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Pokud se během režimu funkce Free Spins zobrazí další symboly Scatter, dojde k udělení
dodatečných bonusových zatočení zdarma. Pokud se zobrazí 1 symbol Scatter, dojde k udělení
2 bonusových zatočení zdarma, pokud se zobrazí 2 symboly Scatter, dojde k udělení 4
bonusových zatočení zdarma a pokud se zobrazí 3 symboly Scatter, dojde k udělení 10
bonusových zatočení zdarma.
Během funkce Free Spins je během každého zatočení jeden náhodně zvolený nízký výherní
symbol složený a zobrazuje se na 8 po sobě jdoucích pozicích válce. Symboly Wild jsou také
složené a zobrazují se na 6-7 po sobě jdoucích pozicích válce.
Pokud se během funkce Free Spins zobrazí v hracím poli vysoký výherní symbol, roztáhne se
na všechny pozice válce. Ovšem až poté, co jsou vypočítány výhry za nízké výherní symboly a
symboly Wild a pouze pokud by tak došlo k sestavení výherní kombinace.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Golden Caravan
Základní informace
Hra Golden Caravan je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,19 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 858,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
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o
o
o
o

Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
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případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma. Pokud se během funkce zobrazí 3 symboly Scatter, dojde z navýšení násobitele o jeden
a počet bonusových zatočení zdarma se vrátí na počátečních 10. Během funkce Free Spins má
symbol Scatter vlastnosti symbolu Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Golden Colts
Základní informace
Hra Golden Colts je pětiválcový výherní video automat se 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Golden Colt. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,55 %
Nejvyšší sázka
200,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
12 420,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.

458

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

459

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 3,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Golden Colt
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3
symboly Scatter, dojde k aktivaci bonusové funkce Golden Colt.

Společně s aktivací se zobrazí animace bubínku pistole a dojde k náhodnému výběru jedné
z následujících bonusových funkcí:
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Esový gang
Pokud dojde k aktivaci této bonusové funkce, dojde k udělení 3 bonusových zatočení zdarma,
při kterých se na válcích 2–5 zobrazují složené symboly o velikosti 4x4 pozice.

Divoký býk
Pokud dojde k aktivaci této bonusové funkce, dojde k udělení 3 bonusových zatočení zdarma,
při kterých jsou jeden nebo dva válce kompletně pokryty symboly Wild.

Zákon divočiny
Pokud dojde k aktivaci této bonusové funkce, dojde k udělení 3 bonusových zatočení zdarma,
při kterých jsou jeden nebo dva válce kompletně pokryty symboly Wild.

Pistolníci
Pokud dojde k aktivaci této bonusové funkce, dojde k udělení 1 bonusového zatočení zdarma,
při kterém se k výpočtu potenciální výhry použije násobitel x5 – x30.
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Pokerová hra
Pokud dojde k aktivaci této bonusové funkce, dojde k udělení 1 bonusového zatočení zdarma,
při kterém se na náhodných pozicích válce zobrazí symbol Hráče o velikosti 2x2. Pokud je
výsledkem bonusového kola zobrazení dalšího symbolu Hráče, dojde k udělení opakovaného
bonusového zatočení zdarma, přičemž všechny symboly Hráče zůstanou na svých pozicích.
Symboly hráče mají během této funkce vlastnosti symbolu Wild.

Fúrie
Pokud dojde k aktivaci této bonusové funkce, dojde k udělení 1 bonusového zatočení zdarma,
při kterém se na náhodných pozicích válce zobrazí 2 symboly Dívky o velikosti 2x2 pozice.
Následně jsou udělována opakovaná bonusová zatočení zdarma, dokud nedojde k sestavení
výherní kombinace, přičemž symboly Dívky zůstávají na svých pozicích.

Most Wanted
Zobrazí se hrací pole s dvaceti plakáty (viz obrázek), ze kterých sázející postupně vybírá a
odkrývá tak skryté výhry.
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Během této funkce lze vyhrát peněžité ceny nebo aktivaci ostatních bonusových funkcí Zákon
divočiny, Pistolníci, Pokerová hra nebo Fúrie. Bonusové funkce jsou aktivovány po skončení
funkce Most Wanted.

Sázející odkrývá další plakáty, dokud nenarazí na jeden z následujících symbolů: Divoký býk,
Esový gang nebo Křížek. Poté bonusové kolo Most Wanted končí a jsou uděleny vyhrané
bonusové funkce.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu funkce Golden Colt není možné tuto funkci znovu aktivovat. Interakce
sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Golden Fish Tank
Základní informace
Hra Golden Fishtank je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Golden Bet a Free Spins, (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,40 nebo 95,90 %*
Nejvyšší sázka
187,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
12 150,00 Kč
* Hodnoty výherního podílu v závislosti na volbách sázejícího:
Golden Bet
Výherní podíl
Ano
95,9 %
Ne
96,4 %
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje
režimu funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 25, tj. 125,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Golden Bet
Před každou hrou technické hry lze tlačítkem, které se nachází vedle tlačítka pro zahájení hry,
aktivovat funkci Golden Bet (viz obrázek). Aktivováním funkce Golden Bet se (i) celková sázka
zvýší o pět mincí z 20 na 25 mincí; (ii) při aktivování funkce Free Spins získá sázející možnost
jednoho výběru bonusu funkce Free Spins navíc (viz níže) (iii) 5 mincí navíc v celkové sázce
nemá vliv na výpočet výhry z výherních kombinací. (viz Výplatní tabulky).

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní hry.
Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické
hry 6 bonusových zatočení zdarma a sázející má možnost výběru 3 speciálních bonusových
funkcí režimu funkce Free Spins (viz níže), 4 symboly Scatter aktivují 8 bonusových zatočení
zdarma a sázející má možnost výběru 4 speciálních bonusových funkcí režimu funkce Free
Spins a 5 symbolů Scatter aktivuje 10 bonusových zatočení zdarma a sázející má možnost
výběru 5 speciálních bonusových funkcí režimu funkce Free Spins

Ještě před zahájením bonusových zatočení zdarma má sázející možnost klikáním na mušle
vybrat určitý počet bonusových funkcí, které budou aktivní po celou dobu režimu funkce Free
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Spins v rámci dané hry technické hry. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani
výherní podíl.

Jednotlivé mušle obsahují tyto bonusové funkce režimu Free Spins:
2 bonusová zatočení zdarma navíc,
2 bonusová zatočení zdarma navíc,
4 bonusová zatočení zdarma navíc,
Násobitel výher během aktivního režimu funkce Free Spins x2,
Symbol Wild umístěný na náhodné pozici válce při každém bonusovém zatočení zdarma,
Symbol Wild umístěný na náhodné pozici válce při každém bonusovém zatočení zdarma,
2 symboly Wild umístěné na náhodných pozicích válců při každém bonusovém zatočení
zdarma,
Symbol Wild umístěný po celou dobu režimu funkce Free Spins na prostřední pozici válce 2,
Symbol Wild umístěný po celou dobu režimu funkce Free Spins na prostřední pozici válce 3,
Symbol Wild umístěný po celou dobu režimu funkce Free Spins na prostřední pozici válce 4,
První nejdražší symbol ryby na Výplatní tabulce má vlastnosti symbolu Wild,
Druhý nejdražší symbol ryby na Výplatní tabulce má vlastnosti symbolu Wild,
Třetí nejdražší symbol ryby na Výplatní tabulce má vlastnosti symbolu Wild,
Čtvrtý nejdražší symbol ryby na Výplatní tabulce má vlastnosti symbolu Wild,
První nejdražší symbol ryby na Výplatní tabulce je složený, tj. zobrazuje se na všech pozicích
válce,
Druhý nejdražší symbol ryby na Výplatní tabulce je složený, tj. zobrazuje se na všech pozicích
válce,
Třetí nejdražší symbol ryby na Výplatní tabulce je složený, tj. zobrazuje se na všech pozicích
válce,
Čtvrtý nejdražší symbol ryby na Výplatní tabulce je složený, tj. zobrazuje se na všech pozicích
válce.
Během režimu funkce Free Spins může být pouze jeden symbol ryby složený. Při výběru
jednoho složeného symbolu se ostatní možnosti složených symbolů automaticky zablokují.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
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zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Golden Legend
Základní informace
Hra Golden Legend je pětiválcový výherní video automat s až 50 výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,50 %
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
7 875,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
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o
o
o
o

Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 50). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 10, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazuje pouze na
válcích 2, 3, 4 a 5 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz
níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 2 a 3
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma. Při každém bonusovém zatočení zdarma se na válec 2, 3, 4 a 5 přidá jeden symbol
Wild. Symboly Wild se na válce přidávají za sebe a vytváří tak na válci řadu symbolů Wild tím
delší, čím pokročilejší je funkce Free Spins.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné jednou vyhrát další bonusová zatočení,
pokud se během funkce Free Spins zobrazí 3 symboly Scatter.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Golden Ticket
Základní informace
Hra Golden Ticket je video automat s hracím polem 5 sloupců x 5 řádků. Symboly propadávají
hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň
třech shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně. Hra obsahuje
symbol Wild a Bonusovou hru (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,69 %
20,00 Kč
411 561,00 Kč
1 191,60 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou
se nastavuje výše celkové sázky jedné hry
technické hry. Kliknutím na tlačítko minus se
snižuje výše celkové sázky, kliknutím
na tlačítko plus se zvyšuje výše celkové sázky.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry
s aktuálně nastavenou výší sázky.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry.
Viz část Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
• Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba dosáhnout 3 a více shodných symbolů, které
se horizontálně anebo vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející výherní kombinaci
jsou poté odstraněny a mezery po nich vyplní další symboly. Odstraňování a doplňování
symbolů takto pokračuje, dokud na herním poli již nebude možné vytvořit žádnou další výherní
kombinaci.
Např. Celková sázka je nastavena na 20,00 Kč a na herním poli je zformována výherní
kombinace 5 shodných symbolů Klobouku. Výhra je v tomto případě dle Výplatní tabulky
100,00 Kč. Pokud bude celková sázka nastavena na hodnotu 2,00 Kč, činila by výhra ze stejné
výherní kombinace 20,00 Kč.
Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Bonusové symboly
Wild symbol Zlatého tiketu (viz obrázek) nahrazuje všechny ostatní symboly a pomáhá
formovat výherní kombinace. Po vyhodnocení jsou výherní kombinace odstraněny, zbývající
symboly klesnou a mohou vytvořit nové výherní kombinace.
Tři a více Wild symbolů formují samostatnou výherní kombinaci. Výše výhry je automaticky
dopočtena ve Výplatní tabulce v závislosti na nastavené hodnotě sázky. Výhry ze symbolů Wild
se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací.
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Bonusová hra
Bonusová hra ve formě zatočení zdarma se spouští ve chvíli, kdy sloupec se slovem „Bonus“
na hracím poli již neobsahuje žádné symboly.
V Bonusové hře se vyskytuje odlišná sada symbolů a neobjevuje se symbol Wild. Pokud se při
Bonusové hře objeví 5 a více shodných bonusových symbolů (viz Výplatní tabulka Bonusové
hry), získává sázející další zatočení zdarma. Nejvýše lze získat 20 po sobě jdoucích zatočení
zdarma. Za každý bonusový symbol ve výherní kombinaci se uděluje jedno zatočení zdarma
navíc.
Výplatní tabulka Bonusové hry
Pokud jsou výsledkem Bonusové hry naznačené shodné symboly, dochází ke zformování
výherních kombinací. Výše výhry je ve Výplatní tabulce Bonusové hry (viz obrázek)
automaticky dopočtena v závislosti na zvolené hodnotě sázky.

Např. Hodnota sázky do základní hry je nastavena na 10,00 Kč. Výsledkem bonusové hry je
7 shodných symbolů Slona. Výhra z jedné hry bonusové hry je v tomto případě 120,00 Kč apod.
Výhry ze základní hry a bonusové hry se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Gonzo's Quest™
Základní informace
Hra Gonzo`s Quest™ je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje funkce Avalanche™, Free Falls a zástupný symbol Wild (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,00 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
72 000,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Prostřední tlačítko slouží pro návrat do hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní film – zapíná nebo vypíná úvodní intro animaci.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Pří výhře hry Free Fall – zastaví automatickou hru při výhře Free Fall.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem
doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii 4 je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů modré ptačí hlavy. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč
x 10 úrovní) x multiplikátor 3, tj. 150,00 Kč.
Funkce Avalanche™
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim Avalanche™.
V režimu Avalanche™ jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace
rozpadnutí) a nahrazeny novými symboly, současně dochází k aktivaci násobitele výhry
v rámci jednoho kola režimu Avalanche™ dle následující tabulky.

Režim Avalanche™ trvá, dokud dochází k sestavování výherních kombinací, maximální
násobitel v rámci režimu Avalanche™ je 5x. V průběhu režimu Avalanche™ se všechny výhry
z jednotlivých kol režimu Avalanche™ sčítají v poli „Výhra“. Režim Avalanche™ končí,
pokud nedojde k sestavení výherní kombinace.
Funkce Free Falls
Hra obsahuje bonusový symbol Free Fall (zatočení zdarma – viz obrázek), který se objevuje
pouze na válcích 1, 2 a 3.

Pokud se na válcích počínaje válcem zcela vlevo objeví v rámci výherní linie tři symboly Free
Fall vedle sebe, aktivuje se režim Free Falls – 10 Free Falls (zatočení zdarma) v rámci jedné
hry technické hry. Pro určení výše výhry v rámci režimu Free Falls se použije výše sázky
v základní hře, ve které se režim Free Falls aktivoval. V režimu Free Falls se uplatní také
všechna pravidla funkce Avalanche™ s výjimkou výše násobitelů, viz následující tabulka.
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Pokud se během režimu Free Falls objeví počínaje válcem zcela vlevo v rámci výherní linie tři
symboly Free Fall vedle sebe, dojde k udělení dalších 10 Free Falls. Na konci režimu Free Falls
jsou všechny výhry z režimu Free Falls přičteny k výhrám základní hry. Po ukončení režimu
Free Falls se hra technické hry vrátí do bodu, ve kterém byl aktivován režim Free Falls
a pokračuje dále podle pravidel funkce Avalanche™.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly včetně symbolů Free Fall tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace. Symboly
Wild se mohou objevit pouze na válcích 2, 3 a 4.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Grim Muerto
Základní informace
Hra Grim Muerto je pětiválcový video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symbol Wild a symboly Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,51 %
200,00 Kč
500 000,00 Kč
12 564,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty
mince, počtu mincí a fixního počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry.
Tato funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv
na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
Kliknutím automaticky nastaví maximální výši sázky v dané hodnotě
mince.
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.

487

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry

•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a minus se nastavuje hodnota mince a počet
mincí na jednu hru technické hry.
• Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
• Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
• Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
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Při výhře Zatočení zdarma – zastaví automatickou hru při výhře volných
zatočení.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 5 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,50 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 7, tj. 17,50 Kč.

Bonusové symboly
Scatter symbol knihy (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol, který se může
objevit kdekoli během základní hry na válcích 1, 3 a 5. Tři symboly Scatter vytočené během
základní hry aktivují 10 zatočení zdarma.
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Dva symboly Scatter aktivují bonusovou funkci Druhá šance, v rámci které sázející vybírá mezi
4 možnostmi (viz obrázek), pod kterými se skrývá náhodná výhra nebo třetí symbol Scatter,
jehož prostřednictvím je splněna podmínka aktivace 10 zatočení zdarma. Funkce Druhá šance
má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.
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Hra Grimu Muerto obsahuje navíc Scatter symbol svíčky (viz obrázek), který se objevuje
během zatočení zdarma na válcích 1, 3 a 5. Jeden Scatter symbol svíčky aktivuje 3 zatočení
zdarma, dva Scatter symboly svíčky aktivují 6 zatočení zdarma, tři Scatter symboly svíčky
znovu aktivují 10 zatočení zdarma.

Wild symbol kytary (viz obrázek) se může objevit na jakémkoli válci. Wild symbol nahrazuje
všechny ostatní symboly (vyjma symboly Scatter) a pomáhá formovat výherní kombinace. Před
každým zatočením je jeden z válců náhodně zvýrazněn. Symboly Wild na zvýrazněném válci
expandují a nahrazují všechny ostatní symboly na válci.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Guns N' Roses Video Slots™
Základní informace
Hra Guns N' Roses Video Slots™ je pětiválcový video automat s 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild, Expanding Wilds a Appetite for Destruction Wild, Bonus
a funkce kolo Bonus, Encore Free Spins, Legend Spins, násobitel Solo a funkci Crowd-Pleaser
Bonus Game (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,98 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
54 360,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

493

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím dojde k zastavení kola Bonus.

Kliknutím dojde k vysunutí/zasunutí seznamu skladeb.
Kliknutím
skladeb.

dojde

k zapnutí/vypnutí

přehrávání

seznamu

Klinutím se nastaví typ hudební smyčky.
Možnosti nastavení hry
•
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Úvodní film – zapíná nebo vypíná úvodní film
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
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Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru, pokud dojde k výhře
zatočení zdarma
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené v tabulkách Hodnota vyplacených symbolů. Na každé výherní linii se
vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii 5 je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly kromě symbolu Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek. Symboly Wild se mohou objevit kdekoliv na válcích s výjimkou válce 3
během aktivní funkce Appetite for Destruction Wild.

Po zastavení válce jsou Symboly Wild nahrazeny Symbolem Expanding Wild (viz obrázek),
který pokrývá všechny tři pozice na válci a který nahrazuje všechny symboly s výjimkou
symbolů Appetite for Destruction Wild, během aktivní funkce Legend Spins překrývá symboly
Wild a během aktivní funkce Encore Free Spins překrývá symboly Stacked Wild.

Funkce Legend Spins
Funkce Legend Spins se aktivuje náhodně a obsahuje symbol Stacked Wild, který zobrazuje
jednoho ze členů hudební skupiny Guns N' Roses (viz obrázek) a který pokrývá všechny tři
pozice na válci a zastupuje všechny ostatní symboly. Funkce Legend Spins je aktivní během
jedné hry technické hry, při které dojde k prvnímu zatočení s jedním symbolem Stacked Wild
na pozici válce č. 3 a následují dvě bonusová zatočení v rámci téže jedné hry technické hry,
přičemž druhé bonusové zatočení proběhne se dvěma symboly Stacked Wild na pozicích válců
1 a 5 a třetí zatočení proběhne se dvěma symboly Stacked Wild na pozicích válců 2 a 4.
Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní
linii jako v základní hře, ve které se funkce Legend Spins aktivovala. Po ukončení funkce
Legend Spins se celková výhra z bonusových zatočení v rámci jedné hry technické hry
přičte k výhrám z prvního zatočení při aktivní funkci Legend Spins. Během aktivní funkce
Legend Spins se na válcích nemohou objevit symboly Bonus (viz níže).
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Funkce Appetite for Destruction
Funkce Appetite of Destruction obsahuje zástupný bonusový symbol ve tvaru kříže
(viz obrázek), který zastupuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Bonus (viz níže) tak,
aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Zástupný bonusový symbol
ve tvaru kříže náhodně překryje pozice na válcích tak, že jeho střed se náhodně objeví na pozici
jedné ze tří možných pozic válce 3 a je tedy zobrazen celý nebo jen částečně. Funkce Appetite
for Destruction se nespustí, pokud již probíhá funkce Legend Spins nebo pokud se na válcích
objeví tři symboly Bonus (viz níže). Pokud se aktivuje funkce Appetite for Destruction, nemůže
se již aktivovat žádná další funkce. Symboly Wild se během funkce Appetite for Destruction
mohou objevit kdekoliv na válcích 1, 2, 4 a 5, ale nemohou být nahrazeny symbolem Expanding
Wild, pokud se daný symbol nachází na pozici bonusového symbolu ve tvaru kříže funkce
Appetite for Destruction. Pokud se bonusový symbol Wild objeví na stejném válci jako symbol
kříže funkce Appetite for Destruction, avšak na jiné pozici, je nahrazen symbolem Expanding
Wild pouze na té pozici na válci, kterou nezakrývá symbol kříže funkce Appetite for
Destruction.

Funkce násobitel Solo
Funkce násobitel Solo uděluje náhodný násobitel, který zvyšuje výhry jedné hry technické hry
ve výherní linii 4 – 10x, pokud je ve výherní linii utvořena výherní kombinace. Násobitel Solo
se objevuje na válci 4 a je náhodně aktivován, pokud se na výherní linii od válce zcela vlevo
směrem doprava objeví tři stejné symboly. Při aktivní funkci násobitele Solo se za výherní
považuje pouze jeden náhodně vybraný symbol, který se však může nacházet na více pozicích
více výherních linií. Násobitel Solo se při každé hře technické hry může aktivovat pouze
pro jeden výherní symbol. Všechny výhry z celé jedné hry technické hry se násobí násobitelem
Solo. Funkce násobitel Solo se neaktivuje, pokud je již spuštěna funkce Legend Spins nebo
Appetite for Destruction.
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Funkce Bonus
Hra obsahuje symboly Bonus (viz obrázek), které se mohou náhodně objevit během hry
technické hry na válcích 1, 3 a 5.

Pokud se během jedné hry technické hry objeví na válcích tři symboly Bonus, aktivuje se funkce
Bonus, během níž dojde k náhodnému výběru jedné ze tří funkcí roztočením bonusového kola:
(viz obrázek)

•

Výhra: Výše výhry v mincích je vizuálně zobrazena na bonusovém kole a je vypočítána
jako součin hodnoty mince, která byla aktivní při spuštění funkce Bonus, a výhry
v mincích.

•

Funkce Encore Free Spins: Funkce Encore Free Spins aktivuje 10 bonusových
zatočení zdarma. Během každého z 10 bonusových zatočení zdarma se na každém válci
objeví symbol Stacked Wild, který zobrazuje jednoho ze členů hudební skupiny Guns
N' Roses (viz obrázek) a který na válci pokrývá všechny tři pozice na válci a zastupuje
všechny ostatní symboly. Během aktivní funkce Encore Free Spins se na válcích
nemohou objevit symboly Bonus. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení
zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se funkce
Encore Free Spins aktivovala. Po ukončení funkce Encore Free Spins se hra vrátí
do kola, ve kterém došlo ke spuštění funkce Encore Free Spins, a celková
výhra z bonusových zatočení v rámci jedné hry technické hry se přičte k výhrám z kola,
ve kterém byla funkce Encore Free Spins aktivována. Během aktivní funkce Encore
Free Spins nelze vyhrát další bonusová zatočení zdarma.

•

Funkce Crowd Pleaser Bonus: Funkce Crowd Pleaser Bonus je bonusová hra typu
Pick & Click se 3 levely, ve které jsou sázejícímu uděleny tři možnosti výběru
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náhodných výher v každém levelu. První level bonusové hry umožňuje hráči každým
výběrem vyhrát 20-40 mincí, druhý level 40-100 mincí a třetí level 60-200 mincí.
Pro určení výše výhry se počet vyhraných mincí násobí nastavenou hodnotou mince
z výchozí hry, při které se funkce Crowd Pleaser Bonus aktivovala. Kromě peněžních
výher může sázející s každým výběrem vyhrát také jeden výběr navíc a zatočení zdarma
(symbol Free Spin). Pokud sázející během tří levelů funkce Crowd Pleaser Bonus
vyhraje tři symboly Free Spin, dojde po jejím ukončení a připočtení výher ke spuštění
10 zatočení zdarma. Získané symboly zatočení zdarma se objevují v rámečcích v poli
Free Spins.
V prvním levelu funkce Crowd Pleaser Bonus má sázející možnost vyhrát 3 z 8 různých
výher. Minimální výhra je 60 mincí. Druhý level se aktivuje v momentě, kdy sázející
nemá k dispozici žádné další kliknutí v prvním levelu a zároveň vyhrál alespoň 60
mincí. Na začátku druhého levelu jsou sázejícímu přiděleny další tři možnosti výběru.
Třetí level se aktivuje v momentě, kdy sázející nemá k dispozici žádné další kliknutí
v druhém levelu a celková výhra z levelů 1 a 2 dosáhne alespoň 300 mincí. Pokud je
výhra ze všech levelů Crowd Pleaser Bonus alespoň 800 mincí, celková výhra z funkce
Crowd Pleaser Bonus je znásobena 2x. Pro levely 2 a 3 platí, že pokud dojde k dosažení
maximálního počtu výběrů pro daný level, nebudou již uděleny žádné další výběry.
Sázející má možnost vyhrát v každém levelu jeden symbol zatočení zdarma.
Po ukončení funkce Crowd Pleaser Bonus se hra vrací do kola, ve kterém došlo
ke spuštění funkce Crowd Pleaser Bonus a celková výhra se přičte k výhrám z kola,
ve kterém byla funkce Crowd Pleaser Bonus aktivována.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Happy Halloween
Základní informace
Hra Happy Halloween je pětiválcový výherní video automat s až 50 výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,50 %
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
7 875,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.

502

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
o
o
o
o

Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 50). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Hroznového vína.
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Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota
mince 0,10 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 10, tj. 5,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze na
válcích 2-5 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže)
tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Nejvyšší výherní symbol (Duch s lucernou) se na válcích vyskytuje jako složený symbol, který
zabírá 4 pozice na válci a zobrazuje se zcela nebo částečně. Během funkce Free Spins je
náhodně vybrán jeden z vysokých výherních symbolů a jsou mu uděleny tytéž vlastnosti.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 2 a 3
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma a udělí okamžitou výhru ve výši celkové sázky vynásobenou násobitelem x4. Při
každém bonusovém zatočení zdarma se na válec 2, 3, 4 a 5 přidá jeden symbol Wild. Symboly
Wild se na válce přidávají za sebe a vytváří tak na válci řadu symbolů Wild tím delší, čím
pokročilejší je funkce Free Spins.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
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aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné jednou vyhrát další bonusová zatočení,
pokud se během funkce Free Spins zobrazí 3 symboly Scatter.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Hell Game*
Základní informace
Hra Hell Game je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Násobení výhry, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.

508

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Lebky 2 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Násobení výhry
Pokud se zobrazí 9, 12 nebo 15 shodných symbolů Kříž, Lebka, Pergamen nebo Vidle na
prvních 3, 4 nebo 5 válcích, dojde k vynásobení všech výher násobitelem x2, x3, x4 nebo x5.
Resp. trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a
pětinásobek za patnáct shodných symbolů.
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Holiday Season
Základní informace
Hra Holiday Season je pětiválcový video automat s 10 výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly Wild a Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,51 – 96,52 %
50,00 Kč
500 000,00 Kč
3 141,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet linií
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty
mince, počtu mincí a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry

•
•
•

•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a minus se nastavuje hodnota mince, počet
mincí a počet linií na jednu hru technické hry.
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
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•
•

•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře zatočení zdarma – zastaví automatickou hru při výhře volných
zatočení.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5, počet hraných linií je nastaven na hodnotu 10 linií. Na výherní linii 1 je vytočena
výherní kombinace pěti symbolů K. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
sázka na jednu výherní linii (hodnota mince 1,00 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 125, tj. 625,00
Kč.
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Bonusové symboly
Wild symbol dárku (viz obrázek) se může objevit kdekoliv na všech pěti válcích. Nahrazuje
všechny ostatní symboly (vyjma symboly Scatter) a pomáhá formovat výherní kombinace. Tři
a více Wild symbolů tvoří samostané výherní kombinace s příslušnými multiplikátory podle
Výplatní tabulky.

Scatter symbol šampaňského (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol, který
se může objevit kdekoli na všech pěti válcích. Tři a více symbolů Scatter kdekoli na válcích
spouštějí bonusovou funkci Win Spins™ ve formě pěti zatočení zdarma. Z každého zatočení
v rámci této funkce je garantována alespoň jedna výherní kombinace. Za každý Scatter symbol
vytočený v rámci funkce Win Spins™ se navíc přidávají další dvě bonusová zatočení. V rámci
jedné hry technické hry je možné dosáhnout až 20 po sobě jdoucích zatočení Win Spins™.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Hook's Heroes™
Základní informace
Hra Hook's Heroes ™ je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Wild a Scatter a funkce Feature Spin a Free Spins. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,82 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
57 240,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek.

519

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Funkce v režimu Free Spins a Feature Spins
Během aktivní funkce Free Spins nebo Feature Spins (viz níže) lze aktivovat funkce Fairy
Feature, Mermaid Feature a Pirate Feature.
Fairy Feature
Během aktivní funkce Fairy Feature dojde na náhodných pozicích válců zobrazení 2 až 5
zástupných bonusových symbolů Wild. Pokud dojde k zobrazení pouze 2 symbolů Wild, jeden
z těchto dvou symbolů Wild se zobrazí na pozici válců 1,2 nebo 3.
Mermaid Feature
Během aktivní funkce Mermaid Feature se k výpočtu všech výher použije násobitel x2. Pokud
výherní kombinace obsahuje alespoň 1 zástupný symbol Wild, použije se k výpočtu výhry
z výherní kombinace násobitel x4.
Pirate Feature
Během aktivní funkce Pirate Feature se k výpočtu výhry nepoužijí symboly na výherních
liniích, ale jejich počet na pozicích válců. Symboly se nemusejí zobrazit na sousedních pozicích
na válcích. Např. Pokud se kdykoliv během aktivní funkce Pirate Feature zobrazí kdekoliv na
válcích 4 stejné symboly, výpočet výhry proběhne stejně, jako kdyby se v základní fázi hry
zobrazily 4 stejné symboly na výherní linii zleva doprava.
Funkce Free Spins a Feature Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní fáze
hry.

Pokud se kdekoliv na válcích během hlavní fáze hry zobrazí 2 symboly Scatter, aktivuje
se v rámci jedné hry technické hry 1 bonusové zatočení zdarma Feature Spin s náhodně
zvolenou funkcí (viz výše). Během aktivní funkce Feature Spins nelze vyhrát další bonusová
zatočení Feature Spins.
Pokud se kdekoliv na válcích během hlavní fáze hry zobrazí 3 symboly Scatter, aktivuje
se režim funkce Free Spins a sázející si sám zvolí, která přídavná funkce bude v průběhu funkce
Free Spins aktivní a podle toho bude aktivován i počet bonusových zatočení zdarma. Při výběru
funkce Fairy Feature bude aktivováno 7 bonusových zatočení zdarma, při výběru funkce
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Mermaid Feature bude aktivováno 10 bonusových zatočení zdarma a při výběru funkce Pirate
Feature bude aktivováno 15 bonusových zatočení zdarma.
Pokud se kdekoliv na válcích během hlavní fáze hry zobrazí 4 nebo 5 symbolů Scatter, aktivuje
se režim funkce Free Spins a sázející si sám zvolí, která přídavná funkce bude v průběhu funkce
Free Spins aktivní, a to dvakrát, pokud se zobrazily 4 symboly Scatter a třikrát, pokud
se zobrazilo 5 symbolů Scatter. Počet bonusových zatočení zdarma odpovídá výběru přídavné
bonusové funkce (viz výše). Sázející si může vybrat stejnou funkci vícekrát po sobě.
Po odehrání první sady bonusových zatočení zdarma v případě, že funkci Free Spins aktivovalo
zobrazení 4 symbolů Scatter (nebo druhé sady v případě, že funkci Free Spins aktivovalo
zobrazení 5 symbolů Scatter) se sázející vrátí k výběru další přídavné funkce a odpovídajícímu
počtu bonusových zatočení zdarma.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma není možné vyhrát
další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Horror Joker*
Základní informace
Hra Horror Joker je čtyřválcový výherní video automat se 7 až 81 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
162 000,00Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 7). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 4 symbolů Citrónu 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Pokud se zobrazí symbol Wild, dojde ke změně počtu výherních linií (1 až 81): Pokud jsou
výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň čtyřech sousedících
válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.
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Horus Eye*
Základní informace
Hra Horus Eye je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, Randomizer, Multiplier, Respin a Mystery. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Kočky 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou následujících symbolů: Mystery, Respin, Randomizer, 2x Multiplier, 3x
Multiplier, 4x Multiplier (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek.

Hra obsahuje symbol Randomizer se po zastavení válců změní na jeden z následujících
symbolů: Wild, 2x Multiplier, 3x Multiplier, 4x Multiplier, Respin nebo Mystery.

Hra obsahuje symbol Multiplier vynásobí výhru za celou obrazovku. Pokud je symbolů
Multiplier na obrazovce více, pak se výhra násobí každým z nich.

Hra obsahuje symbol Respin, který pokud se zobrazí, získává sázející jedno otočení válců
zdarma. Maximální počet po sobě jdoucích symbolů Respin je limitován na čtyři.

Hra obsahuje symbol Mystery. Za každý samostatný symbol Mystery obdrží hráč výhru v
rozsahu 2 až 20násobku sázky.
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Hotline™
Základní informace
Hra Hotline ™ je pětiválcový výherní video automat se 30 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild, Expanding Wild a Scatter a funkce Re-Spins a Free Spins a sázkou
Hotline Bonus Bet. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,11 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
70 020,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 15, 30
nebo 45 mincí podle počtu aktivních Hotline. (viz níže)
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 30). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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pětiválcový výherní video automat se 30 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje symboly
Wild, Expanding Wild a Scatter a funkce Re-Spins a Free Spins a sázkou Hotline Bonus Bet

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů zeleného náhrdelníku. Výhra
je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince
5,00 Kč x 10 úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hotline Bonus Bet
Před každou hrou technické hry lze nalevo od válců třemi tlačítky aktivovat funkci Hotline
Bonus bet (viz obrázek). Každý řádek pozic na válcích představuje jednu Hotline. Každou řadu
Hotline lze aktivovat či deaktivovat, přičemž jedna řada Hotline je vždy aktivní. Aktivováním
každého ze dvou neaktivních zbývajících tlačítek se (i) zdvojnásobí sázka do hry technické hry;
(ii) zvýší se šance aktivovat symboly Expanding Wilds (viz níže); (iii) zvýší se šance aktivovat
funkci Re-Spins (viz níže). Funkce Bonusová sázka nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní
podíl hry
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Bonusové symboly Wild a Expanding Wild
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Symboly Wild se mohou objevit kdykoliv během základní fáze hry,
během aktivní funkce Free Spins a během aktivní funkce Re-Spins.

Pokud se zástupný bonusový symbol Wild zobrazí na aktivované řadě Hotline, přemění
se v symbol Expanding Wild, který pokrývá všechny pozice na válci a který zastupuje všechny
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Re-Spins
Pokud se zástupný bonus symbol Wild přemění v symbol Expanding Wild (viz výše), aktivuje
se po vyhodnocení výher z výherních linií funkce Re-Spins. Při aktivaci funkce Re-Spins je
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uděleno jedno bonusové zatočení zdarma. Symbol Expanding Wild zůstává na pozici válce
po celou dobu aktivní funkce Re-Spins. Režim funkce Re-Spins se ukončí, pokud
se v aktivovaných řadách Hotline nezobrazí žádný symbol Wild. Výhry z aktivní funkce ReSpins se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací
základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky
na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.
Pokud dojde k souběžné aktivaci funkce Free Spins (viz níže) a Re-Spins, aktivuje se nejdříve
funkce Free Spins.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní fáze
hry.na válcích 1, 3 a 5. Pokud se na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné
hry technické hry 7 bonusových zatočení zdarma. Během režimu aktivní funkce Free Spins
se uplatní všechna pravidla funkce Re-Spins s tím, že pokud se v průběhu aktivní funkce Free
Spins zobrazí symbol Expanding Wild, zůstává na pozici válce až do konce aktivního režimu
funkce Free Spins. Režim funkce Free Spins nelze aktivovat během aktivní funkce Re-Spins.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma není možné vyhrát
další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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House of Doom
Základní informace
Hra House of Doom je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Skulls of Abyss. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,11 %
Nejvyšší sázka
200,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
14 004,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo
v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.

o
o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra
z jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 10,50 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Během každé hry technické hry je náhodně vybrán jeden z válců, na kterém pokud se objeví
symbol Wild, tak se roztáhne na všechny pozice tohoto válce.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma

Během bonusových zatočení zdarma má symbol Scatter modrou barvu a vlastnosti symbolu
Wild. Pokud se během funkce Free Spins zobrazí alespoň 3 symboly Scatter, dojde za každý
zobrazený symbol Scatter k udělení dalšího bonusového zatočení zdarma. Pokud se symboly
Scatter zobrazí současně na válcích 1, 3 nebo 5, dojde k udělení dalších 10 bonusových zatočení
zdarma.
Během aktivní funkce Free Spins jsou náhodně vybrány dva válce, na kterých pokud se objeví
symbol Wild nebo Scatter, tak se roztáhne na všechny pozice válce, přičemž jedním z těchto
válců je vždy válec 1, 3 nebo 5. Symboly Wild a Scatter se nemohou nacházet současně na
stejném válci.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Skulls of Abyss
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na válcích 2, 3
nebo 4. Pokud se zobrazí 3 symboly Bonus, dojde k aktivaci bonusové funkce Skulls of Abyss,
během které sázející vybírá symboly lebek a má možnost vyhrát násobitele celkové sázky nebo
aktivovat funkci Free Spins.

Pokud dojde k výběru násobitele celkové sázky x1, x2 nebo x3, sázející vybírá dál. Pokud dojde
k výběru násobitele celkové sázky x5 nebo x20, bonusová funkce a dojde k návratu do základní
hry. Pokud dojde k výběru symbolu Scatter, bonusová funkce končí a dojde k aktivaci funkce
Free Spins. Při výběru jakéhokoliv násobitele je okamžitě připsána výhra v odpovídající výši.
Výběr sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Hugo
Základní informace
Hra Hugo je pětiválcový video automat s 10 výherními liniemi. Hra obsahuje symbol Wild
a symboly Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,40 %
250,00 Kč
500 000,00 Kč
16 200,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se volí hodnota mince na jednu hru technické
hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet linií
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty mince, počtu
mincí a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím automaticky nastaví maximální výši sázky v dané hodnotě
mince.

Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry. +
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Možnosti nastavení hry

•
•
•

•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a minus se nastavuje hodnota mince, počet
mincí a počet linií na jednu hru technické hry.
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.
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Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře Zatočení zdarma – zastaví automatickou hru při výhře volných
zatočení.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 5 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na jednu výherní linii (hodnota mince 0,50 Kč
x 5 mincí) x multiplikátor 5, tj. 12,50 Kč.
Bonusové symboly
Scatter symbol čarodějnice (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol, který
se může objevit kdekoli během základní hry na všech válcích. Tři a více Scatter symbolů
kdekoli na válcích aktivují speciální zatočení zdarma.
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Při zatočení zdarma se na válcích může objevit speciální symbol Scatter, který v rámci točení
zdarma vyplácí bonusové výhry.
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Před zahájením zatočení zdarma je třeba zvolit jaký druh točení se má spustit:
o 5 zatočení zdarma, kde speciální symbol Scatter vyplácí trojnásobek hodnoty celkové
sázky do jedné hry technické hry.
o 10 zatočení zdarma, kde speciální symbol Scatter vyplácí dvojnásobek hodnoty celkové
sázky do jedné hry technické hry.
o 15 zatočení zdarma, kde speciální symbol Scatter vyplácí 1x hodnotu celkové sázky
do jedné hry technické hry.
Zatočení zdarma lze znovu získat získáním 3 a více symbolů zlá čarodějnice i během točení
zdarma. Výběr má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní
podíl hry.
Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky v základní
hře, které zatočení zdarma spustilo.
Ve hře se též nachází bonusový Scatter symbol (truhla). Symbol truhly s pokladem se objevuje
pouze na válcích 1, 3 a 5 a spouští bonusovou hru (viz níže).

Ve hře je obsažen i symbol Wild (viz obrázek). Každý Wild symbol v rámci výherní linie výhru
na výherní linii vždy zdvojnásobuje, včetně zatočení zdarma. Vyjma případů, kdy se výherní
kombinace skládá přímo ze symbolů Wild. Symbol Wild ve hře nahrazuje všechny symboly,
kromě symbolů Scatter.

Symboly Scatter i Wild tvoří samostatné výherní kombinace podle výplatní tabulky níže.
Scatter symboly se v rámci výherní kombinace mohou objevit kdekoli na všech válcích.
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Bonusová hra
Symbol truhly s pokladem kdekoli na válcích 1, 3 a 5 aktivuje bonusovou hru, kde je úkolem
otevírání dveří zlatého dolu. Za vybranými dveřmi získává sázející bonusové mince v náhodné
hodnotě, tyto mince se v rámci bonusové hry sčítají. Jakmile za dveřmi narazí sázející
na postavu Don Croco (viz obrázek), bonusová hra končí. Zobrazená hodnota uvádí celkový
počet mincí nasbíraných během bonusové hry. Výhra z bonusové hry je určena vynásobením
celkového počtu mincí získaných během bonusové hry a nastavenou hodnotou mince, při které
byla bonusová hra aktivována. Výhra z bonusové hry se v rámci jedné hry technické hry přičítá
k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry.

Interakce sázejícího v rámci bonusové hry mají výhradně vizualizační charakter a nemají vliv
na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Hugo 2
Základní informace
Hra Hugo 2 je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild, Bonus a Scatter a funkce Free Spins a Skull Cavern. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,53 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 246,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.

o
o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Čepice 9,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Skull Cavern
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí
alespoň 3 symboly Bonus, dojde k aktivaci bonusové funkce Skull Cavern.

Cílem bonusové hry je dostat postavičku Huga do místnosti s pokladem a vybrat správný klíč
od truhly s pokladem. Do místnosti s pokladem se postavička Huga dostává prostřednictvím
výběru z několika cest na rozcestí. Každá volba správné cesty může udělit okamžitou peněžitou
výhru a po každé volbě špatné cesty dojde ke ztrátě jednoho života. Pokud postavička nemá
žádné zbývající životy a dojde k výběru špatné cesty, bonusová hra končí. Výběr správného
klíče od truhly udělí násobitel výhry z bonusové hry o hodnotě x2, x3, x4 nebo x5, a to za
zbývající životy postavičky Huga následovně: x2 za 0 zbývajících životů, x3 za 1 život, x4 za
dva životy a x5 za tři životy. Počet životů je ovlivněn počtem symbolů Bonus, které aktivovaly
bonusovou funkci dle tabulky výše. Výběr hráče nemá vliv na výsledek technické hry nebo
výherní podíl.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma. Po jejich skončení je možné náhodně získat dalších 5 nebo 10 bonusových zatočení
zdarma. Pokud dojde k udělení celkem 20 bonusových zatočení zdarma, dojde k aktivaci
bonusové funkce Skull Cavern.
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Po každém bonusovém zatočení zdarma ještě před vyhodnocením výher, dojde k náhodnému
udělení 0–2 symbolů Wild na počítadlo napravo od hracího pole. Pokud jsou na počítadle 4
symboly Wild, dojde k jejich přesunu na náhodné pozice na válcích a odebrání z počítadla.

Po každém bonusovém zatočení zdarma ještě před vyhodnocením výher, dojde k náhodnému
udělení 0–2 symbolů násobitele x2 na počítadlo nalevo od hracího pole. Pokud jsou na počítadle
4 symboly násobitele x2, dojde k jejich přesunu na náhodné pozice na válcích a odebrání
z počítadla. Výherní kombinace obsahující tento symbol se násobí x2.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Hugo Goal
Základní informace
Hra Hugo Goal je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Action Re-play, Free Kick a Penalty Shoot. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,49 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
400 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
31 590,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Stopek 9,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
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Hra obsahuje složené symboly vysokých výher, které se zcela nebo částečně zobrazují na třech
po sobě jdoucích pozicích válce.
Funkce Action Replay
Pokud výsledkem hry technické hry není sestavení výherní kombinace a na dvou válcích jsou
plně zobrazeny složené vysoké výherní symboly, může dojít k náhodné aktivaci funkce Action
Replay. Během funkce Action Replay jsou v rámci jedné hry technické hry udělována
opakovaná zatočení zdarma dokud nedojde k sestavení výherní kombinace, přičemž dva
původní plně zobrazené složené symboly zůstávají na svých pozicích.
Funkce Free Kick
Pokud výsledkem hry technické hry není sestavení výherní kombinace a na dvou válcích jsou
zobrazeny stejné nízké výherní symboly na všech pozicích, může dojít k náhodné aktivaci
funkce Free Kick. Během funkce Action Repaly je v rámci jedné hry technické hry uděleno
jedno opakované zatočení zdarma, přičemž původní zobrazené symboly zůstávají na svých
pozicích
Funkce Penalty Shoot-Out
Pokud se na všech pozicích všech válců zobrazí stejné symboly, dojde k aktivaci funkce Penalty
Shoot-Out. Během této bonusové funkce sázející pětkrát vybere, jakým směrem skočí
postavička Huga, aby chytila penaltu (viz obrázek). Po každé úspěšně chycené penaltě se
počítadlo násobitelů celkové výhry posune o jednu pozici. Během této bonusové funkce je
možné získat tyto násobitele: x2, x3, x4, x5 a x10. Po skončení bonusového kola se získaný
násobitel použije k výpočtu výhry ze hry, při které byla bonusová funkce aktivována. Interakce
sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
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Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Hugo’s Adventure
Základní informace
Hra Hugo’s Adventure je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Underwater Adventure.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,56 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 192,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 9,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma
a je udělen jeden život.

Po každém bonusovém zatočení zdarma proběhne animace, ve které se Hugo v letadle vyhýbá
vzdušným minám a sbírá další bonusy. Může tak náhodně dojít ke zvýšení počtu životů, pokud
Hugo sebere symbol balónku (viz obrázek), snížení počtu životů, pokud Hugo narazí do
vzdušné miny. Bonusová zatočení zdarma trvají do té doby, dokud má Hugo nějaké životy. Po
dosažení 20. bonusového zatočení zdarma se aktivuje funkce Underwater Adventure.
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Pokud během funkce Free Spins dojde na válcích k zobrazení symbolu Wild, přesune se tento
symbol Wild při následujícím bonusovém zatočení o jednu pozici doleva na sousedící válec.
Po každém bonusovém zatočení zdarma během funkce Free Spins se může až na 4 náhodných
pozicích válců zobrazit symbol x2. V takovém případě jsou k výpočtu výhry z výherní
kombinace použity odpovídající násobitelé. (Jedna výherní kombinace tedy může být
vynásobena násobitelem až ve výši x16).
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Underwater Adventure
Hra obsahuje bonusový symbol Ponorka (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2 a 4
zobrazí 2 symboly Ponorka, dojde k aktivaci bonusové funkce Underwater Adventure.

Před začátkem bonusové funkce dojde udělení náhodného počtu životů v rozmezí 1-3. Pokud
došlo k aktivaci bonusové funkce prostřednictvím funkce Free Spins, ve které zbyly alespoň 2
životy, aktivuje se funkce Underwater Adventure s jedním životem navíc. Během bonusové
funkce vybírá sázející 3x prostřednictvím postavičky Huga vždy ze tří skrytých pokladů a má
tak možnost vyhrát okamžitou peněžitou odměnu a/nebo ztratit jeden život. Výhry jsou
rozděleny následovně: při prvním výběru je možné vyhrát peněžitou cenu ve výši x2 nebo x4
násobku celkové sázky, při druhém výběru je možné vyhrát peněžitou cenu ve výši x4 nebo x7
násobku celkové sázky, při třetím výběru je možné vyhrát peněžitou cenu ve výši x10 nebo x14
násobku celkové sázky Poté vybírá sázející jednou mezi dvěma možnostmi, kdy výsledkem
může být peněžitá cena ve výši x25 násobku celkové sázky nebo nic. Interakce sázejícího nemá
vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
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Po ukončení výše popsaných výběrů dojde k náhodnému vylosování násobitele celkové výhry
z této bousové funkce, a to tolikrát, kolik zbylo životů postavičce Huga. Hodnoty násobitelů,
ze kterých se losuje jsou x2, x3 a x5, přičemž na konci se vylosovaní násobitele sečtou
dohromady a poté se výsledný násobitel použije k výpočtu celkové výhry z bonusové funkce
Underwater Adventure. Maximální hodnota násobitele je x20.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Chinese New Year
Základní informace
Hra Chinese New Year je pětiválcový výherní video automat s až 15 výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Dračí ohňostroje a Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,65 %
Nejvyšší sázka
15,00 Kč
Nejvyšší výhra
340 880,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
904,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
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o
o
o
o
o

Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Psa. Výhra je v
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tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč
x 5 mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Dračí ohňostroje
Hra obsahuje symbol Draka (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na válcích 3, 4 a 5. Pokud
se zobrazí 3 symboly Draka, dojde k aktivaci funkce Dračí ohňostroj. Sázející postupně vybírá
a odpaluje rakety ohňostroje, dokud jedna z nich nevybuchne ještě na zemi. Za každou raketu,
která exploduje ve vzduchu jsou uděleny peněžité výhry. Interakce sázejícího nemá vliv na
výsledek hry ani výherní podíl.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma, jejichž počet je náhodně vybrán z těchto možností: 10, 12, 15, 18 a 20 a je udělena
okamžitá výhra ve výši celkové sázky x5.

Tři symboly Scatter udělují okamžitou výhru v hodnotě pětinásobku celkové sázky. Před
spuštěním funkce Free Spins je také náhodně vybrán jeden z výherních symbolů, který má
během aktivní funkce Free Spins funkci symbolu Extra Scatter. Pokud se tento symbol objeví
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během funkce Free Spins na jakékoliv pozici válce, dojde k roztažení tohoto symbolu na
všechny pozice válce a k udělení výher podle výplatních tabulek, přičemž výhry se vypočítávají
podle počtu symbolů kdekoliv na výherní linii. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci
jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry.
Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní
linii jako v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková
výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze hry technické
hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení není
možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Ice Bar 27
Základní informace
Hra Ice Bar 27 je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Propadávání symbolů a Mystery, (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
75 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
450 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Propadávání symbolů
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci obsahující symbol Wild je v rámci jedné hry technické hry spuštěn
režim Propadávání symbolů. V režimu Propadávání symbolů jsou všechny symboly z
výherních kombinací vymazány (animace zmrazení) a nahrazeny novými symboly, současně
dochází k aktivaci násobitele výhry pro případnou další výhru v dané hře vždy o jeden z
možných násobků (na x2, x4, x8, x16 nebo x32).
Funkce Mystery
Pokud se zobrazí 3 symboly Wild kdekoli na válcích (minimálně jeden na každém válci), dojde
k aktivaci bonusové funkce Mystery. Hráč si vybere jeden ze tří zobrazených symbolů Wild a
poté podle výběru jedné z úrovní MYSTERY skryté pod vybraným symbolem ICE BAR získá
bonusovou výhru zobrazenou ve výherní tabulce (každá sázka má své hodnoty bonusových
výher jednotlivých úrovní MYSTERY): 40 x n (40 x aktuální sázka) pro úroveň Zelené
diamanty, 75 x n (75 x aktuální sázka) pro úroveň Žluté diamanty a 150 x n (150 x aktuální
sázka) pro úroveň Červené diamanty. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani
výherní podíl.
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Imperial Opera
Základní informace
Hra Imperial Opera je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Harmony, Showcase a Free Spins. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,50 %
Nejvyšší sázka
200,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
12 600,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 3,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Showcase
Během každé hry technické hry se jeden náhodně vybraný symbol nachází na válcích na
několika pozicích za sebou. Všechny vysoké výherní symboly se mohou zobrazit na pozicích
válce jako složené symboly o velikosti 3x3 pozice.

Funkce Harmony
Funkce Harmony je aktivní pouze během základní fáze hry. Funkce Harmony se aktivuje
náhodně a pokud dojde k její aktivaci, buď 2 nebo 3 náhodně vybrané sousedící válce budou
mít na svých stejnou kombinaci symbolů.

Funkce Crescendo
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Funkce Crescendo je aktivní pouze během základní fáze hry. Funkce Crescendo se aktivuje
náhodně a pokud dojde k její aktivaci, buď 1 nebo 2 válce budou mít na všech svých pozicích
zobrazeny symboly Wild

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který je složený symbol o velikosti 3x3 pozice (viz
obrázek). Pokud se pouze během aktivní funkce Harmony zcela zobrazí symbol Scatter,
aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma. Během funkce
Free Spins se na válcích 2, 3 a 4 pokaždé zobrazí stejná kombinace symbolů.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení, a to až do
celkového počtu 20 zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Incinerator
Základní informace
Hra Incinerator je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Dropdown a Wild Patterns (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
70 200,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Zeleného trojúhleníku. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 =
5,00 Kč) x multiplikátor 25, tj. 125,00 Kč.
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Funkce DROPDOWN
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim DROP. V režimu
DROP jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace výbuchu) a
nahrazeny novými symboly. Režim DROP trvá, dokud dochází k sestavování výherních
kombinací. V průběhu režimu DROP se všechny výhry z jednotlivých kol režimu DROP sčítají
v poli „Výhra“. Režim DROP končí, pokud nedojde k sestavení výherní kombinace.
Funkce Wild Patterns
Hra obsahuje ukazatel jednotlivých kol funkce DROP, které se nachází nalevo od hracího pole
a na kterém se vždy sestavení výherní kombinace graficky zvýrazní směrem zespoda nahoru.
Na ukazateli je znázorněn vzor symbolů Wild, které se vždy po třetím kole funkce DROP
zobrazí na válcích na odpovídajících pozicích podle vzoru. (viz obrázek)

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
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Inferno Joker
Základní informace
Hra Inferno Joker je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Scatter a funkce Re-Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,38 %
Nejvyšší sázka
200,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
13 032,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet
pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když vyhrajete opakovaná zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo
vypíná možnost ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 45,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Respins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se na válci 3 zobrazí symboly
Scatter, dojde v rámci jedné hry technické k udělení opakovaného bonusového zatočení
zdarma, během kterého se nezatočí válce, na kterých se zobrazil symbol Joker. Během
opakovaného zatočení zdarma se obyčejné symboly Joker přemění na symboly Inferno Joker.
Pokud se během opakovaného zatočení zdarma zobrazí další symbol Joker, dojde k udělení
dalšího opakovaného zatočení zdarma podle pravidel výše.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Irish Gold
Základní informace
Hra Irish Gold je tříválcový výherní video automat s až 5 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 – 95,42 %
Nejvyšší sázka
250,00 Kč
Nejvyšší výhra
262 500,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
22 500,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
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o

Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Bronzový BAR.
Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota
mince 0,10 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 10, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud je
součástí výherní kombinace symbol Wild, k výpočtu výhry se použije násobitel x5. Pokud jsou
součástí výherní kombinace 2 symboly Wild, k výpočtu výhry se použije násobitel x25.

Hra obsahuje symboly Scatter, které tvoří výherní kombinace, pokud se zobrazí kdekoliv na
válcích a k výpočtu výhry se použije příslušný multiplikátor x celková sázka.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Iron Girl
Základní informace
Hra Iron Girl je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, a funkce Iron Armour a Villain Respin. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,70 %
Nejvyšší sázka
400,00 Kč
Nejvyšší výhra
428 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
23 760,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 16,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Srdce 4,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
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Funkce Villain Respin
Pokud dojde k sestavení výherní kombinace obsahující symboly Villain (vysoké výherní
symboly – viz obrázek)), všechny symboly jednoho druhu, které by utvořily nejvyšší výherní
kombinaci, zůstanou na svých pozicích a dojde k udělení opakovaného zatočení zdarma. na
svých pozicích zůstanou i symboly stejného druhu, které nejsou součástí výherní kombinace.
Válce se otáčejí znovu, dokud existují nové nebo zvýšené výhry. Jestliže se negenerují již žádné
nové výhry, vyplatí se všechny dosažené výhry.

Nad hracím polem se nachází počítadlo symbolů Villain, které jsou drženy na svých pozicích
během aktivní funkce Villain Respin. Po skončení této funkce je udělen bonus podle toho, kolik
symbolů celkem bylo během funkce Villain Respin zadrženo na svých pozicích:
8x symbol Villain – na pozice válců jsou náhodně umístěny 2 symboly Wild
10x symbol Villain – k výpočtu celkové výhry z funkce Villain Respin se použije násobitel x2
12x symbol Villain – k výpočtu celkové výhry z funkce Villain Respin se použije násobitel x3
14x symbol Villain – k výpočtu celkové výhry z funkce Villain Respin se použije násobitel x5
Funkce Iron Armour
K aktivaci funkce Iron Armour může dojít náhodně během základní fáze hry. Pokud je tato
funkce aktivována, dojde k náhodnému umístění 2–5 symbolů Wild na pozice válců. Pokud je
výsledným efektem sestavení výherní kombinace obsahující symbol Villain, dojde k aktivaci
funkce Villain Respin.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Jack and the Beanstalk™
Základní informace
Hra Jack and the Beanstalk™ je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Walking Wild a funkce opětovné zatočení, symboly
Scatter a Key a funkce Free Spins a Treasure Collection a symboly Stacked Wild a Expanding
Wild (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

94,97 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
90 540,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

604

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Úvodní film – zapíná nebo vypíná úvodní film
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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o
o

•
•

•

Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Walking Wild (viz obrázek), které zastupují všechny
ostatní symboly kromě symbolů Scatter a Key (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Během základní fáze hry se bonusový symbol Walking
Wild objevuje na válcích 2, 3, 4 a 5. Během aktivní funkce Free Spins se symbol Walking Wild
objevuje na válcích 2, 3 a 4. K výpočtu výše výhry z výherní kombinace obsahující symbol
Walking Wild se použije násobitel x3.

Pokud se na válci objeví symbol Walking Wild, je aktivována v rámci jedné hry technické hry
funkce opětovného zatočení. Během aktivní funkce opětovného zatočení se symbol Walking
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Wild přesune o jednu pozici doleva a dojde k opětovnému zatočení válců. Pokud se symbol
Walking Wild nachází na válci číslo 1, dojde k opětovnému zatočení v rámci jedné hry
technické hry aniž by došlo k posunu tohoto symbolu. Během aktivní funkce opětovného
zatočení se na válcích mohou objevit další symboly Walking Wild, opětovná zatočení jsou
aktivní, dokud poslední symbol Walking Wild neskončí na pozici válce 1 a následující opětovné
zatočení neobsahuje žádné symboly Walking Wild.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který je náhodně rozptýlený symbol.
Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se funkce Free Spins – 10
zatočení zdarma.

V rámci režimu aktivní funkce Free Spins mohou být jednou uděleny další zatočení zdarma,
pokud se na válcích objeví 3 symboly Scatter. Výhry z bonusových zatočení se v rámci jedné
hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry. Pro
určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii
jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková
výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze
hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován.
Funkce Treasure Collection a symbol Key
Hra obsahuje symbol Key (klíč), který se objevuje pouze během aktivní funkce Free Spins a
který se objevuje pouze na pozicích válce 5.

V rámci jedné hry technické hry při aktivní funkci Free Spins sázející shromažďuje symboly
klíče, které odemykají další bonusové funkce. Ukazatel počtu symbolů Key se nachází vpravo
dole pod válci (viz obrázek).
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Po shromáždění 3 symbolů klíče se všechny symboly Walking Wild, které se objeví na válcích,
změní na symbol Stacked Wild, který pokrývá dvě pozice na válci (dva zlaté měšce) a může
se objevit úplně nebo částečně.
Po shromáždění 6 symbolů klíče se všechny symboly Walking Wild, které se objeví na válcích,
změní na symbol Stacked Wild, který pokrývá tři pozice na válci (tři zlaté slepice) a může
se objevit úplně nebo částečně.
Pro symboly Stacked Wild se použijí všechna pravidla pro symbol Walking Wild.
Po shromáždění 9 symbolů klíče se všechny symboly Walking Wild, které se objeví na válcích,
změní na symbol Expanding Wild, který pokrývá celý válec (zlatá harfa). Pro symbol
Expanding Wild se použijí všechna pravidla pro symbol Walking Wild.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Jack Hammer™
Základní informace
Hra Jack Hammer™ je výherní video automat s 15 válci a 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a speciální bonusové symboly (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,00 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
54 000,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 25
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Tlačítko x slouží pro návrat zpět do hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto
nebo Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře
zatočení zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem
doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.

612

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupný bonusový symbol Wild (viz obrázek), který nahrazuje všechny ostatní
symboly (kromě symbolu Free Spin – zatočení zdarma) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

613

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Hra obsahuje i bonusový symbol Free Spin (zatočení zdarma – viz obrázek). Pokud se kdekoliv
na válcích objeví 5 a více symbolů zatočení zdarma, aktivují se bonusová zatočení podle
tabulky uvedené níže. Výhry ze zatočení zdarma se násobí 3x. V režimu bonusového zatočení
je možné vyhrát další bonusová zatočení. Výhry z dalších navazujících bonusových zatočení
se multiplikátorem bonusových zatočení nenásobí.

Vytočených symbolů Free Spin
5
6
7
8
9-15

Počet zatočení zdarma
10 zatočení zdarma
15 zatočení zdarma
20 zatočení zdarma
25 zatočení zdarma
30 zatočení zdarma

Funkce Sticky Win

Vítězná kombinace na výherní linii nebo 3 a více symbolů FreeSpin spustí funkci Sticky Win™.
Válce s vítěznými symboly se zastaví a všechny ostatní válce se znovu roztočí s cílem
dosáhnout větších výher. Válce se otáčejí znovu, dokud existují nové nebo zvýšené výhry.
Jestliže se negenerují již žádné nové výhry a funkce Sticky Win končí, vyplatí se všechny
dosažené výhry. Funkce Sticky Win má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv
na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Jack Hammer™ 2: Fishy Business
Základní informace
Hra Jack Hammer™ 2: Fishy Business je výherní video automat s 15 válci a 99 fixními
výherními liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a speciální bonusové symboly (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,07 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
52 740,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 50
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Tlačítko x slouží pro návrat zpět do hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto
nebo Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře
zatočení zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 99). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem
doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupný bonusový symbol Wild (viz obrázek), který nahrazuje všechny ostatní
symboly (kromě symbolu Free Spin – zatočení zdarma) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Wild symbol se zobrazuje na válcích 2, 3, 4 a 5 zleva.
Při bonusových zatočení se symboly Wild zobrazují na válcích 2, 3 a 4 zleva.

Hra obsahuje i bonusový symbol Free Spin (zatočení zdarma – viz obrázek). Pokud se kdekoliv
na válcích objeví 5 a více symbolů zatočení zdarma, aktivují se bonusová zatočení podle
tabulky uvedené níže. Výhry ze zatočení zdarma se násobí 2x. V režimu bonusového zatočení
je možné vyhrát další bonusová zatočení. Výhry z dalších navazujících bonusových zatočení
se multiplikátorem bonusových zatočení nenásobí.
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Vytočených symbolů Free Spin
5
6
7
8+

Počet zatočení zdarma
10 zatočení zdarma
13 zatočení zdarma
16 zatočení zdarma
20 zatočení zdarma

Hra obsahuje i symboly Random Wild (viz obrázek níže). Tyto symboly se objevují pouze
při dosažení zatočení zdarma, a zobrazují pouze na válcích 2, 3 a 4 zleva. Nahrazují všechny
symboly s výjimkou běžného symbolu Wild a symbolu Free Spin. A pomáhají dotvářet výherní
kombinace při funkci zatočení zdarma.

Funkce Sticky Win
Vítězná kombinace na výherní linii nebo 3 a více symbolů FreeSpin spustí funkci Sticky Win™.
Válce s vítěznými symboly se zastaví a všechny ostatní válce se znovu roztočí s cílem
dosáhnout větších výher. Válce se otáčejí znovu, dokud existují nové nebo zvýšené výhry.
Jestliže se negenerují již žádné nové výhry a funkce Sticky Win končí, vyplatí se všechny
dosažené výhry. Funkce Sticky Win má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv
na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Jade Magician
Základní informace
Hra Jade Magician je pětiválcový výherní video automat s až 15 výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,52 %
Nejvyšší sázka
150,00 Kč
Nejvyšší výhra
450 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
9 396,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
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o
o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné sousedící symboly v libovolném směru a pozici na některé z těchto linií,
dochází ke zformování výherních kombinací.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Půlměsíce. Výhra
je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10
Kč x 5 mincí) x multiplikátor 4, tj. 2,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze na válci
3 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby
vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní
kombinace obsahující symbol Wild se použije násobitel x2.

Funkce Druhá šance
Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 2 symboly Scatter (viz obrázek), dojde k zobrazení 4
symbolů, z nichž sázející vybere jeden s šancí vyhrát peněžité výhry nebo aktivovat funkci Free
Spins. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter. Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5 objeví 3 symboly
Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 5 bonusových zatočení zdarma. Během
funkce Free Spins má symbol Scatter vlastnosti symbolu Wild.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení. Pokud se
během aktivní funkce Free Spins zobrazí kdekoliv na válcích další 3 symboly Scatter, bude
uděleno dalších 10 bonusových zatočení zdarma. Pokud se kdekoliv na válcích během funkce
Free Spins zobrazí 1 nebo 2 symboly Scatter, bude uděleno 1 nebo 2 dodatečná bonusová
zatočení zdarma.
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Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Jewel Box
Základní informace
Hra Jewel Box je pětiválcový video automat s 15 výherními liniemi. Hra obsahuje symboly
Wild a Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

95,78 %
187,50 Kč
329 287,50 Kč
14 242,50 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje
mince na jednu hru technické hry.

odpovídající

hodnota

Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet linií
na jednu hru technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou výší
sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty mince, počtu mincí
a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry

•
•
•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a minus se nastavuje hodnota mince, počet
mincí a počet linií na jednu hru technické hry.
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly v libovolném směru a pozici na některé
z těchto linií, dochází ke zformování výherních kombinací.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5, počet hraných linií je nastaven na hodnotu 15 linií. Na výherní linii 1 jsou
vytočeny čtyři symboly červeného diamantu. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 1,00 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 25,
tj. 125,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra Jewel Box obsahuje čtyři symboly Wild (viz obrázek), které se mohou objevit kdekoliv
na třetím válci zleva. Nahrazují všechny ostatní symboly (vyjma symboly Scatter) a pomáhají
formovat výherní kombinace. Základní výhra z výherní kombinace obsahující Wild symbol
je vynásobena hodnotou od 2 do 5.

Scatter symbol pokladnice (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol, který
se může objevit kdekoli na válcích 1, 3 a 5 zleva. Tři Scatter symboly kdekoli na válcích 1, 3
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a 5 zleva aktivují bonusovou funkci, v rámci které sázející kliknutím vybírá mezi 3 možnostmi,
pod kterými se skrývají náhodné multiplikátory zvolené hodnoty sázky do hry. Tato funkce má
výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Jewel Fruits*
Základní informace
Hra Jewel Fruits je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
135 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 2 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
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Jimi Hendrix Online Slot™
Základní informace
Hra Jimi Hendrix Online Slot™ je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupný symbol Wild, bonusové symboly Scatter a bonusové funkce
(viz obrázek a popis níže). Hra také obsahuje bonusovou funkce opětovného zatočení,
bonusovou transformaci symbolů na zástupné, bonusovou hru Pick & Click, kdy mohou sázející
vyhrát bonusová zatočení nebo speciální výherní mince.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,90 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
55 800,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20 mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatních tabulek.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Úvodní film – zapíná nebo vypíná úvodní prezentaci
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o V případě výhry Pick and Click – zastaví automatickou hru při aktivaci
bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•

•
•

•

Funkce Automatická hra Pick and Play:
o Jsou-li vyhraná Crosstown Traffic Free Spins – zastaví automatickou hru
při zisku zatočení zdarma Crosstown Traffic.
o Jsou-li vyhraná Purple Haze Free Spins – zastaví automatickou hru při zisku
zatočení zdarma Purple Haze.
o Jsou-li vyhraná Little Wing Free Spins – zastaví automatickou hru při zisku
zatočení zdarma Little Wing.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace. Wild symbol tvoří vlastní
výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

637

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 1. Na výherní
linii 2 je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů oka. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 1
úrovní) x multiplikátor 7, tj. 35,00 Kč.
Bonusové symboly
Wild symbol Jimi Hendrix (viz obrázek) se může objevit kdekoliv na válcích. Kromě toho,
že v základní hře utváří vlastní výherní kombinace, také nahrazuje ostatní symboly (vyjma
symbolů Scatter) a pomáhá tak formovat výherní kombinace.

Symbol Scatter (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol kdekoli na válcích 3, 4
a 5 zleva, který aktivuje bonusovou hru Pick & Click.
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Bonusové Funkce a hry
Sázející mají možnost aktivovat 2 bonusové funkce v základní hře a 4 další v bonusové hře Pick
& Click.
• Bonusová funkce Red Guitar
Pokud se v základní hře objeví 4 a více symbolů červené kytary (viz obrázek), aktivuje
se bonusová funkce opětovného zatočení Red Guitar. Pokud v rámci stejné hry dojde
k vytvoření výherní kombinace dle Výplatní tabulky, je tato výhra vyplacena před
zahájením opětovného točení. Během bonusové funkce Red Guitar zůstávají symboly
červené kytary zakotveny na válcích a válce se znovu jednou roztočí. Pokud
se po opětovném zatočení kdekoliv na válci objeví další červená kytara, získává sázející
další zatočení. Po opětovném zatočení, kdy se na válcích neobjeví další symbol červené
kytary, bonusová funkce opětovného zatočení Red Guitar končí a sázející získává výhru dle
výplatní tabulky. Před ukončením opětovného zatočení se nevyplácí žádná výhra.
Po ukončení bonusové funkce Red Guitar se vyplácí pouze výherní kombinace se symboly
červené kytary: žádné jiné výherní kombinace s jinými symboly se nevyplácí. V bonusové
funkci opětovného zatočení Red Guitar se na válcích neobjevují zástupné (Wild) symboly
nebo náhodně rozptýlené (Scatter) bonusové symboly.

•

Bonusová funkce Purple Haze
Funkce Purple Haze se aktivuje, když se na 1. válci zleva objeví symbol Purple Haze
(viz obrázek). Když se na 1. válci objeví symbol Purple Haze, symboly 10, J, Q, K a A
se změní na zástupné symboly. Pouze však u tohoto zatočení. Symbol Purple Haze na 1.
válci se po přeměně ostatních symbolů na zástupné symboly chová také jako symbol
Wild. V bonusové funkci Purple Haze lze též znovu aktivovat bonusovou funkci
opětovného zatočení Red Guitar a bonusovou hru Pick & Click.

•

Bonusová hra Pick & Click
Bonusovou hru Pick & Click lze aktivovat pouze v základní hře a během bonusové
funkce Purple Haze. V bonusové hře Pick & Click může sázející vyhrát jednu ze čtyř
cen: speciální výherní minci (viz obrázek), bonusová zatočení Crosstown Traffic,
bonusová zatočení Purple Haze a bonusová zatočení Little Wing. Kliknutím
na reproduktory se mohou zobrazit 4 druhy symbolů. Když sázející nasbírá 3 stejné
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symboly, získá příslušnou výhru. V bonusové hře Pick & Click je možné vyhrát pouze
jednu cenu. Jestliže sázející nasbírá 3 symboly s výherní mincí, získává výherní minci,
kdy se pro určení výhry vynásobí celková sázka do jedné hry technické hry náhodným
multiplikátorem od 8 do 30.

o Bonusová zatočení Crosstown Traffic
Jestliže sázející nasbírá 3 symboly bonusového zatočení Crosstown Traffic,
získává 6 bonusových zatočení. Během každého zatočení se různé válce mění
na zástupné Wild válce: při prvním zatočení je zástupný Wild válec na 5. válci;
při druhém zatočení je zástupný Wild válec na 4. a 5. válci; při třetím zatočení
je zástupný Wild válec na 3. a 4. válci; při čtvrtém zatočení je zástupný Wild
válec na 2. a 3. válci; při pátém zatočení je zástupný Wild válec na 1. a 2. válci;
při šestém zatočení je zástupný Wild válec na 1. válci.
o Bonusová zatočení Purple Haze
Jestliže sázející nasbírá 3 symboly bonusového zatočení Purple Haze, získává
6 až 12 bonusových zatočení. Během bonusových zatočení se symboly 10, J, Q,
K a A mění v zástupné Wild symboly.
o Bonusová zatočení Little Wing
Jestliže sázející nasbírá 3 symboly bonusového zatočení Little Wing, získává
6 až 12 bonusových zatočení, kdy se u každého zatočení na válcích náhodně
objevuje 3 až 5 zástupných symbolů.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Joker 27
Základní informace
Hra Joker 27 je tříválcový výherní video automat se 27 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a funkce Dvojitá výhra a Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,20 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
194 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
86 400,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů
Melounu 160,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Dvojitá výhra
Pokud se na všech pozicích válců zobrazí stejný symbol, dojde k vynásobení všech výher
násobitelem x2.
Funkce Free Spins
Pokud se na prostřední linii zobrazí 3 symboly Třešně, sázející obdrží 1 bonusové zatočení
zdarma. Pokud se na prostřední linii zobrazí 3 symboly Hvězdy, sázející obdrží 10 bonusových
zatočení zdarma. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry
přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v
rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře,
ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení je možné
vyhrát další bonusová zatočení.
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Joker 27 Plus
Základní informace
Hra Joker 27 Plus je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Free Spins a Dvojitá výhra, (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.

645

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Dvojitá výhra
Pokud se na všech pozicích válců zobrazí stejný symbol, dojde k vynásobení všech výher
násobitelem x2.
Funkce Free Spins
Pokud se na prostřední pozici válců zobrazí 3 stejné výherní symboly, je aktivována bonusová
funkce Free Spins a jsou uděleny bonusová otočení zdarma dle Výplatní tabulky. Výhry z
bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Joker 81
Základní informace
Hra Joker 81 je čtyřválcový výherní video automat se 7 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,60 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
148 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
68 210,53 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Pokud výherní kombinace obsahuje symbol Wild, dojde ke zvýšení počtu výherních linií na 81.
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Joker Boom
Základní informace
Hra Joker Boom je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Boom Spins a Druhá šance, (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Druhá šance
Pokud se symbol Wild po svém zobrazení na válci nestane součástí výherní kombinace, zůstává
ne své pozici i v následující hře technické hry za předpokladu, že sázející nezmění výši své
sázky do hy.
Funkce Navazující Boom Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který pokud se zobrazí kdekoliv na třech
pozicích tří válců, dojde k udělení 10 bonusových zatočení, 4 symboly Scatter na 4 válcích
udělují 20 bonusových zatočení. Navazující speciální hry BOOM SPINS nejsou zdarma, hráči
se za každé otočení odečte navolená celková sázka do hry, ve které byly symboly Scatter
získány. Při změně této celkové sázky nelze zbývající navazující speciální hry odehrát, ale při
návratu na původní sázku lze pokračovat v udělených navazujících hrách. Během navazujících
speciálních her Boom Spins jsou všechny 3 symboly na prvním válci přeměněné v symbol
Wild. V průběhu navazujících speciálních her lze získat další speciální hry. Sázejíí může
hodnotu sázky změnit před spuštěním každé navazující speciální hry BOOM SPINS.
Bonusovou hru může sázející rovněž kdykoli ukončit a opustit.
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Joker Pro™
Základní informace
Hra Joker Pro™ je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Re-Spins (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,80 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
57 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 10
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Podkovy. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Funkce Re-Spins a symbol Scatter
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se během základní hry může objevit
na válcích 2, 3 a 4.

Pokud se během základní hry objeví jeden nebo více symbolů Scatter, dojde k aktivaci herní
funkce Re-Spins. Pokud se během základní hry objeví symboly Scatter na pozicích v druhém
řádku válců 2, 3 a 4, vypočítá se celková výhra jako zvolená hodnota sázky x1000 do limitu
maximální možné výhry z jedné hry technické hry a funkce Re-Spins se nespustí.
Během aktivní funkce Re-Spins je sázejícímu uděleno jedno opětovné zatočení zdarma,
přičemž pozice válců 1 a 5 se vyplní zástupnými symboly Wild a symboly Scatter, které funkci
Re-Spins aktivovaly se také promění v zástupné symboly Wild. (viz obrázek). Symboly Wild
zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek. Symboly Scatter jsou při aktivní funkci Re-Spin nahrazeny symboly Wild.
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Pokud se během aktivní funkce Re-Spin objeví symboly Wild v druhém řádku válců 2, 3 a 4,
vypočítá se celková výhra jako zvolená hodnota sázky x1000, avšak do limitu maximální možné
výhry z jedné hry technické hry a funkce Re-Spin se deaktivuje. Pokud se během aktivní funkce
Re-Spin objeví další symboly Wild, dojde k aktivaci dalšího opětovného zatočení zdarma,
přičemž předchozí symboly Wild zůstávají také na svých pozicích. Pokud se během aktivní
funkce Re-Spin neobjeví na pozicích válců žádný další symbol Wild, funkce Re-Spins se
deaktivuje. Pokud součet výher z funkce Re-Spins včetně výher z kola, ve kterém byla tato
funkce aktivována, přesáhne 1000násobek celkové sázky, je vyplacena výhra 1000násobku
celkové sázky a funkce Re-Spins se deaktivuje. Výhry z bonusových zatočení zdarma v rámci
funkce Re-Spins se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních
kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije
výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se funkce Re-Spins aktivovala.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Joker Strong
Základní informace
Hra Joker Strong je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Dvojitá výhra a Joker, (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
73 469,39 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
40,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který pokud se zobrazí na jakýchkoliv třech pozicích
válců, dojde k udělení výhry dle Výplatních tabulek.

Funkce Dvojitá výhra
Pokud se na všech pozicích válců zobrazí stejný symbol, dojde k vynásobení všech výher
násobitelem x2.
Funkce Joker
Pokud se symbol Wild zobrazí uprostřed hracího pole, dojde k aktivaci bonusové funkce Joker.
Symbol Wild se postupně zobrazuje dokola ve výsledkovém poli. V každé jednotlivé poloze se
vyhodnocují všechny výherní linie.
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Jolly Roger
Základní informace
Hra Jolly Roger je pětiválcový výherní video automat s až 15 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Mapa s pokladem a Truhla s pokladem. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,98 %
Nejvyšší sázka
375,00 Kč
Nejvyšší výhra
348 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
33 885,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

667

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
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o
o
o
o

Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Plachetnice. Výhra
je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10
Kč x 5 mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

Hra obsahuje symboly Scatter, které tvoří výherní kombinace, pokud se zobrazí kdekoliv na
válcích a k výpočtu výhry se použije příslušný multiplikátor x celková sázka.

Funkce Truhla s pokladem
Hra obsahuje symbol Truhly s pokladem (viz obrázek). Pokud se zobrazí 3 symboly Truhly
kdekoliv na výherní linii, dojde k aktivaci bonusové hry Truhla s pokladem. Zobrazí se několik
truhel, z nichž sázející vybere dvě a budou mu uděleny peněžité výhry. Interakce sázejícího
nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.

Funkce Mapa s pokladem
Hra obsahuje symbol Mapy s pokladem (viz obrázek). Pokud se zobrazí 3 symboly Mapy
kdekoliv na výherní linii, dojde k aktivaci bonusové hry Mapa s pokladem. Zobrazí se mapa
s místy, kde kopat poklad, z nichž sázející vybere tři a budou mu uděleny peněžité výhry.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
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Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Jumanji™
Základní informace
Hra Jumanji ™ je pětiválcový výherní video automat se 36 fixními výherními liniemi. Na pěti
válcích se nachází 3, 4, 5, 4 a 3 pozice (v pořadí zleva doprava) Hra obsahuje symboly Wild
a Scatter, náhodné bonusové funkce Sticky Wines, Monsoon Wilds, Monkey Mayhem, Wild
Stampede, 4 varianty funkce Free Spins, bonusovou hru Board Game, funkci Mystery,
Okamžité peněžní výhry a Extra hody kostkou (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,33 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
66 060,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 10
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Kliknutím během aktivní funkce Board Game se provede hod
kostkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 36). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 2, tj. 100,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Náhodné bonusové funkce
Pro určení výše výhry v rámci každé bonusové hry se použije výše sázky na výherní linii jako
v základní fázi hry, ve které se náhodná bonusová hra aktivovala. V rámci základní fáze hry
v jedné hře technické hře může být aktivována pouze jedna náhodná bonusová funkce. Základní
hra obsahuje 4 náhodné bonusové funkce:
Sticky Vines
Pokud je během základní fáze hry výsledkem zformování minimálně 2 a maximálně 9
výherních kombinací, aniž by zároveň došlo k aktivaci libovolné jiné funkce, může se náhodně
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aktivovat funkce Sticky Vines. Během aktivní funkce Sticky Vines se na pozicích válců
zablokují symboly, které jsou součástí výherních kombinací a všechny symboly Wild a všechny
ostatní symboly se v rámci jedné hry technické hry roztočí znovu zdarma. Opětovná bonusová
roztočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry aktivují tak dlouho, dokud se objevují nové
symboly, které tvoří další výherní kombinace. Poté dojde k vyplacení výher v souladu
s Výplatními tabulkami.
Monsoon Wilds
V základní fázi hry se může náhodně aktivovat funkce Monsoon Wilds, při které se na jednom
nebo dvou válcích zobrazí na všech pozicích symboly Wild. Není možné, aby se tímto
způsobem zobrazily symboly Wild pouze na válci 5. Poté dojde k vyplacení výher v souladu
s Výplatními tabulkami.
Monkey Mayhem
V základní fázi hry se může náhodně aktivovat funkce Monkey Mayhem, při které dojde
po zastavení válců k vyplacení případných výher z výherních kombinací a poté se všechny
symboly na válcích náhodně přeskupí tak, aby došlo k zaručené výhře, která bude poté
vyhodnocena v souladu s Výplatními tabulkami.
Wild Stampede
V základní fázi hry se může náhodně aktivovat funkce Wild Stampede, při které se na pozicích
válců náhodně zobrazí 4–9 symbolů Wild. Poté dojde k vyplacení výher v souladu s Výplatními
tabulkami.
Funkce Board Game
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
základní fáze hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje
se v rámci jedné hry technické hry bonusová funkce Board Game

Na začátku bonusové hry Board Game se uprostřed válců zobrazí zelený informační kruh,
na kterém se v průběhu režimu funkce Board Game zobrazují přídavné informace o průběhu
hry a funkcích. Sázející si vybere jednu ze čtyř figurek (viz obrázek), se kterými se poté
pohybuje po vyznačené hracím plánu, který ohraničuje válce. Figurky mají čistě kosmetický
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charakter a výběr kterékoliv z nich nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. Posouvání
figurky po herním plánu je aktivováno kliknutím na symbol dvou šestihranných kostek.

Počet možných kliknutí na symbol kostek je ovlivněn počtem zobrazených symbolů Scatter,
které aktivovaly bonusovou funkci Board Game. 3 symboly Scatter udělí 6 možností kliknutí
na symbol kostek, 4 symboly Scatter udělí možnost 7 kliknutí na symbol kostek a 5 symbolů
Scatter udělí možnost 8 kliknutí na symbol kostek. Hody kostkou jsou však pouze vizualizace,
které nemají vliv na výsledek hry a výherní podíl.
Na hracím plánu bonusové funkce Board Game se figurka vybraná sázejícím posune vždy
o tolik políček, kolik padne bodů na kostkách. Každé políčko, na kterém se figurka zastaví
okamžitě aktivuje jednu z těchto bonusových funkcí: Vines Free Spins, Monsoon Free Spins,
Monkey Free Spins, Stampede Free Spins, Mystery Feature, Okamžité peněžní výhry a Extra
hody kostkou. (viz níže) Na hracím plánu bonusové funkce Board Game se nachází celkem 32
políček, přičemž každá z variant funkce Free Spins se nachází v jednom z rohů hracího plánu
na dvou políčkách. Každá z variant funkce Free Spins může být během režimu aktivní funkce
Board Game spuštěna pouze jednou. Pokud se figurka sázejícího zastaví podruhé na políčku již
aktivované varianty funkce Free Spins, bude namísto toho udělen Extra hod kostkou.
Bonusové funkce v rámci režimu funkce Board Game:
Vines Free Spins
V rámci aktivní funkce Vines Free Spins je aktivováno 10 bonusových zatočení zdarma. Pokud
během bonusového roztočení zdarma dojde k utvoření výherní kombinace, dojde
k opakovanému roztočení všech symbolů, kromě symbolů, které utváří výherní kombinaci
a symbolů Wild, které zůstávají na svých pozicích, dokud se aktivují další opětovná roztočení.
Opětovná bonusová roztočení zdarma se aktivují tak dlouho, dokud se objevují nové symboly,
které tvoří další výherní kombinace.
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Monsoon Free Spins
V rámci aktivní funkce Monsoon Free Spins je aktivováno 7 bonusových zatočení zdarma.
Při každém bonusovém roztočení zdarma se na jednom nebo dvou válcích zobrazí na všech
pozicích symboly Wild. Není možné, aby se tímto způsobem zobrazily symboly Wild pouze na
válci 5. Během dvou po sobě jdoucích bonusových roztočeních zdarma se symboly Wild
nemohou zobrazit na stejných válcích.

Monkey Free Spins
V rámci aktivní funkce Monkey Free Spins je aktivováno 6 bonusových zatočení zdarma.
Při každém bonusovém roztočení zdarma dojde po zastavení válců k vyplacení případných
výher z výherních kombinací a poté se všechny symboly na válcích náhodně přeskupí tak, aby
došlo k zaručené výhře, která bude poté vyhodnocena v souladu s Výplatními tabulkami.

Stampede Free Spins
V rámci aktivní funkce Stampede Free Spins je aktivováno 5 bonusových zatočení zdarma.
Při každém bonusovém zatočení zdarma se na pozicích válců náhodně zobrazí 4–9 symbolů
Wild.

Mystery Feature
V rámci aktivní funkce Mystery Feature se v zeleném kruhu uprostřed hracího plánu náhodně
vybere jedna z bonusových funkcí bonusové hry Board Game: jedna z variant funkce Free
Spins, peněžní výhry x2 – x10 (viz níže) a 2 extra hody kostkou (viz níže). Pokud je náhodně
vylosována jedna z variant funkce Free Spins, která ještě nebyla v rámci bonusové hry aktivní,
figurka sázejícího se přesune na odpovídající políčko funkce Free Spins. Pokud již některá
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z variant funkce Free Spins bylav rámci bonusové hry Board Game aktivní, je vyřazena
z náhodného losování v rámci funkce Mystery Feature.
Okamžité peněžní výhry
Pokud se figurka zastaví na políčku s okamžitou peněžitou výhru, je připsána výhra v hodnotě
1-5násobku úrovně sázky na jednu hru technické hry s hodnotou mince jako v základní fázi hry,
ve které byla bonusová hra Board Game aktivována.
Extra hody kostkou
Pokud se figurka zastaví na políčku s Extra hody kostkou, dojde k udělení dalšího hodu
kostkou, který se připočte k aktuálnímu počtu zbývajících hodů kostkou. Veškeré hody
kostkou, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek hry ani výherní
podíl.
Výhry z bonusové hry Board game se v rámci jedné hry technické hry po skončení bonusové
hry Board Game připočtou k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry.
Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní
linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V zeleném
informačním poli uprostřed herního plánu jsou uvedeny veškeré výhry z bonusové hry. Pokud
k aktivaci funkce Board Game dojde během aktivní automatické hry, automatická hra
se přeruší. Po skončení bonusové funkce Board Game se hra vrátí do kola, ve kterém byla
bonusová hra Board Game aktivována a režim automatické hry již nebude aktivní.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Jungle Books
Základní informace
Hra Jungle Books je pětiválcový výherní video automat s 58 nebo 68 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a pět různých prostředí s bonusovými funkcemi. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
7 020,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
50 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

682

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Obraz
•
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
Nezobrazovat prezentace funkcí – přepínačem se zapíná nebo vypíná nápověda
k bonusovým funkcím

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií pro oblast Chlapce, Tygra a Medvěda
(1 až 58). Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od
válce zcela vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.

V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií pro oblast Pantera (1 až 68). Pokud
jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo
směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.

V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií pro oblast Hada (1 až 68). Pokud
jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo
směrem doprava nebo od válce zcela vpravo směrem doleva, dochází ke zformování výherní
kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
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linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Trojlístku. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
hodnota mince x multiplikátor 10, tj. 50,00 Kč
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
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Ve hře se nachází pět postav (Chlapec, Tygr, Medvěd, Panter a Had), přičemž všechny postavy
se náhodně střídají a vždy je jedna z postav graficky znázorněna nalevo od hracího pole jako
hostitel ve své dané oblasti, který přidává ke každé hře technické hry dvě dané bonusové funkce.
Když dochází ke změně hostitele, z hostitelské postavy se stane host, který je graficky
znázorněn napravo od hracího pole a který přidává ke každé hře technické hry jednu ze svých
bonusových funkcí. Postava hosta může kdykoliv mezi jednotlivými hrami technické hry danou
oblast opustit nebo do ní přijít. Postava hosta zůstává v oblasti nejméně tři hry technické hry,
pokud ovšem sázející nezvýší výši sázky, v takovém případě postava hosta odejde i dříve. Při
prvním spuštění hry začíná sázející s postavou Chlapce jako hostitele a bez hosta.
Pět postav a specifikace bonusových funkcí v jejich oblastech
Postava Chlapce

Na pěti válcích se nachází 3, 3, 4, 3 a 3 pozice a v hracím poli je 58 výherních linií.
Synchronizované válce
V oblasti Chlapce, Tygra a Medvěda jsou válce 1 a 2 a válce 4 a 5 propojené. Tzn. na válcích
1 a 2 se objevují stejné symboly a na válcích 4 a 5 se objevují stejné symboly. Válce jsou ovšem
propojené každé zvlášť, nikoliv tedy 1 a 2 s válci 4 a 5.
V oblasti Hada a Pantera jsou válce 2, 3 a 4 propojené, takže se na nich objevují stejné symboly.
Rozšiřující se symboly Wild
Pokaždé, když se kdekoliv na hracím poli objeví symbol Wild, dojde k umístění 1 – 2 dalšího
symbolu Wild na náhodné pozice válců, na kterých se nenachází symbol Wild.
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Symbol Wild se může rozšířit na pozici symbolu Medové plástve (viz níže) pouze v případě,
že není žádná jiná volná pozice. V takovém případě se funkce symbolu Medové plástve
neaktivuje.
Pokud je tato bonusová funkce v kombinaci s bonusovou funkcí Sticky Respin (viz níže), rozšíří
se všechny symboly Wild z původního zatočení a při opakovaném zatočení se rozšíří všechny
symboly Wild kromě těch, které byly získány při rozšíření v původním zatočení.
Postava Tygra

Na pěti válcích se nachází 3, 3, 4, 3 a 3 pozice a v hracím poli je 58 výherních linií.
Sticky Respins
Pokaždé, když je utvořena výherní kombinace, dojde k udělení dalšího bonusového zatočení
zdarma s tím, že symboly, které byly součástí výherní kombinace zůstávají na svých pozicích,
stejně tak jako všechny symboly Wild. Toto pravidlo se uplatní, i když se na pozici válce
zobrazí symbol Medové plástve. Během jedné hry technické hry může dojít k udělení pouze
jednoho bonusového zatočení zdarma.
Složené symboly wilds
V oblasti Chlapce, Tygra a Medvěda jsou na po sobě jdoucí pozice na válci 3 přidány symboly
Wild. V oblasti Pantera jsou na po sobě jdoucí pozice na válcích 1 a 5 přidány symboly Wild.
V oblasti Hada jsou po sobě jdoucí pozice na válci 2, 3 a 4 přidány symboly Wild
Postava Medvěda

687

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Na pěti válcích se nachází 3, 3, 4, 3 a 3 pozice a v hracím poli je 58 výherních linií.
Složené symboly
Během každé hry technické hry je jeden náhodný symbol zobrazován na po sobě jdoucích
pozicích válce.
Medová plástev
V oblasti Chlapce, Tygra a Medvěda je symbol Medové plástve (viz obrázek) přidán na válec
3. V oblasti Pantera je symbol Medové plástve přidán na válce 1 a 5. V oblasti Hada je symbol
Medové plástve přidán na válce 2, 3 a 4.

Kdykoliv se na pozici válce zobrazí symbol Medové plástve, vybere sázející kliknutím jednu
z těchto náhodných peněžitých výher: 5000 mincí, 2500 mincí, 1000 mincí, 500 mincí, 400
mincí, 350 mincí, 300 mincí, 250 mincí, 200 mincí, 150 mincí, 100 mincí a 50 mincí. Interakce
sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
Postava Pantera

Na pěti válcích se nachází 4, 3, 3, 3, a 4 pozice a v hracím poli je 68 výherních linií.
Wild Vysoké výherní symboly
Pro všechny vysoké výherní symboly platí pravidla pro symbol Wild.
Násobitel výher
Při sestavení výherní kombinace může být výhra v mincích vynásobena náhodným
násobitelem. Hodnoty náhodného násobitele jsou x2, x3 nebo x5. Pokud je tato funkce
zkombinována s funkcí Sticky Respins, násobitel se uplatní pouze na výhru po bonusovém
zatočení zdarma. Pokud je tato funkce zkombinována s funkcí Násobitel Wild x3, dojde nejprve
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k uplatnění pravidel funkce Násobitel Wild x3 a poté je celková výhra vynásobena náhodným
násobitelem.
Postava Hada

Na pěti válcích se nachází 3, 4, 4, 4 a 3 pozice a v hracím poli je 68 výherních linií.
Oba směry
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly od válce zcela vlevo směrem doprava
nebo od válce zcela vpravo směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Pokud
dojde k zobrazení 5 symbolů na výherní linii, výhra se vyplácí jak zleva, tak zprava.
Násobitel Wild x3
Pokud dojde k utvoření výherní kombinace, jejíž součástí je také symbol Wild, výhra z této
výherní kombinace se vynásobí násobitelem x3. Tento násobitel se na každou výherní
kombinaci uplatní pouze jednou.
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Jungle Spirit: Call of the Wild™
Základní informace
Hra Jungle Spirit: Call of the Wild ™ je pětiválcový výherní video automat se 243 fixními
výherními liniemi. Hra obsahuje symboly Scatter a funkce Symbol Expansion, Butterfly Boost
a Free Spins, během které je přidán řádek výherních pozic navíc a hra obsahuje 1024 výherních
kombinací. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,47 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
63 540,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
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Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
o Vybrat symbol Tygr – Automaticky vybere symbol Tygr při aktivaci funkce
Free Spins
o Vybrat symbol Slon – Automaticky vybere symbol Slon při aktivaci funkce
Free Spins
o Vybrat symbol Medvěd – Automaticky vybere symbol Medvěd při aktivaci
funkce Free Spins
o Vybrat symbol Krokodýl – Automaticky vybere symbol Krokodýl při aktivaci
funkce Free Spins
o Vybrat symbol Kobra – Automaticky vybere symbol Kobra při aktivaci funkce
Free Spins
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

692

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 10, tj. 500,00 Kč.
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Funkce Symbol Expansion
Každý symbol ve hře s výjimkou symbolu Scatter (viz níže) může být náhodně označen
animovaným motýlem (viz obrázek). Pokud dojde k tomu, že se takto označený symbol stane
součástí výherní kombinace, překryje tento symbol všechny pozice na válci.

Funkce Butterfly Boost
Funkce Butterfly Boost se aktivuje náhodně během základní fáze hry, když dojde k sestavení
výherní kombinace, která neobsahuje symboly Scatter (viz níže) nebo symboly označené
motýly. Během aktivní funkce Butterfly Boost 1 až 3 symboly, které jsou součástí výherní
kombinace, překryjí všechny pozice na válci, na kterém se objevily. (viz obrázek) Výhry z takto
utvořených výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
základní fáze hry. Pokud se kdekoliv na válcích 3, 4 a 5 objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se
režim funkce Free Spins. Pokud je funkce Free Spins aktivována 4 symboly Scatter, sázející
okamžitě obdrží výhru ve výši celkové sázky x15. Pokud je funkce Free Spins aktivována 5
symboly Scatter, sázející okamžitě obdrží výhru ve výši celkové sázky x50.
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Po aktivaci funkce Free Spins si sázející vybere jednu z pěti variant funkce Free Spins. Každá
z variant je zobrazena jako socha zvířete a představuje jeden výherní symbol dle Výplatních
tabulek. Po výběru jednoho z těchto symbolů bude vybraný symbol po dobu aktivní funkce
Free Spin jediným symbolem středních výher dle Výplatních tabulek, který se bude nacházet
na výherních pozicích na válcích. Podle toho, jaký symbol sázející vybere, mu bude udělen
odpovídající počet bonusových zatočení zdarma. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek
hry ani výherní podíl. Symbol Tygra aktivuje 4 zatočení zdarma, symbol Slona aktivuje
8 zatočení zdarma, symbol Medvěda aktivuje 12 zatočení zdarma, symbol Krokodýla aktivuje
16 zatočení zdarma a symbol Kobry aktivuje 20 zatočení zdarma. (viz obrázek)

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma není možné vyhrát
další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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King of Slots™
Základní informace
Hra King of Slots ™ je patnáctiválcový výherní video automat se 25 fixními výherními liniemi,
přičemž 15 na sobě nezávislých válců se nachází ve třech řadách. Hra obsahuje symboly Wild
a Scatter a funkce Sticky Wins a Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,96 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
54 720,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 25
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Sticky Win
Vítězná kombinace na výherní linii nebo 3 a více symbolů Scatter (viz níže) spustí funkci Sticky
Win. Válce se zobrazenými vítěznými symboly se zastaví a všechny ostatní válce se znovu
roztočí s cílem dosáhnout větších výher. Válce se otáčejí znovu, dokud existují nové nebo
zvýšené výherní kombinace. Jestliže se negenerují již žádné nové výhry a funkce Sticky Win
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končí, vyplatí se všechny dosažené výhry z výherních kombinací. Funkce Sticky Win má
výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.
Funkce Free Spins a symbol Scatter
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
hlavní fáze hry a během aktivního režimu funkce Free Spins.
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 5
a více symbolů zatočení zdarma, aktivují se bonusová zatočení podle tabulky uvedené níže.
Výhry ze zatočení zdarma se násobí 3x. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další
bonusová zatočení. Výhry z dalších navazujících bonusových zatočení se multiplikátorem
bonusových zatočení nenásobí.

Zobrazených symbolů Scatter
5
6
7
8
9 - 15

Počet bonusových zatočení zdarma
10 zatočení zdarma
15 zatočení zdarma
20 zatočení zdarma
25 zatočení zdarma
30 zatočení zdarma

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se
bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Koi Princess™
Základní informace
Hra Koi Princess™ je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symbol Wild, funkce Bonusová sázka, Náhodné funkce (5-Hit, Random Wilds, Wild
Reels) a Funkce Bonus (Sure Win Free Spins, Wild Reels Free Spins, Coin Win a Bonus
Wheel). (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,00 %
800,00 Kč
500 000,00 Kč
57 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše
sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními
tabulkami.

Kliknutím je aktivována/deaktivována funkce Bonusová
sázka. Tato funkce nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní
podíl hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
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Při výhře bonusové funkce – zastaví automatickou hru při výhře bonusové
funkce.
o Při výhře funkce – zastaví automatickou hru při výhře jakékoliv funkce
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii 10 je vytočena výherní kombinace 4 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 30, tj. 1500,00 Kč.
Bonusový symbol
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly kromě symbolů Bonus tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace.

Funkce Bonusová sázka
Před každou hrou technické hry lze v pravém dolním rohu tlačítkem aktivovat funkci Bonusová
sázka (viz obrázek). Aktivováním funkce Bonusová sázka se (i) zdvojnásobí sázka do hry
technické hry; (ii) zvýší se šance aktivovat některou z náhodných a bonusových funkcí; (iii)
změní se hodnoty na kole v režimu Bonus Wheel (viz níže); (iv) a vzroste výše garantovaných
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výher funkce Sure Win Free Spins (viz níže). Funkce Bonusová sázka nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.

Náhodné funkce
Během každé základní hry technické hry se může náhodně aktivovat režim Náhodné funkce,
ve kterém je aktivována jedna ze čtyř náhodných funkcí. Po spuštění režimu Náhodné funkce
sázející kliknutím na jednu ze tří kouzelných Koi rybek náhodně vybere, která konkrétní
náhodná funkce bude spuštěna (viz obrázek). Náhodná funkce musí být sázejícím aktivně
vybrána i při spuštěném režimu Automatické hry. Během jedné hry technické hry může být
aktivována pouze jedna náhodná funkce. Náhodné funkce nemohou být aktivovány během
bonusových funkcí. Náhodné a bonusové funkce nemohou být aktivovány vícekrát po sobě.
Výhry z náhodných a bonusových funkcí se v rámci jedné hry technické hry přičítají kekolu,
v němž došlo k jejich spuštění. Pro určení výše výhry v rámci náhodných a bonusových funkcí
se použije výše sázky na výherní lini jako v základní hře, ve které byly náhodné a bonusové
funkce aktivovány.

Čtyři možnosti náhodných funkcí:
•

5-Hit – v režimu funkce 5-Hit je v rámci jedné hry technické hry uděleno jedno zatočení
zdarma, při kterém je garantováno utvoření výherní kombinace složené z pěti symbolů.
Symbol a výherní linie jsou přitom určeny náhodně. Náhodný výběr symbolu se provede
kliknutím na příslušnou oblast kola 5-Hit, které se objeví pod válci. Pokud nedojde
k aktivnímu roztočení kola 5-Hit, náhodný výběr se provede automaticky po 30
vteřinách.
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•

Random Wilds – v režimu funkce RandomWilds je v rámci jedné hry technické hry
uděleno jedno zatočení zdarma, ve kterém je 4 až 9 pozic na válcích překryto symboly
Wild.

•

Wild Reels – v režimu funkce Wild Reels je v rámci jedné hry technické hry uděleno
jedno zatočení zdarma, ve kterém se 2 až 5 válců změní na Wild Reels – všechny pozice
na válci jsou překryty symbolem Wild.

•

Aktivace režimu Bonus – v režimu funkce Aktivace režimu Bonus je v rámci jedné
hry technické hry uděleno jedno zatočení zdarma, ve kterém je garantováno objevení
symbolů Bonus na pozicích válců, čímž dojde k aktivaci Bonusové hry (viz níže).
Během režimu Aktivace režimu Bonus nedojde k utvoření výherní kombinace na žádné
výherní linii.

Funkce Bonus
Hra obsahuje symboly Bonus (viz obrázek), které se mohou náhodně objevit během hry
technické hry na válcích 1, 3 a 5.

Pokud se během jedné hry technické hry objeví na válcích tři symboly Bonus, aktivuje se funkce
Bonus. Pokud se během jedné hry technické hry objeví na válcích dva symboly Bonus a zároveň
je dosaženo výherní kombinace, mohou se na jednom z válců změnit pozice tak, že dojde
k objevení třetího symbolu Bonus a tím k aktivaci funkce Bonus. Funkce Bonus může být
aktivována také při Náhodné funkci (viz výše). Při aktivaci funkce Bonus dojde k náhodnému
výběru jedné ze čtyř bonusových funkcí roztočením bonusového kola Bonus Feature Wheel,
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které se objeví pod válci. Bonus Feature Wheel je zastaveno kliknutím na příslušnou oblast
nebo automaticky po uplynutí 90 sekund (viz obrázek).
Během jedné hry technické hry může být na kole Bonus Feature Wheel aktivována pouze jedna
bonusová funkce. Náhodné a bonusové funkce nemohou být aktivovány vícekrát po sobě.
Výhry z náhodných a bonusových funkcí se v rámci jedné hry technické hry přičítají ke kolu,
v němž došlo k jejich spuštění. Pro určení výše výhry v rámci náhodných a bonusových funkcí
se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které byly náhodné a bonusové
funkce aktivovány.

Čtyři možnosti bonusových funkcí:
•

Sure Win Free Spins – v režimu funkce Sure Win Free Spins je v rámci jedné hry
technické hry uděleno 10 bonusových zatočení zdarma. Během režimu Sure Win Free
Spins je při každém zatočení garantována výhra alespoň ve výši nejvyšší dosavadní
výhry v aktuálním režimu Sure Win Free Spins. V prvním roztočení režimu Sure Win
Free Spins je garantována výhra ve výši sázky (20 mincí x úroveň sázky ve standardním
režimu, 40 mincí x úroveň sázky v režimu Bonusové sázky). Po každém dalším zatočení
je vyhodnocena výhra z výherních kombinací. Pokud je výhra shodná nebo menší než
garantovaná výhra, je udělena výhra ve výši garantované výhry. Pokud je výhra vyšší
než garantovaná výhra, je udělena tato výhra a další bonusové zatočení Sure Win Free
Spin, které se automaticky přičte k aktuálnímu počtu Sure Win Free Spins.
Během prvního až pátého zatočení v režimu Sure Win Free Spins se na pozici válce 1,
2, nebo 3 náhodně objevuje jeden symbol Wild. Po pátem zatočení v režimu Sure Win
Free Spins se na pozici válce 3, 4 nebo 5 náhodně objevuje druhý symbol Wild. Pozice
těchto náhodně umístěných symbolů se při každém zatočení v režimu Sure Win Free
Spins mění. Po ukončení funkce Sure Win Free Spins se hra vrátí do kola, ve kterém
došlo ke spuštění funkce Sure Win Free Spins.
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•

Wild Reels Free Spins – v režimu funkce Wild Reels Free Spins je v rámci jedné hry
technické hry uděleno 10 bonusových zatočení zdarma, ve kterých se při každém
zatočení 1 až 5 válců změní na Wild Reels – všechny pozice na válci jsou překryty
symbolem Wild. Během aktivní funkce Wild Reels Free Spins nelze získat další
bonusové zatočení zdarma. Po ukončení funkce Wild Reels Free Spins se hra vrátí
do kola, ve kterém došlo ke spuštění funkce Wild Reels Free Spins.

•

Peněžní výhra – v režimu funkce Peněžní výhra je udělena okamžitá výhra. Pro určení
výše okamžité výhry je celková sázka do jedné hry technické hry vynásobena náhodným
násobitelem (x10 – x30).

•

Bonus Wheel – v režimu funkce Bonus Wheel je spuštěna bonusová hra v podobě kola
štěstí, při které mohou být jako výhra uděleny mince a zatočení zdarma v režimu funkcí
Sure Win Free Spins nebo Wild Reels Free Spins. (viz obrázek)
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Kolo štěstí má tři úrovně, z nichž každá je rozdělena na 12 políček. Kliknutím na symbol
kostky dojde k otočení kola o náhodný počet políček.
Hra na bonusovém kole začíná na vnější úrovni na políčku Start, které je vlevo
na vodorovné ose kola (startovní pozice). Kliknutím na symbol kostky se kolo otočí
proti směru hodinových ručiček o tolik polí, kolik zobrazuje číslo na kostce.
Po zastavení kola dojde k vykonání určité akce podle toho, který symbol je na startovní
pozici kola.
Jednotlivé symboly na bonusovém kole jsou: symbol Start, x1 (je-li aktivována
bonusová sázka), x2, x3, x5 (není – li aktivována bonusová sázka), Double Up, Collect,
Šipka, symbol Wild Reels Free Spins, symbol Sure Win Free Spins a symbol Jackpot
Coin Win.
Symbol Start označuje startovní pozici. Po prvním kliknutí na symbol kostky se symbol
Start změní na symbol Šipka.
Symboly x2, x3 a x5 udělí okamžitou výhru. Pro výpočet výše okamžité výhry
se použije hodnota na políčku jako násobitel celkové sázky.
Symbol Double Up zdvojnásobí všechny hodnoty násobitelů na všech políčkách
bonusového kola včetně hodnoty Jackpot Coin Win. Tato změna se na bonusovém kole
projeví vizuálně. Během hry na bonusovém kole může dojít k opětovné aktivaci dalšího
políčka Double up. Symbol Double Up se po svém aktivování přemění na symbol Šipka.
Symbol Collect ukončí hru na bonusovém kole a vyplatí všechny mince získané
v průběhu hry na bonusovém kole.
Symbol Šipka přenese hru na bonusovém kole o jednu úroveň směrem dovnitř kola.
Pokud se na startovní pozici na třetí úrovni objeví symbol Šipka, dojde k aktivaci
symbolu Jackpot Coin Win.
Symbol Wild Reels Free Spins ukončí hru na bonusovém kole a spustí režim Wild Reels
Free Spins a vyplatí všechny mince získané v průběhu hry na bonusovém kole.
Symbol Sure Win Free Spins ukončí hru na bonusovém kole a spustí režim Sure Win
Free Spins a vyplatí všechny mince získané v průběhu hry na bonusovém kole.
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Symbol Jackpot Coin Win se nachází uprostřed bonusového kola a jeho hodnota je
násobitel hodnoty sázky při aktivaci funkce Bonus. Hodnota násobitele je na začátku
každé hry na bonusovém kole vybírána náhodně v rozmezí hodnot x25 – x250.
Při aktivaci symbolu Jackpot Coin Win je hra na bonusovém kole ukončena a je
vyplacena výhra Jackpot Coin Win a všechny mince získané v průběhu hry
na bonusovém kole.
Získané mince z bonusového kola se převádějí na výhru vynásobením hodnoty mince
nastavené do jedné hry technické hry.
Po ukončení funkce Bonus Wheel se celkové výhry z hry na bonusovém kole připočítají
k výhrám z kola, v němž došlo k její aktivaci.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Lady of Fortune
Základní informace
Hra Lady of Fortune je pětiválcový video automat s 15 výherními liniemi. Hra obsahuje 4
symboly Wild (rumba koule) a symbol Scatter (věštkyně) viz obrázky a popis níže.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

95,78 %
187,50 Kč
329 287,50 Kč
14 242,50 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
do jedné hry technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet linií
na jednu hru technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou výší
sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty mince, počtu mincí
a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím automaticky nastaví maximální výši sázky v dané hodnotě
mince.

Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry. +
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Možnosti nastavení hry

•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a mínus se nastavuje hodnota mince, počet
mincí a počet linií na jednu hru technické hry.

•

Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).

•
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Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly v libovolném směru a pozici na některé
z těchto linií, dochází ke zformování výherních kombinací.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušných výherních
kombinací uvedených ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na jedné výherní linii jsou vytočeny výherní kombinace 3 shodných symbolů
komety. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na jednu výherní linii
(hodnota mince 0,50 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 10, tj. 25,00 Kč.
Bonusové symboly
Scatter symbol věštkyně (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol, který se může
objevit kdekoli na válcích 1, 3 a 5 zleva. Tři Scatter symboly kdekoli na válcích 1, 3 a 5 zleva
aktivují bonusovou funkci Pick-a-Prize, v rámci které sázející kliknutím vybírá mezi 3
možnostmi, pod kterými se skrývají náhodné multiplikátory zvolené hodnoty sázky do hry.
Tato funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní
podíl hry.
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Symbol Wild zlaté karty s násobitelem (viz obrázek) se může objevit kdekoliv pouze na válci
číslo 3 zleva. Nahrazuje všechny ostatní symboly (vyjma symbolu Scatter) a pomáhá formovat
výherní kombinace. Wild symboly dotváří výherní kombinace s příslušnými multiplikátory
(od 2 do 5) v závislosti na tom, jaký multiplikátor symbol Wild v sobě obsahuje.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Legacy of Egypt
Základní informace
Hra Legacy of Egypt je pětiválcový výherní video automat s 30 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Pyramid Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,50 %
Nejvyšší sázka
90,00 Kč
Nejvyšší výhra
450 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
5 670,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 30). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 2,50 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins a Pyramid Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. Jejich počet je náhodně udělen na kole štěstí (viz obrázky). Hodnoty počtu zatočení
zdarma na kole štěstí jsou následující: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 15 a 20. Na začátku každého zatočení
zdarma je udělen násobitel výhry z tohoto zatočení zdarma, a to náhodně z těchto možností: x2,
x3, x5, x8 nebo x10.

Hra obsahuje bonusové symboly Wild Scatter (viz obrázek), které se vyskytují pouze během
funkce Free Spins. Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 2 symboly Wild Scatter, dojde v rámci
funkce Free Spins k aktivaci funkce Pyramid Spins. V rámci funkce Pyramid jsou udělena
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bonusová zatočení zdarma, které se odehrají s násobitelem ze zatočení z funkce Free Spins,
které funkci Pyramid Spins vyvolalo a jejichž počet je náhodně udělen na kole štěstí (viz
obrázky). Hodnoty počtu zatočení zdarma na kole štěstí jsou následující: 3, 4, 5, 6, 7, a 8.
Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3 symboly Wild Scatter, dojde v rámci funkce Free Spins
k aktivaci funkce Pyramid Spins. V rámci funkce Pyramid jsou udělena bonusová zatočení
zdarma, které se odehrají s násobitelem ze zatočení z funkce Free Spins, které funkci Pyramid
Spins vyvolalo a jejichž počet je náhodně udělen na kole štěstí (viz obrázky). Hodnoty počtu
zatočení zdarma na kole štěstí jsou následující: 6, 8, 10, 12, 14, a 16.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky v základní hře, ve které se bonusové zatočení
zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení
přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Legend of the Golden Monkey
Základní informace
Hra Legend of the Golden Monkey je pětiválcový výherní video automat. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a funkce Free Spins a Golden Monkey. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
437,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
30 712,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
25 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva nebo zprava, dochází ke zformování výherní
kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Trojlístku. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
hodnota mince x multiplikátor 12, tj. 60,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Pokud se symbol Wild zobrazí na válci 2 nebo 4 a je součástí výherní kombinace, zůstane na
stejné pozici i následující jednu hru technické hry. Pokud dojde ke změně sázky, toto pravidlo
se neaktivuje. Během aktivního režimu funkce Free Spins (viz níže) zůstávají symboly Wild na
svých pozicích až do konce režimu funkce Free Spins.
Pokud se symbol Wild zobrazí na válci 3, je na něm současně zobrazeno číslo. Symbol Wild
zůstane na stejné pozici tolik her hry, kolik ukazuje číslo na něm, přičemž po každé jedné hře
technické hry se číslo na symbolu Wild sníží o 1. Pokud dojde ke změně sázky, když je zobrazen
symbol Wild na pozici válce 3, toto pravidlo se ruší.

Hra obsahuje bonusový symbol Truhly (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na válci 5.
Pokud se symbol Truhly zobrazí na válci 5, dojde k udělení náhodné výhry v mincích v hodnotě
40 – 1000 mincí nebo k aktivaci funkce Free Spins. (viz níže). Pokud v jedné hře technické hry
dojde k aktivaci funkce Free Spins a současně k zobrazení symbolu Truhly, dojde k udělení
pouze náhodné výhry v mincích. Během aktivního režimu funkce Free Spins variant Stacked
Wild Free Spins a Starting Wild Free Spins (viz níže) nedojde při zobrazení symbolu Truhly k
aktivaci funkce Free Spins, ale přidání dalších dvou bonusových zatočení zdarma.
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Funkce Golden Monkey
Během každé hry technické hry může náhodně dojít k aktivaci funkce Golden Monkey, při které
se na hracím poli objeví postava zlaté opice a dojde ke změně jednoho symbolu na hracím poli,
tak aby byla utvořena výhodnější výherní kombinace.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
hlavní hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci
jedné hry technické hry jedna ze tří bonusových zatočení zdarma dle výběru sázejícího.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Pokud je režim funkce Free Spins aktivován 4 symboly Scatter dojde kromě udělení
bonusových zatočení zdarma ještě k udělení okamžité výhry v mincích v hodnotě 1000 mincí.
Pokud je režim funkce Free Spins aktivován 5 symboly Scatter dojde kromě udělení
bonusových zatočení zdarma ještě k udělení okamžité výhry v mincích v hodnotě 5000 mincí.
Varianty funkce Free Spins:
Incremental Wilds Free Spins – Během této varianty funkce Free Spins je sázejícímu uděleno
6 bonusových zatočení zdarma, přičemž při každém z nich je na náhodnou pozici válce 2 nebo
4 umístěn jeden symbol Wild, který zůstává na své pozici až do konce režimu funkce Free
Spins.
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Stacked Wild Free Spins – Během této varianty funkce Free Spins je sázejícímu uděleno 8
bonusových zatočení zdarma, přičemž na válci 3 se zobrazuje složený symbol Wild, který se
zobrazuje zcela nebo částečně na třech po sobě jdoucích pozicích válce.

Starting Wild Free Spins - Během této varianty funkce Free Spins je sázejícímu uděleno 10
bonusových zatočení zdarma, přičemž na prostřední pozici válce 3 se po celou dobu režimu
funkce Free Spins zobrazí symbol Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
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zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Leprechaun goes Egypt
Základní informace
Hra Leprechaun goes Egypt je pětiválcový výherní video automat s až 20 výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Zachraň Kleopatru a Free Spins. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,75 %
Nejvyšší sázka
50,00 Kč
Nejvyšší výhra
328 440,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
2 925,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
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o
o

Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.

o
o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

Funkce Zachraň Kleopatru
Hra obsahuje symbol Pyramida (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na válcích 1, 3 a 5.
Pokud se zobrazí 3 symboly Pyramida, dojde k aktivaci funkce Zachraň Kleopatru. Během této
funkce sázející vybírá sarkofágy a snaží se dostat ke Kleopatře. Každý otevřený sarkofág udělí
peněžité výhry. Pokud se zobrazí za dveřmi sarkofágu mumie, bonusová hra končí. Interakce
sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma.

Sázející vybere jednu z těchto variant funkce Free Spins:
5 bonusových zatočení zdarma s násobitelem všech výher x6
10 bonusových zatočení zdarma s násobitelem všech výher x3
15 bonusových zatočení zdarma s násobitelem všech výher x2
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Lights™
Základní informace
Hra Lights ™ je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly Floating Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,10 %
900,00 Kč
500 000,00 Kč
63 180,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 9
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 3, tj. 150,00 Kč.
Floating Wild
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Floating Wild (viz obrázek), které zastupují všechny
ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Při každé hře technické hry v základní fázi hry jsou 2 až 4
náhodné pozice na válcích překryty symboly Floating Wild. Při každém bonusovém zatočení
zdarma v rámci režimu Free Spins jsou 3 až 6 náhodných pozic překryty symboly Floating
Wild. Pokud symbol Floating Wild překrývá na pozici válce symbol Scatter, jsou aktivní oba
dva symboly.

Funkce Free Spins a symbol Scatter
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje během základní fáze hry i
během aktivní funkce Free Spins. Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň 3 symboly
Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. 3 symboly
Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 20 bonusových
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zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma. Další bonusová
zatočení zdarma se automaticky připočtou k aktuálnímu počtu zbývajících bonusových
zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Lucky 81*
Základní informace
Hra Lucky 81 je čtyřválcový výherní video automat se 7 - 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
162 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 7). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí symbol Wild, dojde k navýšení počtu výherních linií na
81, takže pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň
čtyřech sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.
Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se
v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Lucky Diamonds
Základní informace
Hra Lucky Diamonds je tříválcový výherní video automat se 1 fixní výherní linií. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,87 – 95,94 %
Nejvyšší sázka
300,00 Kč
Nejvyšší výhra
250 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
22 302,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
počtu vsazených mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí na výherní linii a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Hra obsahuje pouze jednu vodorovnou výherní linii, která se nachází uprostřed válců. Pokud
jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na této linii od válce zcela vlevo směrem
doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace, přičemž tento multiplikátor je uveden v tabulce ve sloupci 1. Sloupce 2 a 3 obsahují
již vypočítané hodnoty multiplikátoru za příslušné výherní kombinaci v závislosti na počtu
mincí na linii. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5 Kč a počet mincí na řadu je nastaven na 2 a na výherní
linii se zobrazí výherní kombinace 3 shodné symboly Třešně. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5 Kč) x
multiplikátor 20 (multiplikátor 10 x počet mincí na linii 2), tj. 100 Kč
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pro výpočet
výhry z výherní kombinace obsahující jeden symbol Wild se použije násobitel x2. Pro výpočet
výhry z výherní kombinace obsahující dva symboly Wild se použije násobitel x4; toto pravidlo
se neuplatní, pokud výherní linie obsahuje tři symboly Wild.
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Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Lucha Maniacs
Základní informace
Hra Lucha Maniacs je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Golden Bet, Free Spins a Poster Bonus
Game (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 nebo 96,20 %*
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
8 775,00 Kč
* Hodnoty výherního podílu v závislosti na volbách sázejícího:
Golden Bet
Výherní podíl
Ano
96,10 %
Ne
96,20 %
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím dojde k aktivaci funkce Golden Bet.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
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•

Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
Když je Poster Bonus vyhraný – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje
režimu funkce Poster Bonus.

752

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 20, tj. 100,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Hra obsahuje celkem čtyři varianty symbolu Wild:
Běžný symbol Wild: Zobrazuje se v základní hře i během režimu funkce Free Spins (viz níže).

Náhodný symbol Wild: Zobrazuje se náhodně na jakékoliv pozici válců pouze během režimu
funkce Free Spins. (viz níže)

Sticky Wild: Zobrazuje se pouze během režimu funkce Free Spins na pozicích válců 2 a 4
uprostřed.

Wrestler Wild: Zobrazuje se pouze během režimu funkce Free Spins a nahrazuje jeden ze
symbolů zápasníků.

Funkce Golden Bet
Před každou hrou technické hry lze tlačítkem, které se nachází vedle tlačítka pro zahájení hry,
aktivovat funkci Golden Bet (viz obrázek). Aktivováním funkce Golden Bet se (i) celková sázka
zvýší o pět mincí z 20 na 25 mincí; (ii) při aktivování funkce Free Spins získá sázející možnost
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jednoho výběru bonusu funkce Free Spins navíc (viz níže). (iii) 5 mincí navíc v celkové sázce
nemá vliv na výpočet výhry z výherních kombinací. (viz Výplatní tabulky).

Funkce Poster Bonus Game
Pokud se kdekoliv na válcích během základní fáze hry objeví 2 symboly Bonus, dojde k aktivaci
bonusové hry Poster Bonus Game, ve které sázející vybírá jeden ze čtyř plakátů zápasníků a
vybírá tak jednu ze čtyř následujících odměn.: 1x aktivace režimu funkce Free Spins, 3x
okamžitá peněžitá výhra v hodnotě 20-80 mincí. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek
hry nebo výherní podíl.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Bonus,
aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 7 bonusových zatočení zdarma a sázející má
možnost výběru 3 speciálních bonusových funkcí režimu funkce Free Spins (viz níže), 4
symboly Bonus aktivují 15 bonusových zatočení zdarma a sázející má možnost výběru 3
speciálních bonusových funkcí režimu funkce Free Spins a 5 symbolů Bonus aktivuje 30
bonusových zatočení zdarma a sázející má možnost výběru 3 speciálních bonusových funkcí
režimu funkce Free Spins

Ještě před zahájením bonusových zatočení zdarma má sázející možnost klikáním na lístky
vybrat určitý počet bonusových funkcí, které budou aktivní po celou dobu režimu funkce Free
Spins v rámci dané hry technické hry. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani
výherní podíl.
Jednotlivé lístky obsahují tyto bonusové funkce režimu Free Spins:
2 bonusová zatočení zdarma navíc,
4 bonusová zatočení zdarma navíc,
Násobitel výher během aktivního režimu funkce Free Spins x3 umístěný na jednom ze symbolů
zápasníka,
1 symbol Wild umístěný na náhodné pozici válce při každém bonusovém zatočení zdarma,
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2 symboly Wild umístěný na náhodné pozici válce při každém bonusovém zatočení zdarma,
Symbol Wild umístěný po celou dobu režimu funkce Free Spins na prostřední pozici válce 2,
Symbol Wild umístěný po celou dobu režimu funkce Free Spins na prostřední pozici válce 3,
Symbol Wild umístěný po celou dobu režimu funkce Free Spins na prostřední pozici válce 4,
Jeden ze symbolů zápasníka dle Výplatní tabulky má vlastnosti symbolu Wild,
Jeden ze symbolů zápasníka dle Výplatní tabulky se zobrazuje jako složený, tj. zobrazuje se na
třech po sobě následujících pozicích válce, a to zcela nebo částečně.
Symbol Červeného a Růžového zápasníka utvoří spojenectví (viz níže),
Symbol Modrého a Zeleného zápasníka utvoří spojenectví (viz níže).
Pokud je utvořeno spojenectví mezi dvěma zápasníky, všechny symboly těchto zápasníků
změní svou vizuální podobu tak, že symbol obsahuje oba zápasníky (viz Výplatní tabulky).
Během režimu funkce Free Spins může být pouze jeden symbol zápasníka složený. Při výběru
jednoho složeného symbolu se ostatní možnosti složených symbolů automaticky zablokují.
Během režimu funkce Free Spins může mít pouze jeden symbol zápasníka násobitel x3. Při
výběru jednoho násobitele x3 na jeden symbol zápasníka se ostatní možnosti automaticky
zablokují.
Pokud se kdekoliv na válcích během aktivního režimu Free Spins objeví 2 symboly Bonus,
aktivuje se v rámci jedné hry technické hry další 1 bonusové zatočení zdarma a sázející má
možnost výběru další 1 speciální bonusové funkce režimu funkce Free Spins, 3 symboly Bonus,
aktivuje se v rámci jedné hry technické hry další 2 bonusové zatočení zdarma a sázející má
možnost výběru dalších 2 speciálních bonusových funkcí režimu funkce Free Spins, 4 symboly
Bonus, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry další 3 bonusové zatočení zdarma a sázející
má možnost výběru dalších 3 speciálních bonusových funkcí režimu funkce Free Spins, 5
symboly Bonus, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry další 4 bonusové zatočení zdarma
a sázející má možnost výběru dalších 4 speciálních bonusových funkcí režimu funkce Free
Spins.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Mad Mechanic Deluxe*
Základní informace
Hra Mad Mechanic Deluxe je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Bonus a funkce Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
405 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.

758

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

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.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Bonus, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. 3
symboly Bonus aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Bonus aktivují 20
bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Bonus aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma. Po
každém otočení v tomto režimu, jsou náhodně na válcích mechanickou rukou umísťovány
symboly Wild. Tento prvek nemá vliv na výsledek ani výherní podíl.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Magic Lady*
Základní informace
Hra Magic Lady je devítiválcový výherní video automat se 7 - 81 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
75,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
450 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
Magic Lady je devítiválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v sedmi, nebo v
jedenaosmdesáti výherních liniích na čtyřech válcích. Výherní linie je viditelná přímka, nebo
křivka, která propojuje symboly viditelné na všech devíti elektronicky zobrazených válcích v
okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva
za sebou čtyři shodné symboly. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 4 symbolů Třešně 4 000,00 Kč.
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Bonusový symbol Wild a funkce Free Spins
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Pokud e zobrazí výherní kombinace tvořena alespoň jedním symbolem Wild, získává hráč
automaticky 7 bonusových otočení zdarma. V případě, že padne taková kombinace, kdy symbol
Wild 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.
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 Wild 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.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Magic Portals™
Základní informace
Hra Magic Portals ™ je pětiválcový výherní video automat se 25 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Wild a Scatter a funkce Magic Portals a Free Spins. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,64 %
500,00 Kč
500 000,00 Kč
30 240,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 25
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů modrého orbu. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč
x 10 úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Funkce Magic Portals a symboly Wild
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Free Spins (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

V základní hře se na prostředních pozicích válců 1 a 5 nacházejí Magic Portals. Během režimu
aktivní funkce Free Spins se Magic Portals nachází na prostřední pozici válce 1 a na všech
pozicích válce 5. Tyto pozice jsou na válcích barevně zvýrazněny. Pokud se na pozicích Magic
Portals objeví alespoň dva shodné symboly, kromě symbolů Free Spins, přemění se tyto
symboly na všech pozicích válců v symboly Wild.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Free Spins, který se objevuje pouze na válcích 1 a 5. Pokud
se během základní fáze hry nebo během aktivní funkce Free Spins objeví symbol Free Spin

769

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
současně na pozicích Magic Portals na válci 1 a 5, dojde k aktivování 10 bonusových zatočení
zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Mahjong 88
Základní informace
Hra Mahjong 88 je video automat s hracím polem 8 sloupců x 8 řádků. Symboly propadávají
hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace symbolů
vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně. Výherní kombinace jsou z hracího pole
odebrány a jsou nahrazeny jinými symboly.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,62 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 084,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba seskupit 4 a více symbolů, které se horizontálně anebo
vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející takto výherní kombinaci budou posléze
odstraněny a mezery po nich vyplní další symboly. Odstraňování a doplňování symbolů takto
pokračuje, dokud na herním poli již nebude možné vytvořit žádnou další výherní kombinaci.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky a počtem symbolů,
které tvoří výherní kombinaci. Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 4 symbolů Červeného kola 1,50 Kč.

Funkce Skrytá pole
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Hra obsahuje skryté symboly. (viz obrázek). Pokud se zobrazí na hracím poli, skryté symboly
se přemění na sousední symbol a utvoří tak seskupení symbolů.

Funkce Žába hojnosti
Všechny výhry během hry technické hry postupně nabíjejí Žábu hojnosti (viz obrázek).

Jakmile je Žába hojnosti zcela nabitá (k úplnému nabití je třeba 33 symbolů) a symboly se již
nedoplňují, náboj se aktivuje a spustí náhodně jeden z následujících efektů:
Kvák Náhodně je vybrán jeden ze symbolů, za který se vyplácí výhra jako by tvořil seskupení
symbolů, i přesto, že je zobrazen po celém hracím poli.

Jikry: Náhodně je vybrán jeden ze symbolů na hracím poli. Vybraný symbol a všechny další
takové symboly na hracím poli se promění na jiné symboly.
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,
Jazyk: Náhodně jsou vybrány dvě strany, mezi kterými se všechny symboly na přímce změní
na jeden symbol.

Skok: Náhodně je vybrán jeden ze symbolů, který vybuchne. Při explozi se ze hry odstraní
sousední symboly. Jakmile exploze ustoupí, vytvoří se nové jádro symbolů. Jádro se skládá ze
stejného symbolu, který byl na začátku náhodně hrou vybrán.

Po vyhodnocení efektu se počítadlo Žáby nevynuluje a hra pokračuje dále dokud jsou utvářeny
výherní kombinace. Pokud dojde k vytvoření výherní kombinace z alespoň 88 symbolů a
zároveň bude Žába maximálně nabitá, dojde ke spuštění bonusové hry Super náboj, kde se
výhry násobí násobkem 5. Bonusovou hru Super náboj lze spustit pouze jednou v rámci jedné
hry technické hry.

Funkce Roční období
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Ve hře se střídají 4roční období, která každé mají speciální symbol Wild, který zastupuje
všechny ostatní symboly tak, aby došlo k sestavení výherní kombinace a který se náhodně
zobrazuje, pokud nedojde k utvoření výherní kombinace.

Speciální symboly Wild jednotlivých období:
Jaro – může se zobrazit až 12 symbolů Wild náhodně rozmístěných po hracím poli.
Léto – může se zobrazit až 5 symbolů Wild, přičemž sousední symboly jsou nahrazeny
jinými.
Podzim – může se zobrazit až 11 symbolů Wild, přičemž všechny ostatní symboly ve sloupci,
ve kterém se zobrazily symboly Wild jsou nahrazeny jinými.
Zima – může se zobrazit až 4 symboly Wild, které zůstávají na svých pozicích i pokud se
staly součástí výherní kombinace.
Období se náhodně může změnit po ukončení hry technické hry. Platí však, že minimální
počet her v jednom období je 25 a maximální počet her v jednom období je 99. Období se
mění postupně v tomto pořadí: Jaro, Léto, Podzim a Zima.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Matsuri
Základní informace
Hra Matsuri je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Kingyo Sukui. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,17 %
Nejvyšší sázka
150,00 Kč
Nejvyšší výhra
450 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
10 341,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.

o
o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 2,50
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Zmrzliny 0,30 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 8 bonusových zatočení
zdarma (viz obrázky). Pokud se během aktivní funkce Free Spins zobrazí na válcích další
symbol Scatter, dojde k udělení dalších 2 bonusových zatočení zdarma až do maximálního
počtu 20.

Pokud se během funkce Free Spins zobrazí na válcích symbol Wild, roztáhne se tak, že bude
pokrývat všechny pozice válce a po každém zatočení zdarma se posune na válec vlevo, dokud
nezmizí z hracího pole.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Kingyo Sukui
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4
objeví 3 symboly Bonus, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová hra, ve které
sázející chytá zlaté rybky papírovou naběračkou. Každá chycená ryba udělí okamžitou
peněžitou výhru. Bonusová hra končí, pokud jsou všechny ryby pochytány nebo dojde ke
zničení naběračky. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
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Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Mermaid’s Diamond
Základní informace
Hra Mermaid’s Diamond je pětiválcový výherní video automat se 720 fixními výherními
liniemi. Na pěti válcích se nachází 3, 4, 5, 4 a 3 pozice (v pořadí zleva doprava). Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Trident Wild Spins, Divine Intervention, Free Spins.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,50 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 300,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva směrem doprava nebo od prvního válce zprava
směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí
pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry
sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 16,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Sépie 1,60 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Trident Wild Spins
Funkce Trident Wild Spins může být náhodně aktivována během každé hry technické hry
v základní fázi hry. Během této funkce se na válcích v rámci jedné hry technické hry zobrazí
na 1–2 válcích náhodný počet symbolů Wild.
Funkce Divine Intervention
Funkce Divine Intervention se může náhodně aktivovat během základní fáze hry po nevýherní
hře, pokud se v této hře zobrazily 4 symboly Scatter (viz níže) kdekoliv na válcích. Pokud se
tato funkce aktivuje, je na válce přidán pátý symbol Scatter a dojde k aktivaci funkce Free Spins
(viz níže).
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 5
symbolů Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. Po
aktivaci funkce Free Spins se zobrazí pět truhel, z nichž sázející vybere jednu a zobrazí se počet
udělených bonusových zatočení zdarma, který je buď 10, 15 nebo 25. Výběr sázejícího nemá
vliv na výherní podíl nebo výsledek hry.

Během aktivní funkce Free Spins se všechny zobrazené symboly Diamant přidávají na
počítadlo. Pokud dojde k nasbírání pěti symbolů Diamant, je po zastavení válců v rámci
jednoho bonusového zatočení zdarma aktivována funkce Trident Wild Spins.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení, a to
zobrazením symbolů Scatter. Při zobrazení 3 symbolů Scatter dojde k udělení dalších 3
bonusových zatočení zdarma, při zobrazení 4 symbolů Scatter dojde k udělení dalších 4
bonusových zatočení zdarma, při zobrazení 5 symbolů Scatter dojde k udělení dalších 5
bonusových zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Merry Xmas
Základní informace
Hra Merry Xmas je pětiválcový výherní video automat s až 15 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Vánoční dárek. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,78 %
Nejvyšší sázka
187,50 Kč
Nejvyšší výhra
329 287,50 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
14 242,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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o
o

Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Svíček. Výhra je v
tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč
x 5 mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije zobrazený násobitel.
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Funkce Vánoční dárek
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na válcích 1, 3
a 5. Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3 symboly Scatter, dojde k aktivaci funkce Vánoční
dárek, při které sázející vybírá dárky a má tak možnost vyhrát peněžité odměny. Interakce
sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Midnight Fruits 81*
Základní informace
Hra Midnight Fruits 81 je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Cashback bonus. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
174 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na
každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v
rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 4 symbolů Třešně 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce 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.
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Mission Cash
Základní informace
Hra Mission Cash je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly složený Wild a Scatter a funkce Zaměřovač a Free Spins. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,65 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 030,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické
hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol
v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně
Výplatní tabulky. Mezi jednotlivými listy informací
o hře lze přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Srdce 10,00 Kč.
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Funkce Zaměřovač
Hra obsahuje symbol Zaměřovače (viz obrázek), který se při každé hře technické hry přesune
na náhodnou pozici na válcích. Pokud se Zaměřovač zobrazí na symbolu Modrého nebo
Červeného agenta, roztáhne se tento symbol na všechny pozice válce a získá vlastnosti symbolu
Wild, tj. zastupuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby
vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Současně je uděleno jedno
bonusové opakované zatočení zdarma, při kterém tento symbol zůstane na své pozici. Během
tohoto zatočení se Zaměřovač přesune na jinou náhodnou pozici na válcích a pokud se opět
zobrazí na symbolu Modrého nebo Červeného agenta, tento se opět roztáhne na všechny pozice
válce, získá vlastnosti symbolu Wild a dojde k udělení opakovaného zatočení zdarma. Tento
proces v rámci jedné hry technické hry skončí, pokud se Zaměřovač zobrazí na jiném symbolu.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se Zaměřovač zobrazí na symbolu
Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 8 bonusových zatočení zdarma. Během
aktivní funkce Free Spins jsou aktivní také všechna pravidla funkce Zaměřovač s tou změnou,
že symboly, které se proměňují na složené Wild a udělují opakovaná zatočení zdarma jsou
všechny vysoké výherní symboly (tedy Agenti Modrý, Červená, Fialová a Zelený. Pokaždé,
když se Zaměřovač během funkce Free Spins zobrazí na symbolu Scatter, dojde k udělení
dalších 8 bonusových zatočení zdarma.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Motörhead Video Slot™
Základní informace
Hra Motörhead Video Slot™ je pětiválcový výherní video automat se 76 fixními výherními
liniemi. Na pěti válcích se nachází 3, 3, 4, 4 a 5 pozic (v pořadí zleva doprava). Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Mystery Reels a Bomber (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,98 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
54 360,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím dojde k zapnutí/vypnutí přehrávání hudby.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Úvodní film – zapíná nebo vypíná úvodní film
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
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Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 76). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 4 shodných symbolů Podkovy. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Mystery Reels
Během každé hry technické hry, s výjimkou případu, kdy je aktivní funkce Bomber, má jeden
nebo více válců podobu Mystery Reels. Válec Mystery Reel obsahuje složené sady symbolů
Mystery (viz obrázek) a běžné symboly. Pokud se po zastavení válců nachází na jednotlivých

808

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
pozicích válců symboly Mystery, přemění se tyto symboly na jeden náhodně zvolený symbol
s výjimkou symbolu Scatter (viz níže).

Funkce Bomber
Hra obsahuje funkci Bomber, která se náhodně aktivuje před začátkem libovolné hlavní hry
technické hry. Během režimu Bomber se na pozicích válců náhodně objeví maximálně pět
symbolů bomby, které následně utvoří na pozicích válců 10 – 15 symbolů Mystery (viz
obrázek). Poté, co jsou na pozicích válců umístěny symboly Mystery, dojde k zatočení
zbývajících pozic na válcích a výběru náhodného symbolu namísto symbolu Mystery jako při
režimu Mystery Reels. Během režimu funkce Bomber nelze aktivovat funkci Free Spins (viz
níže).

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní hry.
Pokud se kdekoliv na válcích 3, 4 a 5 objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry
technické hry 10 bonusových zatočení zdarma (viz obrázky). V režimu funkce Free Spins
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obsahují válce Mystery Reels pouze symboly Mystery a symboly Wild. Výhry z bonusových
zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních
kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije
výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma
aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené
k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu
bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Multi Vegas 81
Základní informace
Hra Multi Vegas 81 je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Multi Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,80 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
72 000,00Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Multi Wild (viz obrázek), které zastupují všechny
ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud
se zobrazí 1 symbol Multi Wild na výherní linii, pak se výhra z doplněné výherní linie násobí
x2, pokud se zobrazí 2 symboly Multi Wild, výhra se násobí x4, pokud se zobrazí 3 symboly
MULTI WILD, výhra se násobí x8.

814

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Multifruit 81
Základní informace
Hra Multifruit 81 je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,55 %
Nejvyšší sázka
300,00 Kč
Nejvyšší výhra
378 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
18 630,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva směrem doprava nebo od prvního válce zprava
směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí
pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry
sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 7,50 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud jsou
součástí výherní kombinace 2 symboly Wild, výhra se násobí x2. Pokud jsou součástí výherní
kombinace 3 symboly Wild, výhra se násobí x5. V případě zobrazení výherní kombinace
obsahující 4 symboly Wild se výhra nenásobí.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Mystery Apollo II*
Základní informace
Hra Mystery Apollo II je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, Mixer, Multiplier, Respin a Mystery. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 300 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 120,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Mystery, Respin, Mixer, 2x Multiplier, 3x Multiplier a 4x
Multiplier. (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje symbol Mixer (viz obrázek), který se po zastavení válců změní na jeden z
následujících symbolů: Joker, 2xMultiplier, 3xMultiplier, 4xMultiplier, Respin nebo Mystery.

Hra obsahuje symbol Multiplier (viz obrázek), který vynásobí výhru zobrazenou hodnotou.
Pokud je symbolů Multiplier na hracím poli více, pak se výhra násobí každým z nich.

Hra obsahuje symbol Respin, který pokud se zobrazí na válci, získává hráč jedno zatočení válců
zdarma. Maximální počet po sobě jdoucích symbolů Respin je elektronicky limitován na čtyři.

Hra obsahuje Mystery, který pokud se zobrazí, obdrží hráč výhru v rozsahu 2 až 20-ti násobku
sázky.
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Mystery Joker
Základní informace
Hra Mystery Joker je tříválcový video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symbol Scatter (viz obrázek a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,98 %
75,00 Kč
451 500,00 Kč
4 077,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím na tlačítko minus se snižuje výše celkové
sázky, kliknutím na tlačítko plus se zvyšuje výše celkové
sázky.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání
jedné hry. Tato funkce má výhradně vizualizační
charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní
podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•

•

Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry –zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušných výherních kombinací uvedených ve Výplatní tabulce. Výhry
z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Bonusové symboly
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Hra Mystery Joker obsahuje symbol Scatter pro zatočení zdarma (žolíková čepice).
Tři symboly žolíkové čepice aktivují funkci zatočení zdarma. Série zatočení zdarma se ihned
spustí. Pokud se při točení zdarma kdekoli na válcích objeví dva nebo tři symboly žolíkové
čepice, vyhrává sázející Mysteriózní cenu (viz Výplatní tabulka). Mysteriózní cenu lze získat
pouze v bonusové hře točení zdarma. Pokud se objeví tři symboly žolíkové čepice, získává
sázející další zatočení zdarma.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Mystery Joker 6000
Základní informace
Hra Mystery Joker 6000 je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Joker a funkce Super Metr a Bonusové kolo. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,21 – 96,97 %
Nejvyšší sázka
200,00 Kč
Nejvyšší výhra
479 500,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
20 844,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry, přičemž sázka na linii jsou vždy dvě
mince. Celková sázka se tedy vždy rovná 10 mincí.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.

Kliknutím na tlačítko se převede dosažená výhra v rámci funkce
Super Metr.

Kliknutím se převede zůstatek v rámci funkce Super Metr do
zůstatku sázejícího.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
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o
o
o
o
o

Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Automatický výběr, když Super Metr přesáhne – zastaví automatickou hry,
pokud zůstatek v rámci funkce Super Metr dosáhne nastavené hodnoty
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Třešně. Výhra je v
tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč
x 10 mincí) x multiplikátor 20, tj. 20,00 Kč.
Funkce Respin
Hra obsahuje bonusové symboly Joker (viz obrázek). Pokud se zobrazí 2 symboly Joker na
válcích 1 a 2 na výherní linii, dojde k udělení bonusového zatočení zdarma, s tím, že válce 1 a
2 se nezatočí. Pokud se v rámci opakovaného zatočení zdarma zobrazí na výherní linii třetí
symbol Joker, dojde k aktivaci funkce Bonusové kolo, ve kterém je udělena náhodná výhra ve
výši celkové sázky vynásobené násobitelem až x6000.
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Funkce Super Metr
Sázející má možnost převést veškeré výhry ze základní hry do zůstatku funkce Super Metr.
Sázka i výhry jsou v rámci funkce Super Metr dvojnásobné a sázky se provádí za prostředky
v zůstatku funkce Super Metr. Sázející má možnost kdykoliv funkci Super Metr ukončit
stisknutím tlačítka pro výplatu do zůstatku sázejícího.

Během aktivní funkce Super Metr je funkce Respin neaktivní. Namísto toho zobrazení 2
symbolů Joker kdekoliv na válcích aktivuje funkci Bonusové kolo, ve kterém může být během
jednoho zatočení bonusového kola udělen násobitel výhry až x6000. Pokud se zobrazí 3
symboly Joker kdekoliv na válcích, budou udělena 3 zatočení na bonusovém kole štěstí a
uděleny vylosované násobitele. Pokud dojde k zobrazení 3 symbolů Joker na výherní linii,
dojde k udělení násobitele x6000 automaticky.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Mythic Maiden™
Základní informace
Hra Mythic Maiden™ je pětiválcový výherní video automat s 30 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Násobitele výher (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,58 %
600,00 Kč
500 000,00 Kč
36 936,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 30
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
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o

•
•

•

Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 30). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 9, tj. 450,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výše výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x3.

Funkce Free Spins, násobitel výher a symbol Scatter
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
hlavní fáze hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 a více symbolů Scatter, aktivuje se
v rámci jedné hry technické hry funkce Free Spins. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, je v rámci jedné hry technické hry uděleno 10 zatočení zdarma, pokud se
objeví kdekoliv na válcích 4 symboly Scatter, je v rámci jedné hry technické hry uděleno 15
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zatočení zdarma, pokud se objeví kdekoliv na válcích 5 symbolů Scatter, je v rámci jedné hry
technické hry uděleno 30 zatočení zdarma. Podle stejných pravidel lze získat v režimu aktivní
funkce Free Spins další zatočení zdarma.

Během aktivního režimu funkce Free Spins může být po každém zatočení zdarma náhodně
vylosován násobitel výhry x2 – x10 a uděleny až 2 další zatočení zdarma v rámci aktivní funkce
Free Spin. Násobitel výhry se použije pro výpočet celkové výhry ze všech výherních kombinací
včetně kombinací obsahujících symbol Wild z právě proběhlého zatočení zdarma. Bonusová
zatočení zdarma se připočítávají k celkovému počtu získaných zatočení zdarma v rámci aktivní
funkce režimu Free Spins.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry. Pro určení výše výhry v rámci
bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry,
ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré
výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které
byl režim bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Neon Fruits
Základní informace
Hra Neon Fruits je pětiválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje funkce Re-Spins a Multiplier, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,30 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
64 125,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
2,00 Kč.

840

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Funkce Respin
Při každé výherní kombinaci vystoupí výherní symboly do popředí a hráč obdrží opakované
zatočení zdarma. Jestliže se v při tomto zatočení objeví další výherní symboly, opět vystoupí a
následuje další opakované zatočení zdarma. Tato funkce pokračuje až do doby, kdy se neobjeví
další výherní symbol. Poté je vyhodnocena celková výhra z dané hry.
Funkce Multiplier
Pokud se zobrazí 6, 9, 12 nebo 15 shodných symbolů na prvních 2, 3, 4 nebo 5 válcích, dojde
k vynásobení všech výher násobitelem x2, x3, x4 nebo x5.
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Neon Staxx™
Základní informace
Hra Neon Staxx ™ je pětiválcový výherní video automat se 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a Scatter a funkce SuperStaxx a Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,90 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
55 800,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 4, tj. 200,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.
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Funkce SuperStaxx
Během náhodně aktivované funkce SuperStaxx se na všech pozicích na náhodně vybraném
počtu válců zobrazí stejný, náhodně vybraný symbol z Výplatních tabulek kromě symbolu
Scatter. Při aktivním režimu Free Spins (viz níže) se na všech pozicích náhodného počtu válců
náhodně zobrazí pouze symboly Predator (viz obrázek) a Wild.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní fáze
hry. Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry
technické hry 10 bonusových zatočení zdarma, pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 4 symboly
Scatter, aktivuje se 15 bonusových zatočení zdarma a pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 5
symbolů Scatter, udělí se 20 bonusových zatočení zdarma.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma není možné vyhrát
další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Ninja Fruits
Základní informace
Hra Ninja Fruits je pětiválcový výherní video automat s až 15 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Tref Ovoce a Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,65 %
Nejvyšší sázka
15,00 Kč
Nejvyšší výhra
340 880,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
904,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
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o
o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Jahody. Výhra je v
tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč
x 5 mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Tref Ovoce
Hra obsahuje symboly Šurikenu (viz obrázek), které se zobrazují pouze na válcích 3, 4 a 5.
Pokud se zobrazí 3 symboly Šuriken, dojde k aktivaci funkce Tref Ovoce. Sázející vrhá
hvězdice po ovoci a za každou trefu je udělena peněžitá výhra. Pokud se šuriken netrefí,
bonusová hra končí. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek nebo výherní podíl.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma, jejichž počet je náhodně vybrán z těchto možností: 10, 12, 15, 18 a 20 a je udělena
okamžitá výhra ve výši celkové sázky x5.

Tři symboly Scatter udělují okamžitou výhru v hodnotě pětinásobku celkové sázky. Před
spuštěním funkce Free Spins je také náhodně vybrán jeden z výherních symbolů, který má
během aktivní funkce Free Spins funkci symbolu Extra Scatter. Pokud se tento symbol objeví
během funkce Free Spins na jakékoliv pozici válce, dojde k roztažení tohoto symbolu na
všechny pozice válce a k udělení výher podle výplatních tabulek, přičemž výhry se vypočítávají
podle počtu symbolů kdekoliv na výherní linii. Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci
jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry.
Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní
linii jako v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková
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výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze hry technické
hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení není
možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Nirvana
Základní informace
Hra Nirvana je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,20 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
34 200,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
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•

Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.

855

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 25, tj. 125,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma.

Sázející má možnost výběru mezi třemi variantami režimu funkce Free Spins:
Wild Seeds: během každého bonusového zatočení zdarma je na náhodné pozice válců umístěno
2-4 symbolů Wild.
Mega Reel: tři prostřední válce jsou synchronní, tzn. zobrazují se na nich stejné kombinace
symbolů.
Nudge Reels: Po zastavení válců během bonusového zatočení zdarma se jeden z válců posune
o jednu pozici nahoru nebo dolů tak, aby byla utvořena nebo vylepšena výherní kombinace.
Tímto způsobem může dojít i k aktivaci režimu funkce Free Spins.
Pokud během režimu funkce Free Spins dojde k reaktivaci funkce Free Spins, počet
bonusových zatočení zdarma se nastaví na 10 a sázející vybere k již vybrané variantě funkce
Free Spins další variantu funkce Free Spins, takže budou aktivní obě, popř. všechny tři.
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Pokud se na válcích zobrazí 4 nebo 5 symbolů Scatter, je udělena okamžitá peněžitá výhra 1000
nebo 5000 mincí.
Pokud se během základní fáze hry zobrazí na válcích pouze dva symboly Scatter, je uděleno
jedno bonusové zatočení zdarma s jednou náhodně vybranou variantou funkcí Free Spins.
Pokud se během aktivního režimu funkce Free Spins zobrazí na válcích pouze dva symboly
Scatter, je uděleno jedno bonusové zatočení zdarma.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Orient Express
Základní informace
Hra Orient Express je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,20 %
Nejvyšší sázka
400,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
27 360,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 25, tj. 125,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild, které zastupují všechny ostatní symboly s
výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek.
Hra obsahuje 4 herní módy, které jsou znázorněny jako 4 města: Paříž, Benátky, Bělehrad a
Istanbul. Sázející začíná hrát v módu města Paříž a postupně odemyká další módy tím, že
v daném městě dokončí režim funkce Free Spins. Poté, co dokončí režim funkce Free Spins
v módu posledního města Istanbul, může si po každém režimu funkce Free Spins vybrat mód
dle svého uvážení.
Každý mód-město má svou speciální funkci.:
Paříž - Walking Wild:
Pokud je součástí výsledku jedné hry technické hry zobrazení symbolu Wild, dojde po
vyplacení všech výher z výherních linií v rámci jedné hry technické hry k přeměně symbolu
Wild na symbol Walking Wild, který se horizontálně posune o jedno pole doleva a k aktivaci
funkce Re-Spins – udělení bonusového opětovného roztočení, která jsou aktivována, dokud se
na některé z pozic nachází symbol Walking Wild

Benátky – Násobitel výher
Během základní fáze hry může dojít k náhodnému znásobení výhry násobitelem x2 – x5. během
aktivního režimu funkce Free Spins (viz níže) vždy dojde ke znásobení výhry násobitelem x2
– x5.
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Bělehrad – Složený symbol Wild
Během základní fáze hry se mohou na 1-3 válcích náhodně zobrazit složené symboly Wild,
které zabírají všechny tři pozice válce. Během aktivního režimu funkce Free Spins (viz níže) se
na 1-3 válci při každém bonusovém zatočení zdarma zobrazí složený symbol Wild.

Istanbul – Náhodné symboly Wild
Během základní fáze hry se mohou na 2-12 pozicích válců náhodně zobrazit symboly Wild.
Během aktivního režimu funkce Free Spins (viz níže) se na 2 – 12 pozicích válců při každém
bonusovém zatočení zdarma zobrazí symbol Wild.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter. (viz obrázek) Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 7 bonusových zatočení
zdarma. 4 symboly Scatter aktivují 15 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter
aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Pandora*
Základní informace
Hra Pandora je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild funkce Box Pandora. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.

866

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 1 000,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Box a Klíč (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Symbol Wild se náhodně roztahuje na válcích jak
vertikálně, tak horizontálně a nahrazuje tak ostatní symboly na symbol Wild.

Funkce Box Pandora
Pokud se na výherní linii zobrazí symboly Box a Klíč, dojde ke spuštění animace, 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.
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Pearls of India
Základní informace
Hra Pearls of India je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Kaskáda, Chrámový bonus a Free Spins.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,87 %
Nejvyšší sázka
50,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
2 817,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.

o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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o
o

Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 4, tj. 2,00 Kč.

872

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Kaskáda
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěna funkce Kaskáda.
Všechny symboly z výherních kombinací jsou vymazány (animace rozpadnutí) a nahrazeny
novými symboly, současně dochází k aktivaci násobitele výhry v rámci jednoho kola režimu
funkce Kaskáda. Každé kolo funkce kaskáda zvedne násobitel na ukazateli napravo od hracího
pole. Ukazatel násobitele se na začátku každé hry technické hry vynuluje.

Funkce Chrámový bonus
Hra obsahuje symbol Chrámu a počítadlo symbolu chrámu napravo od hracího pole (viz
obrázek).
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Pokud dojde v průběhu hraní technické hry k nasbírání dostatečného počtu symbolů Chrámu,
dojde k aktivaci bonusové hry.
Na začátku bonusové hry sázející vybere jednu z variant bonusové hry:

Socha Višny Sázející postupně sbírá perly ze sochy boha Višny a má možnost získat tak peněžité
výhry.
Kolo Brahmy: Sázející roztočí tři kola se symboly a získá peněžité ceny.
Zeď Šivy: Sázející postupně odkrývá dlaždice ve zdi a má tak možnost získat peněžité výhry.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Násobitel ze základní části hry je aktivní i v průběhu funkce Free Spins. Symboly Scatter mají
v průběhu funkce Free Spins vlastnosti symbolu Wild. V průběhu funkce Free Spin se každý
zobrazený symbol Scatter počítá a za každých 5 nasbíraných symbolů Scatter se zvedne
ukazatel násobitele a přidají se dodatečná bonusová zatočení zdarma.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení až do
maximálního počtu 50 zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Perfect Gems
Základní informace
Hra Perfect Gems je šestiválcový výherní video automat s až 21 609 výherními liniemi. První
a šestý válec mají pouze tři pozice. Nad druhým až pátým válcem se nachází dodatečný
horizontální válec, který navyšuje výherní pozice na válcích 2–5 na čtyři. Navíc, některé pozice
na válcích 2–5 mohou obsahovat dva symboly. maximální počet symbolů na válcích 2–5 včetně
horizontálního válce je 7. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter, Perfect Scatter a
funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,50 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 300,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva směrem doprava nebo od prvního válce zprava
směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace. První a šestý válec mají pouze tři
pozice. Nad druhým až pátým válcem se nachází dodatečný horizontální válec, který navyšuje
výherní pozice na válcích 2–5 na čtyři. Navíc, pokud se symbol na pozici válce 2–5 shoduje
s příslušným symbolem na horizontálním válci, zdvojí se, takže dva symboly jsou zobrazeny
na jedné pozici. Maximální počet symbolů na válcích 2–5 včetně horizontálního válce je 7. Na
každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v
rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 3,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Perfect Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek a které se zobrazují pouze na horizontálním válci.
Pokud dojde k jejich zobrazení, všechny symboly na příslušném válci jsou zdvojené.

Funkce Propadávání symbolů a násobitel
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim propadávání
symbolů. V režimu propadávání symbolů jsou všechny symboly z výherních kombinací
vymazány (animace rozpadnutí) a nahrazeny novými symboly, současně dochází k aktivaci
násobitele výhry v rámci jednoho kola režimu propadávání tak, že při každém kole režimu
propadávání se násobitel výhry z výherních kombinací v rámci jednoho kola propadávání
zvedne o 1. Před každou další hrou technické hry se ukazatel násobitel resetuje.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Perfect Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích
objeví alespoň 3 symboly Perfect Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová
zatočení zdarma. 3 symboly Perfect Scatter aktivují 9 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly
Perfect Scatter aktivují 15 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Perfect Scatter aktivuje 21
bonusových zatočení zdarma a 6 symbolů Perfect Scatter aktivuje 27 bonusových zatočení
zdarma.
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Pokud se během režimu funkce Free Spins zobrazí symbol Scatter (viz obrázek), dojde
k udělení dodatečných 2 bonusových zatočení zdarma. Počet dodatečných zatočení zdarma je
neomezený.

Při aktivaci funkce Free Spins se ukazatel násobitel neresetuje a hodnota násobitele je přenesena
do bonusových zatočení zdarma a ani během funkce Free Spins nedojde k jeho resetování.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Phoenix Reborn
Základní informace
Hra Phoenix Reborn je pětiválcový výherní video automat s 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,50 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 300,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Tukana 5,00 Kč. Vysoké
výherní symboly Bojovníka a Bojovnice jsou složené a zobrazují se na šesti po sobě jdoucích
pozicích na válci, a to zcela nebo částečně.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud se symbol Wild zobrazí kdekoliv na válcích, roztáhne s tak, že
pokrývá všechny pozice válce.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 7 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují
12 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 20 bonusových zatočení zdarma.
Pokud se během funkce Free Spins zobrazí další symboly Scatter, jsou udělená dodatečná
bonusová zatočení zdarma: 2 zobrazené symboly Scatter udělí 3 bonusová zatočení zdarma, 3
zobrazené symboly Scatter udělí 7 bonusových zatočení zdarma, 4 zobrazené symboly Scatter
udělí 12 bonusových zatočení zdarma a 5 zobrazených symbolů Scatter udělí 20 bonusových
zatočení zdarma. Během funkce Free Spins se při každém bonusovém zatočení zdarma zobrazí
symbol Wild na náhodné pozici válce.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Photo Safari
Základní informace
Hra Photo Safari je pětiválcový výherní video automat s až 20 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Foto Bonus a Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,17 %
Nejvyšší sázka
20,00 Kč
Nejvyšší výhra
213 150,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
2 098,80 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
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o
o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Foto bonus.
Hra obsahuje bonusový symbol Fotoaparátu (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích
zobrazí 3 symboly Fotoaparátu, dojde k aktivaci bonusové hry, při které sázející vybírá části
pokladu a vyhrává peněžité výhry. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní
podíl.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Symboly Scatter mají během funkce Free Spins vlastnosti symbolu Wild.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Pimped
Základní informace
Hra Pimped je pětiválcový video automat s 10 výherními liniemi. Hra obsahuje symbol Wild
s funkcí Stacked a symbol Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

91,51 – 91,52 %
50,00 Kč
500 000,00 Kč
7 641,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
do jedné hry technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet linií
na jednu hru technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou výší
sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty mince, počtu mincí
a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
Kliknutím automaticky nastaví maximální výši sázky v dané hodnotě
mince.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry. +
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry

•
•
•

•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a mínus se nastavuje hodnota mince, počet
mincí a počet linií na jednu hru technické hry.
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
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•
•

•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře zatočení zdarma – zastaví automatickou hru při výhře volných
zatočení.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušných výherních
kombinací uvedených ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na jedné výherní linii jsou vytočeny výherní kombinace 3 symbolů prsten. Výhra
je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na jednu výherní linii (hodnota
mince 0,50 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 10, tj. 25,00 Kč.
Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií
se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Bonusové symboly
Scatter symbol značky dolaru (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol, který
se může objevit kdekoli na všech pěti válcích. Tři a více symbolů Scatter kdekoli na válcích
spouštějí bonusovou funkci Win Spins™ ve formě pěti zatočení zdarma. Z každého zatočení
v rámci této funkce je garantována alespoň jedna výherní kombinace. Za každý Scatter symbol
vytočený v rámci funkce Win Spins™ se navíc přidávají další dvě bonusová zatočení. V rámci
jedné hry technické hry je možné dosáhnout až 20 po sobě jdoucích zatočení Win Spins™.

Pimped obsahuje symbol Wild (boxer) s funkcí Stacked. Symbol Wild nahrazuje všechny
ostatní symboly (s výjimkou typu Scatter) a pomáhá formovat výherní kombinace. Wild
symboly tvoří samostatné výherní kombinace na výherních liniích ve směru zleva doprava
s příslušnými multiplikátory dle Výplatní tabulky níže.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Planet Fortune
Základní informace
Hra Planet Fortune je pětiválcový výherní video automat s 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Magnetický zmatek a Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,50 %
Nejvyšší sázka
200,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
12 600,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické
hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol
v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně
Výplatní tabulky. Mezi jednotlivými listy informací
o hře lze přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 16,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 4,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Magnetický zmatek
K aktivaci funkce magnetický zmatek může dojít náhodně během každé hry technické hry.
Během funkce magnetický zmatek se 2–3 válce spojí a zobrazují se na nich složené symboly,
které se zobrazují na 2x2 pozicích, pokud se spojí 2 válce nebo 3x3 pozicích, pokud se spojí 3
válce.
Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň 3 symboly Wild, aktivuje se v rámci jedné hry
technické hry 10 bonusových zatočení zdarma. Během funkce Free Spins všechny zobrazené
symboly Wild, včetně těch, které funkci aktivovaly, zůstávají na svých pozicích s tím, že po
každém zatočení zdarma se posunou o jednu pozici doleva. Pokud se symbol Wild nachází na
válci 1, bude během dalšího zatočení odstraněn z hracího pole.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Poly Diamonds
Základní informace
Hra Poly Diamonds je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Zelený
drahokam 30,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Symbol Wild po zobrazení nahrazuje všechny ostatní symboly na válci,
na kterém se zobrazil a poté dojde k roztočení všech zbylých válců jednou zdarma. Pokud se
zobrazí symbol Wild i po tomto zatočení, opět nahradí všechny ostatní symboly na jeho válci a
pomůže vytvořit výherní kombinace, ale další otočení zdarma již neproběhne.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma,
4 symboly Scatter aktivují 15 bonusových zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Prissy Princess
Základní informace
Hra Prissy Princess je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Padající věže, Turnaj a Dračí dech. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,56 %
Nejvyšší sázka
80,00 Kč
Nejvyšší výhra
480 240,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
4 953,60 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Štítu 3,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázky), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
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dle Výplatních tabulek. Pokud se na jednom válci zobrazí všechny tři vysoké výherní symboly
rytířů, přemění se na Dračí symbol Wild, který se roztáhne na všechny tři pozice válce.

Funkce Padající věže
Pokud byla sestavena výherní kombinace je v rámci jedné hry technické hry aktivována funkce
Padající věže. Během této funkce dojde k odstranění všech symbolů na válcích, na kterých se
zobrazila výherní kombinace a k opětovnému roztočení těchto válců. Tato funkce je aktivní,
dokud dochází k sestavování výherních kombinací nebo pokud dojde k aktivaci této funkce po
čtvrté za sebou.

V případě, že dojde k sestavení výherní kombinace i během 4. opětovného roztočení zdarma,
dojde k aktivaci bonusové funkce, během které sázející vybírá z jedné z truhel s pokladem.
Obsahem truhly může být buď náhodný násobitel celkové sázky nebo náhodný násobitel
celkové výhry z příslušné hry technické hry. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry
nebo výherní podíl.
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Funkce Turnaj
Hra obsahuje bonusový symboly Scatter (viz obrázek), z nichž každý reprezentuje jeden
z vysokých výherních symbolů rytířů. Pokud se kdekoliv na válcích objeví všechny 3 symboly
Scatter, a to včetně opětovných roztočení v rámci funkce Padající věže, dojde k aktivaci
bonusové hry Turnaj

Během bonusové funkce Turnaj sázející vybírá vždy jednoho ze šampiónů a má tak možnost
vyhrát peněžité výhry. V prvním kole Turnaje vybírá z celkem čtyř šampiónů: tří rytířů a draka.
(viz obrázek)

V turnaji může být pouze jeden vítěz. V každém kole turnaje jeden ze šampiónů vypadne.
Pokud sázející vybral šampióna, který v daném kole turnaje vypadává, bonusová hra skončí a
dojde k návratu do základní hry. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry a výherní podíl.
Funkce Dračí dech
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Funkce Dračí dech se aktivuje náhodně během hry, pokud nedošlo k sestavení výherní
kombinace. Spustí se animace letícího draka a na náhodných pozicích válců se zobrazí až tři
symboly Wild. K aktivaci této funkce nemůže dojít během aktivní funkce padající věže.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Prosperity Palace
Základní informace
Hra Prosperity Palace je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,25 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 750,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 15,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma (viz obrázky). Symbol Scatter má během aktivní funkce Free Spins vlastnosti symbolu
Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Pumpkin Smash
Základní informace
Hra Pumpkin Smash je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, funkci Bonus Game (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,20 %
Nejvyšší sázka
250,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
17 100,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
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•
•

Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Jakmile se spustí bonus – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje režim
funkce Bonus Game.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 30, tj. 150,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Bonus Game
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 2 5 symbolů Bonus, aktivuje se funkce Bonus Game, při které sázející dostane na výběr z tolika
dýní, kolik se objevilo symbolů Bonus. Sázejí poté za každou dýni získá 2-20 bonusových cen.

Bonusové ceny, které může sázející získat jsou následující:
7-32 bonusových zatočení zdarma (Pokud se zobrazily alespoň 3 symboly Bonus, bonusová
zatočení zdarma jsou garantována.),
Násobitel určitého symbolu dle Výplatních tabulek x2 – x7 (K udělení tohoto bonusu dojde
pouze pokud dojde zároveň také k udělení bonusových zatočení zdarma.),
Okamžitá peněžitá výhra v hodnotě 60 – 6000 mincí.
Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 1 - 5 symbolů Bonus, aktivuje se v rámci funkce Free
Spins funkce Bonus Game, při které sázející dostane na výběr z tolika dýní, kolik se objevilo
symbolů Bonus. Sázejí poté za každou dýni získá 2-20 bonusových cen.
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Bonusové ceny, které může sázející získat jsou následující:
1-16 bonusových zatočení zdarma (Pokud se zobrazily alespoň 3 symboly Bonus, bonusová
zatočení zdarma jsou garantována.),
Další násobitel určitého symbolu dle Výplatních tabulek +x1 – +x6 (Násobitele jsou přidány
k již získaným násobitelům z předchozích bonusových her.),
Okamžitá peněžitá výhra v hodnotě 80 – 14000 mincí.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Potenciální okamžité výhry v mincích:
Počet Dýní
1
2
3
4
5

Základní fáze hry
N/A
60-2000
80-2500
160-4000
240-6000

Režim funkce Free Spins
80-1000
60-2000
160-4000
320-8000
560-14000
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Puppet Show
Základní informace
Hra Puppet Show je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Propadávání symbolů, Mystery.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,90 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
69 283,02 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Rytíře
20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Mystery a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Propadávání symbolů
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim Propadávání
symbolů. V režimu Propadávání symbolů jsou všechny symboly z výherních kombinací
vymazány a nahrazeny novými symboly, současně dochází k aktivaci násobitele výhry pro
případnou další výhru v dané hře vždy o jeden z možných násobků (na x2, x3, x4, nebo x5).
Funkce Mystery
Pokud se zobrazí 3, 4 nebo 5 symbolů Mystery kdekoli na válcích (minimálně jeden na každém
válci), dojde k aktivaci bonusové funkce Mystery, ve které sázející dle vybraného symbolu
Mystery na monitoru obdrží náhodnou výhru z intervalu dle platné výherní tabulky
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma,
4 symboly Scatter aktivují 20 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 40
bonusových zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Pyramid: Quest for Immortality™
Základní informace
Hra Pyramid: Quest for Immortality ™ je pětiválcový výherní video automat s 720 fixními
výherními liniemi. Na pěti válcích se nachází 3, 4, 5, 4 a 3 pozice (v pořadí zleva doprava). Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, funkce Avalanche™, násobitele a generování symbolů Wild.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,48 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
63 360,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 10
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
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Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů K. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 2, tj. 100,00 Kč.
Funkce Avalanche™
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim Avalanche™.
V režimu Avalanche™ jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace
rozpadnutí) a nahrazeny novými symboly. Režim Avalanche™ trvá, dokud dochází
k sestavování výherních kombinací. V průběhu režimu Avalanche™ se všechny výhry
z jednotlivých kol režimu Avalanche™ sčítají v poli „Celková výhra“. Režim Avalanche™
končí, pokud nedojde k sestavení výherní kombinace.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild
se mohou objevit pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.

Funkce Generování symbolů Wild
Libovolný herní symbol, který se objeví na horní pozici válce 2, 3 nebo 4 a je součástí výherní
kombinace, se pro další kolo v režimu Avalanche™ změní na symbol Wild. Symboly Wild,
které se nacházejí na horní pozici válce 2, 3 a 4 a jsou součástí nějaké výherní kombinace
nezmizí, ale i nadále zůstávají symboly Wild.
Funkce násobitel
Za každá tři po sobě jdoucí kola v režimu Avalanche™ se o 1 zvyšuje násobitel celkové výhry
jedné hry technické hry v režimu Avalanche™ až do maximální hodnoty x10, na které zůstává,
dokud trvá režim Avalanche™.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Queen’s Day Tilt
Základní informace
Hra Queen’s Day Tilt video automat s hracím polem 3 sloupců x 3 řádků. Symboly propadávají
hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň
dvou symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně. Výherní kombinace jsou
z hracího pole odebrány a zbývající symboly propadnou na jejich pozice. Tento mechanismus
se opakuje, dokud dochází k utváření výherních kombinací. Hra obsahuje zástupné symboly
Wild a funkce Vládce, Tilt, Následnictví a Den královny. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,36 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 552,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba seskupit 2 a více symbolů, které se horizontálně anebo
vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející takto výherní kombinaci budou posléze
odstraněny.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky a počtem symbolů,
které tvoří výherní kombinaci. Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Srdce 6,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud je
sestavena výherní kombinace ze tří symbolů, dojde k umístění symbolu Wild na prostřední
pozici této výherní kombinace. Pokud na hracím poli zbývá pouze symbol Wild, automaticky
dojde k jeho odstranění.

Funkce Vládce
Pokud nedojde k utvoření výherní kombinace, může dojít k náhodnému umístění symbolu Wild
na hrací pole, přičemž tento symbol se nikdy nezobrazí namísto vysokého výherního symbolu.
Funkce Tilt
Pokud na hracím poli zbývá pouze jeden symbol, může se náhodně aktivovat funkce Tilt
v rámci které dojde k odstranění posledního zbývajícího symbolu.
Funkce Následnictví
Bonusová funkce Následnictví se aktivuje, pokud během jedné hry technické hry dojde
k sestavení výherní kombinace z obou vysokých herních symbolů. Dojde k udělení jednoho
bonusového zatočení zdarma, při kterém se na pozicích válců zobrazí pouze vysoké výherní
symboly. Před zatočením zdarma sázející vybere jeden ze symbolů rytíře. Pokud vybraný
symbol utvoří více výherních kombinací než nevybraný, dojde k udělení násobitele celkové
výhry x2. Pokud vybraný symbol utvoří méně výherních kombinací, dojde k udělení
dosažených výher. Pokud vybraný symbol utvoří stejně výherního kombinací jako nevybraný,
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dojde k udělení dalšího bonusového zatočení zdarma. Interakce sázejícího nemá vliv na
výsledek hry nebo výherní podíl.

Funkce Den královny
Pokud dojde k odstranění všech symbolů z hracího pole, dojde k aktivaci funkce Den královny
a je uděleno 5 bonusových zatočení zdarma s tím, že se nezobrazují nízké výherní symboly.
Všechny výhry se násobí x2. Pokaždé, když dojde k sestavení výherní kombinace z obou
vysokých výherních symbolů v rámci jednoho zatočení, dojde k navýšení násobitele o jedna.
Při každém zatočení, během kterého nebyla utvořena výherní kombinace, dojde k aktivaci
funkce Vládce. Funkce Tilt se aktivuje pokaždé, když na hracím poli zbývá jeden symbol. Po
odstranění všech symbolů z hracího pole dojde k opětovné aktivaci funkce Den královny a
udělení dalších 5 bonusových zatočení zdarma
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Rage to Riches
Základní informace
Hra Rage to Riches je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
97,12 %
Nejvyšší sázka
10,00 Kč
Nejvyšší výhra
293 479,50 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
518,40 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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o
o

Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 6, tj. 3,00 Kč.
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Funkce Kaskáda
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěna funkce Kaskáda.
Všechny symboly z výherních kombinací jsou vymazány (animace rozpadnutí) a nahrazeny
novými symboly. Tento mechanismus se opakuje, dokud dochází k utváření výherních
kombinací.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Ničení města
Pokud se na válcích počínaje válcem zcela vlevo směrem doprava kdekoliv na každém válci
objeví symboly 10, J, Q, K a A, dojde v základní fázi hry k přidání hvězdy na ukazatel funkce
Ničení města, který se nachází nad hracím polem. Symbol 10 na válci 1, symbol J na válci 2,
symbol Q na válci 3, symbol K na válci 4 a symbol A na válci 5.

Pokud se ukazatel zaplní, je aktivována funkce Ničení města. Sázející vybírá budovy ke zničení,
přičemž za každou zničenu budovu získává peněžité výhry. Bonusové kolo končí, pokud je
avatar sázejícího poražen. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Pokud během 3 po sobě jdoucích bonusových zatočeních zdarma nedojde k sestavení výherní
kombinace, je uděleno opakované zatočení zdarma.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Raging Rex
Základní informace
Hra Raging Rex je šestiválcový výherní video automat s 4096 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Respin, Free Spins. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,34 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 588,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva směrem doprava nebo od prvního válce zprava
směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí
pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry
sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Pavouka v jantaru 4,00
Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje zástupný bonusový symbol Raging Rex (viz obrázek). Symbol Raging Rex je
složený symbol a zobrazuje se zcela nebo částečně na 4 po sobě jdoucích pozicích válce. Pokud
se symbol Raging Rex zobrazí zcela na válcích, dojde v rámci jedné hry technické hry k udělení
jednoho bonusového zatočení zdarma, přičemž během tohoto zatočení se symbol Raging Rex
posune o jeden válec vlevo. Takto dochází k udělování opětovných zatočení zdarma, dokud se
symbol Raging Rex nachází na hracím poli. Na hracím poli nemůže být současně více než 1
symbol Raging Rex.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma (viz obrázky). 3 symboly Scatter aktivují 8 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly
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Scatter aktivují 15 bonusových zatočení zdarma, 5 symbolů Scatter aktivuje 20 bonusových
zatočení zdarma a 6 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma. Pokud se během
funkce Free Spins zobrazí další symboly Scatter, jsou uděleny další bonusová zatočení zdarma.
2 další symboly Scatter udělí 5 dodatečných bonusových zatočení zdarma, 3 další symboly
Scatter udělí 8 dodatečných bonusových zatočení zdarma, 4 další symboly Scatter udělí 15
dodatečných bonusových zatočení zdarma více než 5 dalších symbolů Scatter udělí 20
dodatečných bonusových zatočení zdarma

Před začátkem funkce Free Spins sázející vybere jednu z funkcí, která bude aktivní po celou
dobu funkce Free Spins:
Funkce Wild Hunt: Tato funkce odstraňuje během funkce Free Spins ze hry symbol Raging Rex
a přidává k symbolům Wild násobitele x2 nebo x3. Pokud je součástí výherní kombinace více
symbolů Wild s násobiteli, tyto násobitelé se mezi sebou ještě dodatečně násobí.
Funkce Primal Rage: Symbol Raging Rex se náhodně zobrazí během každého zatočení zdarma
na jednom z válců 2–6.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Rainbow Ryan
Základní informace
Hra Rainbow Ryan je šestiválcový výherní video automat s 4096 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Rainbow Reels(viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 %
Nejvyšší sázka
87,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
5 827,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
50 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Počet
výherních linií je tedy 4096.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená hodnota
mince x multiplikátor 25, tj. 125,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Rainbow Reels
Funkce RR se může náhodně aktivovat během základní fáze hry. Když je funkce aktivní, 2-6
válců, přičemž alespoň dvou spolu sousedících válců, je synchronních, tj. obsahuje na všech
pozicích stejné symboly.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
hlavní hry. Pokud se kdekoliv na válcích alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné
hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 7 bonusových
zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 5 symbolů Scatter
aktivuje 15 bonusových zatočení zdarma a 6 symbolů Scatter aktivuje 20 bonusových zatočení
zdarma. Během aktivního režimu funkce Free Spins je při každém bonusovém zatočení zdarma
aktivována také funkce Rainbow Reels.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
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zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Rainforest Magic
Základní informace
Hra Rainforest Magic je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild funkce Mystery Symbols and Reels a Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,54 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 228,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické
hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol
v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně
Výplatní tabulky. Mezi jednotlivými listy informací
o hře lze přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Srdce 6,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Mystery Symbols
Během každé hry technické hry se na pozicích válců mohou zobrazit symboly Mystery (viz
obrázek), které se po dotočení válců promění na jakékoliv symboly tak, aby došlo k sestavení
výherní kombinace.

Funkce Free Spins
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Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí alespoň 3 symboly Wild, aktivuje se v rámci jedné hry
technické hry bonusová zatočení zdarma. Počet bonusových zatočení zdarma je ovlivněn
počtem symbolů Wild, které funkce Free Spins aktivovaly podle následující tabulky:
3 symboly Wild
4 symboly Wild
5 symbolů Wild
6 symbolů Wild
7 symbolů Wild
8 symbolů Wild
9 symbolů Wild
10 symbolů Wild
11 symbolů Wild
12 symbolů Wild
13 symbolů Wild
14 symbolů Wild
15 symbolů Wild

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

6 bonusových zatočení zdarma
8 bonusových zatočení zdarma
10 bonusových zatočení zdarma
12 bonusových zatočení zdarma
14 bonusových zatočení zdarma
16 bonusových zatočení zdarma
18 bonusových zatočení zdarma
20 bonusových zatočení zdarma
22 bonusových zatočení zdarma
24 bonusových zatočení zdarma
26 bonusových zatočení zdarma
28 bonusových zatočení zdarma
30 bonusových zatočení zdarma

Před spuštěním funkce Free Spins se zobrazí 4 květy (viz obrázek), z nichž sázející jeden
vybere. Zobrazená číslovka určuje počet válců, které budou po dobu aktivní funkce Free Spins
obsahovat pouze symboly Mystery, tzv. Mystery válce. Vylosovaný počet Mysterů válců
zůstává po celou dobu funkce Free Spins, pozice Mystery válce se náhodně změní při každém
bonusovém zatočení. Chování symbolů Mystery během funkce Free Spins se řídí pravidly
funkce Mystery Symbols (viz výše). Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo
výherní podíl.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Reactoonz
Základní informace
Hra Reactoonz je video automat s hracím polem 7 sloupců x 7 řádků. Symboly propadávají
hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň
pěti symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně. Výherní kombinace jsou
z hracího pole odebrány, zbývající symboly propadnou na jejich pozice a nové symboly doplní
hrací pole. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Kolísání, Giantoonz, Quantový skok
a Gargantoon. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,51 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
457 030,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 282,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické
hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol
v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně
Výplatní tabulky. Mezi jednotlivými listy informací
o hře lze přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba seskupit 5 a více symbolů, které se horizontálně anebo
vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející takto výherní kombinaci budou posléze
odstraněny, zbývající symboly propadnou na jejich místo a volná místa budou zaplněna novými
symboly. Propadávání a nahrazování symbolů v rámci jedné hry pokračuje, dokud jsou tvořeny
výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky a počtem symbolů,
které tvoří výherní kombinaci. Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 16,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 5 symbolů Žluté příšerky 1,60 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Pokud výsledkem hry technické hry není zobrazení výherní kombinace, může dojít
k náhodnému rozmístění 4–8 symbolů Wild na hrací pole.
Funkce Kolísání
Během každé hry je jeden z nízkých výherních symbolů (symboly s jedním okem) kolísající,
což znamená, že se zvýrazní a pokud je součástí výherní kombinace, dojde po odstranění
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těchto symbolů z hracího pole k přidání 2 symbolů Wild na pozice, na kterých byly kolísající
symboly.
Funkce Giantoonz
Pokud se zobrazí 4 stejné symboly na sousedních pozicích o velikosti 2x2 pole, přemění se na
symbol Giantoonz, který se zobrazuje na 4 pozicích o velikosti 2x2 a který pokud je součástí
výherní kombinace, použije se k výpočtu výhry z této kombinace násobitel x2.
Funkce Quantový skok
Všechny výhry během jedné hry technické hry přispívají k nabíjení ukazatele Quantového
skoku, (viz obrázek) který se nachází nalevo od hracího pole. Pokud je ukazatel nabitý, jedna
náhodně zvolená funkce se přidá do fronty Quantového skoku. Pokud nedojde k sestavení
výherní kombinace, je aktivována funkce Quantového skoku, která je první na řadě. Po
skončení jedné hry technické hry se ukazatel včetně fronty vynuluje.

Náhodné funkce Quantového skoku jsou následující:
Imploze: Během funkce Imploze dojde k přeměně 3–6 symbolů na symboly Wild a
k odstranění všech sousedních symbolů.

Řez: Během funkce Řez je doprostřed hracího pole umístěn symbol Wild a na diagonálách
hracího pole se zobrazí stejný náhodně zvolený symbol.
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Demolice: Během funkce Demolice dojde k odstranění všech nízkých výherních symbolů
(symbolů s jedním okem)

Úprava: Během funkce Úprava dojde k přeměně jednoho druhu nízkého výherního symbolu na
jiný symbol. Pokud se na hracím poli nenachází žádný nízký výherní symbol, může být
přeměněn jakýkoliv jiný symbol.

Pokud je Quantový ukazatel nabitý všemi čtyřmi funkcemi a mělo by dojít k dalšímu nabití, je
do fronty přidána funkce Gargantoon. Během funkce Gargantoon je nejprve na náhodnou pozici
na hracím poli přidán symbol o velikosti 3x3 pole s vlastnostmi symbolu Wild. Pokud nedojde
v rámci propadávání symbolů k sestavení výherní kombinace, přemění se tento symbol na dva
symboly o velikosti 2x2 pozice a s vlastnostmi symbolu Wild. Pokud nedojde v rámci
propadávání symbolů k sestavení výherní kombinace, přemění se nakonec na symbol Wild o
velikosti 1x1 pozice.
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Reel Rush™
Základní informace
Hra Reel Rush™ je pětiválcový výherní video automat s 45 – 3125 výherními kombinacemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Free Spins a Re-Spin (opětovné zatočení) (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,00 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
54 000,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 50
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se spustí funkce Free Spins – 8 zatočení zdarma

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných oranžových symbolů. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild
se mohou objevit pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.

Funkce Re-Spin – opětovné roztočení
V rámci hlavní hry technické hry aktivuje jakákoliv výherní kombinace 1 opětovné roztočení,
a to do maximálního počtu 5 opětovných roztočení. Při každém opětovném roztočení se odkryjí
2 pozice na válcích a tím se zvýší počet možností výhry. (viz obrázek)

Výhry z opětovných zatočení se přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací hlavní
hry. Pro určení výše výhry v rámci opětovných roztočení se použije výše sázky na výherní linii
jako v hlavní hře, ve které se opětovné zatočení aktivovalo. Režim opětného roztočení skončí
po pátém opětovném roztočení nebo pokud nedojde k sestavení výherní kombinace.
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Funkce Free Spins
Pokud dojde při pátém opětovném roztočení k sestavení výherní kombinace, je aktivováno 8
Free Spins – zatočení zdarma. Pro určení výše výhry v rámci roztočení zdarma se použije výše
sázky v hlavní hře, ve které se aktivovalo první opětovné zatočení. Výhry z režimu zatočení
zdarma se přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací hlavní hry. Během aktivní
funkce Free Spins nelze vyhrát další zatočení zdarma.
V následující tabulce je uveden přehled výherních pozic na jednotlivých válcích a počet
možností výhry v hlavní hře, opětovných roztočení a při režimu Free Spins – zatočení zdarma.
Roztočení / Opětovné roztočení / Free Spins

Válce

Možnosti výhry

Úvodní roztočení

45

První roztočení

135

Druhé roztočení

405

Třetí roztočení

675

Čtvrté roztočení

1125

Páté roztočení

1875

Free Spins

3125

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.

976

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Reel Steal™
Základní informace
Hra Reel Steal ™ je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

93,81 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
111 420,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 9
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Pro výpočet výhry za symboly Scatter se použije multiplikátor na celkovou výši sázky.

979

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Kufříku. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild
se použije násobitel x5.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní fáze
hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry
technické hry bonusová zatočení zdarma (viz obrázek). 3 symboly Scatter aktivují 15
bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 20 bonusových zatočení zdarma a 5
symbolů Scatter aktivuje 25 bonusových zatočení zdarma.

Během aktivního režimu funkce Free Spins se výhry z výherních kombinací vyplácejí
s násobitelem x5, avšak do limitu maximální možné výhry z jedné hry technické hry. Toto
pravidlo se nevztahuje na dodatečné bonusové roztočení zdarma. Pokud se během aktivní
funkce Free Spins zobrazí kdekoliv na válcích symbol Scatter, automaticky se připočte další
bonusové zatočení zdarma a výhra za symboly Scatter podle Výplatních tabulek se nevyplácí.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Reel Thunder
Základní informace
Hra Reel Thunder je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Scatter a Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,95 %
Nejvyšší sázka
18,00 Kč
Nejvyšší výhra
20 128,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
658,80 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince, přičemž sázka na linii je vždy jedna mince.
Celková sázka se tedy vždy rovná 9 mincím.
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
celková výše sázky na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Klikáním na šipky se přepíná mezi jednotlivými stránkami
technické hry, na kterých je zobrazena hra samotná, Výplatní
tabulky a nastavení výše sázky.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.
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Na jednu výherní linii lze vsadit právě jednu minci. Výše výhry z jedné hry technické hry je
určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč a na výherní linii se zobrazí výherní kombinace
3 shodných symbolů Hotdogu. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
sázky na výherní linii (hodnota mince 1,00 Kč) x multiplikátor 9, tj. 9,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze
na válcích 2, 3 a 4 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter tak,
aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné symboly Wild
neutvářejí vlastní výherní kombinace.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry, která je určena celkovou hodnotou sázky
vynásobenou multiplikátorem příslušného počtu symbolů Scatter dle obrázku níže. Výhry
za symboly Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
výherních kombinací běžných symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.
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Rich Fish*
Základní informace
Hra Rich Fish je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Násobení výhry. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 1 000,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Násobení výhry
Pokud se zobrazí 9, 12 nebo 15 shodných symbolů Kříž, Lebka, Pergamen nebo Vidle na
prvních 3, 4 nebo 5 válcích, dojde k vynásobení všech výher násobitelem x2, x3, x4 nebo x5.
Resp. trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a
pětinásobek za patnáct shodných symbolů.
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Riches of Ra
Základní informace
Hra Riches of Ra je pětiválcový výherní video automat s až 15 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a funkce Bonus a Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,01 %
Nejvyšší sázka
37,50 Kč
Nejvyšší výhra
301 200,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
4 043,25 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
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o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 10, tj. 5,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.
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Funkce Bonus
Hra obsahuje symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se 3 symboly Bonus zobrazí kdekoliv na
válcích, dojde k aktivaci bonusového kola, ve kterém sázející může vyhrát peněžité výhry.
Během bonusové hry sázející vybere jednu ze tří zobrazených uren a je mu udělena odpovídající
peněžitá výhry. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Funkce Free Spins
Pokud se na válci 1 a 5 zobrazí symboly Wild na všech pozicích válců, dojde k aktivaci funkce
Free Spins a udělení 15 bonusových zatočení zdarma. Symboly Wild na válcích 1 a 5 zůstávají
po celou dobu funkce Free Spins.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Ring of Fire XL
Základní informace
Hra Ring of Fire XL je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Ring of Fire, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
66 666,67 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
80,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.
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Funkce Ring of Fire
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek. Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 15 – 90 bonusových
zatočení zdarma, během kterých jsou všechny výhry násobeny násobitelem x3.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Rise of Dead
Základní informace
Hra Rise of Dead je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter, složené symboly a funkce Dar Bohů Free Spins.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,53 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 246,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 16,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 3,20 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Složené symboly
Hra obsahuje Složené symboly. Při každé hře technické hry je náhodně zvolen jeden ze
symbolů, Tento symbol se nachází na 12 po sobě jdoucích pozicích na každém válci. Na
viditelných pozicích válce se tedy může zobrazit zcela nebo pouze částečně, tj. jeho konec nebo
začátek.
Funkce Dar Bohů
Během každé hry technické hry v základní fázi může být náhodně aktivována funkce Dar Bohů.
Během této funkce se na válcích 1, 3 a 5 plně zobrazí na všech pozicích stejné Složené symboly.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma (viz obrázky).

Pokud se během režimu funkce Free Spins zobrazí další symboly Scatter, dojde k udělení
dodatečných bonusových zatočení zdarma. Pokud se zobrazí 1 symbol Scatter, dojde k udělení
2 bonusových zatočení zdarma, pokud se zobrazí 2 symboly Scatter, dojde k udělení 4
bonusových zatočení zdarma a pokud se zobrazí 3 symboly Scatter, dojde k udělení 10
bonusových zatočení zdarma.
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Během funkce Free Spins je během každého zatočení jeden náhodně zvolený nízký výherní
symbol složený a nachází se na 8 po sobě jdoucích pozicích válce. Symboly Wild jsou také
složené a naházejí se na 6-7 po sobě jdoucích pozicích válce.
Pokud se během funkce Free Spins zobrazí v hracím poli vysoký výherní symbol, roztáhne se
na všechny pozice válce. Ovšem až poté, co jsou vypočítány výhry za nízké výherní symboly a
symboly Wild a pouze pokud by tak došlo k sestavení výherní kombinace.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Rise of Merlin
Základní informace
Hra Rise of Merlin je pětiválcový výherní video automat s až 10 výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,58 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 156,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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o
o

Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild
jsou zároveň symboly Scatter.

Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické
hry 8 bonusových zatočení zdarma. Pokud se během funkce Free Spins zobrazí další 3 symboly
Scatter, dojde k udělení dalších 8 bonusových zatočení zdarma. Na začátku funkce Free Spins
je vybrán jeden náhodný symbol, který pokud se zobrazí na pozici válce, roztáhne se tak, že
pokrývá všechny pozice válce. Tyto roztažené symboly se k utvoření výherní kombinace
nemusí nacházet na válcích vedle sebe.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Roulette Touch™
Základní informace
Hra Roulette Touch™ je založena na principu klasické rulety. Podstatou hry je vsadit
na vybrané místo na hracím poli tak, aby sázka pokrývala výsledek, na kterém se ustálí kulička.
Talíř rulety se skládá z 37 číslovaných políček. Čísla od 1 do 36 mají střídavě červenou a černou
barvu. 0 má zelenou barvu.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,30 %
1 000,00 Kč
36 000,00 Kč
48 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na ikonku mince s odpovídající hodnotou
se vybírá hodnota mince.
Kliknutím s odpovídající hodnotou mince na hracím poli se
nastavuje sázka do jedné hry technické hry. Celková sázka
do jedné hry technické hry je vypočtena jako součet všech
hodnot umístěných mincí na hracím poli.
Kliknutím je aktuálně nastavená sázka do jedné hry
technické hry zdvojnásobena.
Kliknutím je poslední zvolená sázka odstraněna.
Kliknutím je celková sázka do jedné hry technické hry
odstraněna.
Kliknutím je sázka do jedné hry technické hry opakována
podle předchozí hry technické hry.

1009

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a možnosti hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se zobrazí tabulka výplat.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím se zobrazí herní historie (není k dispozici
v režimu Hra pro zábavu).
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Možnosti nastavení hry
•
•

Zvuk – posuvníkem se ovládá hlasitost.
Barva pozadí – posuvníkem se přepíná barva herního pole.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na posuvníku se nastavuje počet her automatické hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí po dokončení nastavení automatické hry
kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
Kulička rulety se v rámci jedné hry technické hry ustálí se na jednom z 37 čísel s příslušnou
barvou. Odpovídající výhry z jedné hry technické hry jsou vypočteny podle následující výplatní
tabulky:
Vnitřní sázka (Inside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

Jedno číslo (Straight-Up)

Sázka na jedno číslo

36x

Dvě čísla (Split)

Sázka na linii mezi dvěma
18x
sousedícími čísly.

Tři čísla (Street)

Sázka na vnější okraj
sázkové
plochy
vedle
prvního čísla v řadě, která
se vztahuje na celou řadu. 12x
Příklad: 13, 14 a 15. Jako
sázky Street platí také sázky
na skupiny 0,1,2 nebo 0,2,3.

Čtyři čísla (Corner)

Sázka na průsečík vodorovné
a svislé linie uprostřed
skupiny čtyř čísel. Příklad:
9x
17, 18, 20 a 21. Sázku Corner
můžete
rovněž
uzavřít
na skupinu čísel 0, 1, 2, 3.

Šest čísel (Line)

Sázka na vnější okraj
sázkové plochy v průsečíku
6x
dvou řad. Příklad: 19, 20, 21,
22, 23 a 24.

* Maximální hodnota vnitřní sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější sázky
je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Vnější sázky (Outside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

12 čísel (Dozens)

Sázka na pole "1st 12"
(tj. první sadu dvanácti
po sobě jdoucích čísel, 1-12), 3x
"2nd 12" (13-24), nebo "3rd
12" (25-36).

Sloupce 12 čísel (Colums)

Sázka na pole označené "2 to
1" v dolní části každého 3x
sloupce o dvanácti číslech.

Barva

Sázka na červené nebo černé
pole. (pokud kulička přistane
na zeleném čísle 0, sázky 2x
na červenou a černou barvu
prohrávají).

Sázka na pole s označením
"Even" (sudá čísla) nebo
"Odd" (lichá čísla). (pokud
Sudá/Lichá čísla (Even/Odd)
2x
kulička přistane na 0, sázky
na sudá a lichá čísla
prohrávají).

Nízká/Vysoká čísla
(Low/High)

Sázka na pole "1-18" nebo
"19-36". (číslo 0 není
2x
do těchto číselných skupin
zahrnuto).

* Maximální hodnota vnější sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější sázky
je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní
sázku 100,00 Kč na číslo 0; vnější sázku 100,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 100,00
Kč na prostřední sloupec čísel (viz obrázek). Celková sázka do jedné hry technické hry
odpovídá součtu dílčích sázek při zachování zákonných a nastavených sázkových limitů hry,
tj. 300,00 Kč. Výsledkem náhodného procesu je červené číslo 14. Dílčí výhry z jednotlivých
sázek se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Celková výhra z jedné hry technické hry je
v takovém případě: 100,00 Kč x 0 (nula) + 100,00 Kč x 1 (červená barva) + 100,00 Kč x 2
(prostřední sloupec), tj. 300,00 Kč.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Royal Masquerade
Základní informace
Hra Royal Masquerade je pětiválcový výherní video automat s až 10 výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
91,51 – 91,52 %
Nejvyšší sázka
50,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
7 641,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
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o
o
o
o

Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
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případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 3, tj. 1,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 5 bonusových zatočení zdarma,
při kterých pokaždé dojde k zobrazení výherní kombinace. Za každý zobrazený symbol Scatter
během funkce Free Spins jsou uděleny 2 dodatečné zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení až do
maximálního počtu 20.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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R.U.R.*
Základní informace
Hra R.U.R. je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a funkce Násobení výhry. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Násobení výhry
Pokud se zobrazí 9, 12 nebo 15 shodných symbolů J, Q, K nebo A na prvních 3, 4 nebo 5
válcích, dojde k vynásobení všech výher násobitelem x3, x4 nebo x5. Resp. trojnásobek za
devět shodných symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct
shodných symbolů.
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Sabaton
Základní informace
Hra Sabaton je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Spojené válce, Last Stand a Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,50 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 300,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Granátu 4,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Metalové hromadné a mystery symboly
Během každé hry technické hry je náhodně vybrán jeden ze symbolů, který se během vybrané
hry zobrazuje jako složený, tj. na třech po sobě jdoucích pozicích na válci, přičemž se může
zobrazit zcela nebo částečně. Během této funkce se vysoké výherní symboly mohou zobrazit
jako Mega symboly – symboly, které se zobrazují na 3x3 pozice a zobrazují se zcela nebo
částečně.
Funkce Spojené válce
Tato funkce se může aktivovat náhodně během každé hry technické hry. Pokud je funkce
aktivní, na 2-3 válcích se zobrazí stejná kombinace symbolů. Během funkce Free Spins (viz
níže) je tato funkce aktivní při každém zatočení.
Funkce Last Stand
Funkce Last Stand se může náhodně aktivovat během každé hry technické hry. Během této
funkce se na buď 1 nebo 2 válcích zobrazí na všech pozicích symbol Wild.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 9
symbolů Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 7 bonusových zatočení zdarma.

Na začátku funkce Free Spins je náhodně vybrán jeden ze symbolů, který je po celou dobu
funkce Free Spins vybrán v rámci funkce Spojené válce. Pokud se během funkce Free Spins
zobrazí 3-8 symbolů Scatter, jsou nahrazeny tímto symbolem. Během funkce Free Spins jsou
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válce 2, 3 a 4 spojené, takže se na nich zobrazuje stejná kombinace symbolů nebo Mega
symboly.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Samba Carnival
Základní informace
Hra Samba Carnival je pětiválcový video automat s 15 výherními liniemi. Hra obsahuje symbol
Wild a symbol Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

95,78 %
187,50 Kč
329 287,50 Kč
14 242,50 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet linií
na jednu hru technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou výší
sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty mince, počtu mincí
a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím automaticky nastaví maximální výši sázky v dané hodnotě
mince.

Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry. +
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Možnosti nastavení hry

•
•
•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a mínus se nastavuje hodnota mince, počet
mincí a počet linií na jednu hru technické hry.
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.

1031

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
•
•

•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly v libovolném směru a pozici na některé
z těchto linií, dochází ke zformování výherních kombinací.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušných výherních
kombinací uvedených ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na jedné výherní linii jsou vytočeny výherní kombinace 3 symbolů ananasu.
Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na jednu výherní linii
(hodnota mince 0,50 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 10, tj. 25,00 Kč.
Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií
se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Bonusové symboly
Scatter symbol bubnů (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol, který se může
objevit kdekoli na válcích 1, 3 a 5 zleva. Tři Scatter symboly kdekoli na válcích 1, 3 a 5 zleva
aktivují bonusovou funkci Bongo, v rámci které sázející kliknutím vybírá mezi 3 možnostmi,
pod kterými se skrývají náhodné multiplikátory zvolené hodnoty sázky do hry. Tato funkce má
výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.

Symbol Wild rumba koulí s násobitelem (viz obrázek) se může objevit kdekoliv pouze na válci
číslo 3 zleva. Nahrazuje všechny ostatní symboly (vyjma symbolu Scatter) a pomáhá formovat
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výherní kombinace. Wild symboly dotváří výherní kombinace s příslušnými multiplikátory
(od 2 do 5) v závislosti na tom, jaký multiplikátor symbol Wild v sobě obsahuje.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Scruffy Duck™
Základní informace
Hra Scruffy Duck ™ je pětiválcový výherní video automat se 25 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje složené symboly Stacked, symboly Expanding Wild a symboly Wild a Scatter a 5
funkcí v režimu funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,33 %
500,00 Kč
500 000,00 Kč
33 030,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 25
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.

1036

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 4, tj. 200,00 Kč.
Složené symboly Stacked
V základní fázi hry i během režimu Free Spins (viz níže) se na válcích zobrazuje složený
symbol kachny, který se zobrazuje až na 3 pozicích válce. Složený symbol kachny se může
zobrazit úplně nebo pouze částečně, kdy zabírá jednu nebo dvě pozice na válci.
Symbol Expanding Wild
Hra ve své základní fázi i v režimu funkce Free Spins (viz níže) obsahuje zástupné bonusové
symboly Expanding Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou
symbolů Free Spins tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
Když se symbol Expanding Wild zobrazí na pozici válce, automaticky se rozšíří tak, že pokrývá
všechny pozice válce. Symboly Expanding Wild se mohou zobrazit na jakémkoliv válci
s výjimkou aktivní funkce Colossal Wild (viz níže), při které se mohou zobrazit pouze
na válcích 1 a 5.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Free Spins, který se na válcích objevuje pouze během hlavní
fáze hry. Pokud se kdekoliv na válcích 3, 4 a 5 objeví 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci
jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma – režim funkce Free Spins.

Po spuštění režimu Free Spins si sázející náhodně vybere jednu z pěti funkcí režimu funkce
Free Spins. Každá z těchto funkcí udělený jiný počet bonusových zatočení zdarma:

Funkce Multiplier
Při náhodném výběru funkce Multipllier je v rámci aktivního režimu funkce Free Spins
aktivováno 15 bonusových zatočení zdarma a pro výpočet všech výher z výherních kombinací
se použije násobitel x3.
Funkce Symbol Removal
Při náhodném výběru funkce Symbol Removal je v rámci aktivního režimu funkce Free Spins
aktivováno 12 bonusových zatočení zdarma a během této funkce se na pozicích válců
nezobrazují žádné symboly nízkých výher.
Colossal Wild
Při náhodném výběru funkce Colossal Wild je v rámci aktivního režimu funkce Free Spins
aktivováno 10 bonusových zatočení zdarma a hra obsahuje symbol Colossal Wild, který
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nahrazuje všechny symboly s výjimkou symbolu Free Spins. Colossal Wild je shluk symbolů
Wild, který se zobrazuje na 3x3 nebo 2x2 pozicích a zobrazuje se pouze na válcích 2, 3 nebo 4.
Symbol Colossal Wild se může zobrazit úplně nebo pouze částečně. Jakákoliv část složeného
symbolu Colossal Wild zastupuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů tak,
aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
Random Wilds
Při náhodném výběru funkce Random Wilds je v rámci aktivního režimu funkce Free Spins
aktivováno 8 bonusových zatočení zdarma. Během aktivního režimu funkce Random Wilds se
na pozicích válců při každém bonusovém zatočení zdarma zobrazí 2 až 5 symbolů Random
Wilds, které nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolu Free Spins. Pokud se symbol
Random Wild zobrazí na symbolu Expanding Wild, tento se přesto roztáhne přes všechny
pozice válce a překryje tak symbol Random Wild. Každý symbol Random Wild se zobrazuje
pouze na jedné pozici válce a neroztahuje se přes všechny pozice válce. Symboly Random
Wilds se nemohou zobrazit na bloku Colossal Wild.

Funkce Double
Při náhodném výběru funkce Double je v rámci aktivního režimu funkce Free Spins aktivováno
6 bonusových zatočení zdarma a je možné v rámci režimu aktivní funkce Free Spins aktivovat
dvě z výše uvedených funkcí režimu Free Spins současně, přičemž dvojice aktivovaných funkcí
je vybrána náhodně.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma není možné vyhrát
další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Seasons
Základní informace
Hra Seasons je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Roční období (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
350,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
24 570,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Speciální efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají animace symbolů Wild.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 12, tj. 60,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild, které zastupují všechny ostatní symboly s
výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek.
Hra obsahuje 4 herní módy, které jsou znázorněny jako 4 roční období. Poté, co v módu jednoho
ročního období bylo odehráno alespoň 10 zatočení, může se mód kdykoliv náhodně změnit.
Nejvyšší počet po sobě jdoucích her technické hry v jednom módu je 49. Každé roční období
má symbol Wild se specifickými vlastnostmi:
Jaro
V režimu módu ročního období Jara hra obsahuje symbol Wild Sovy, který při každém
zobrazení udělí jedno bonusové opakované zatočení zdarma, při kterém se symbol Wild Sovy
přesune na libovolné sousední pole. Pokud se symbol Wild Sovy přesune mimo hrací pole,
zmizí a opakovaná zatočení zdarma končí.

Léto
V režimu módu ročního období Léta hra obsahuje symbol Wild Jelena, který při každém
zobrazení přidá na sousední pozice nad sebou, pod sebou, nalevo a vpravo symboly Wild.

Podzim
V režimu módu ročního období Podzimu hra obsahuje symbol Wild Lišky, který při každém
zobrazení násobí celkovou výhru za dané hry technické hry násobitelem, jehož hodnota závisí
na počtu symbolů Wild, které se zobrazily: 1 symbol Wild Lišky poskytuje násobitel x2 – x5,
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2 symboly Wild Lišky poskytují násobitel x3-x6, 3 symboly Wild Lišky poskytují násobitel x4x7, 4 symboly Wild Lišky poskytují násobitel x5-x8 a 5 symbolů Wild Lišky poskytuje
násobitel x7-x10.

Zima
V režimu módu ročního období zimy hra obsahuje symbol Wild zajíce, který se při každém
zobrazení zduplikuje na náhodnou pozici, která je vybrána tak aby došlo k sestavení nejlepší
možné výherní kombinace.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter. Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň 3 symboly
Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. 3 symboly
Scatter aktivují 7 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 15 bonusových
zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
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zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Sea Hunter
Základní informace
Hra Sea Hunter je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a funkce Dělo s počítadlem. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,64 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
460 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
30 240,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Manty 90,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Dělo s počítadlem
Ve hře se nalevo od hracího pole nachází dělo s počítadlem. Dělo se nabíjí, pokud byla ve hře
následující po hře, ve které byla zobrazena výherní kombinace, utvořena další výherní
kombinace. Pokud nabití dosáhne počítadla na děle, bude v následující hře technické hry
aktivována příslušná bonusová funkce. Pokud ve hře technické hry nedojde k sestavení výherní
kombinace, počítadlo na děle se vynuluje. Pokud dojde ke změně sázky, počítadlo se vynuluje.
Pokud dojde k nastavení sázky, při které dělo se nabije do stavu, ve kterém bylo před změnou
sázky.
Bonusové funkce, které se aktivují na počítadle děla jsou následující:
Růstové dělo: Aktivuje se po dvou po sobě jdoucích výherních hrách technické hry.
V následující hře dojde k přeměně všech symbolů náhodně vybraného typu na o jeden dražší
symbol dle Výplatních tabulek.

Lepivá střela: Aktivuje se po čtyřech po sobě jdoucích výherních hrách technické hry.
V následující hře dojde k zastavení všech symbolů náhodně vybraného typu a všech
zobrazených symbolů Wild a udělení jednoho opakovaného zatočení zdarma s tím, že vybrané
symboly zůstanou na svých pozicích. Pokud během opakovaného zatočení zdarma nedojde
k sestavení výherní kombinace, nedojde k vynulování počítadla.
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Hlavice Wild: Aktivuje se po pěti po sobě jdoucích výherních hrách technické hry. Během
následující hry bude na náhodné pozice válců umístěno 1–3 symboly Wild.

Houfnice násobitelů: Aktivuje se po šesti po sobě jdoucích výherních hrách technické hry.
Během následující hry je zaručeno sestavení výherní kombinace, přičemž výhra je vynásobena
náhodným násobitelem až do velikosti x15.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Secrets of Egypt
Základní informace
Hra Secrets of Egypt je pětiválcový výherní video automat s až 10 výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Propadávání symbolů a Free Spins, (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
114 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 2,00
Kč.

1056

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. V případě nevýherní pozice s minimálně jedním symbolem Wild jsou
všechny světlé symboly (10, J, Q, K, A, Wild), které jsou v tu chvíli na válcích nahrazeny
symboly z vyšších pozic. Výhra a linii se symbolem Wild je vynásobena 2x.

Funkce Propadávání symbolů
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na
jakékoliv výherní kombinaci kromě kombinací s výherním
rámci jedné hry technické hry spuštěn režim Propadávání
symbolů jsou všechny symboly z výherních kombinací
symboly.

své pozice v herních válcích. Při
symbolem Scatter (viz níže) je v
symbolů. V režimu Propadávání
vymazány a nahrazeny novými

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter. (viz obrázek) Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Secret of the Stones™
Základní informace
Hra Secret of the Stones™ je pětiválcový výherní video automat se 25 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins s výběrem
bonusových prvků (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,60 %
500,00 Kč
500 000,00 Kč
30 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 25
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře
zatočení zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
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Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 2,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 2,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 100,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní fáze
hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví nejméně 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné
hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma (viz obrázek).
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Před zahájením bonusových točení zdarma sázející vybere takový počet z dvaceti kamenů,
kolik se objevilo symbolů Scatter před zahájením funkce Free Spins. Interakce sázejícího nemá
vliv na výsledek hry ani výherní podíl. Kameny obsahují bonusové prvky, které budou aktivní
po celou dobu aktivní funkce Free Spin v rámci dané hry technické hry. (viz obrázek)

Každý z kamenů náhodně obsahuje následující bonusové prvky:
Bonusová zatočení zdarma: K původním 10 zatočením zdarma je přidáno další 2, 3, 4, 5 nebo
10 zatočení zdarma.
Násobitelé výhry: Výše výhry ze zatočení zdarma je nastavena na x1. K tomuto násobiteli
výhry se náhodně připočtou násobitelé x1 nebo x2. (Maximální násobitel výše výher může být
x8)
Wild Reels: Všechny pozice na válcích 2 a/nebo 4 jsou až do konce funkce Free Spins
nahrazeny zástupným symbolem Wild, který pokrývá celý válec. (viz obrázek)
Dodatečné zástupné symboly Wild: Symboly Jelen a/nebo Sova ze základní fáze hry jsou
nahrazeny symbolem Wild. (viz obrázek)
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry. Pro určení výše výhry v rámci
bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry,
ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré
výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které
byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát
další bonusová zatočení s výjimkou výběru kamenů před začátkem zatočení zdarma v režimu
aktivní funkce Free Spins.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Secrets of Atlantis™
Základní informace
Hra Secrets of Atlantis™ je pětiválcový video automat se 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupný symbol Wild a další bonusové symboly a funkce (viz obrázek a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,10 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
52 200,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Tlačítko x slouží pro návrat zpět do hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Úvodní film – zapíná nebo vypíná úvodní prezentaci.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity,
kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
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Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava anebo od válce zcela vpravo směrem doleva, dochází ke zformování
výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty
úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené
ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 10,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii 10 je vytočena výherní kombinace 4 shodných symbolů perly. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 10,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 50, tj. 5 000,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupný bonusový symbol Nudge Wild (viz obrázek), který nahrazuje všechny
ostatní symboly (kromě bonusových symbolů) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Symbol Nudge Wild může být zobrazen celý nebo jen částečně
v závislosti na tom, jak se válce zastaví. Pokud se na válci zobrazí pouze část symbolu Nudge
Wild, posune se Nudge Wild nahoru a/nebo dolů, aby pokrýval celý válec.
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Bonusová funkce Highlight
Během každého zatočení bonusová funkce Highlight náhodně zvýrazňuje pozice na 2., 3. a 4.
válci. Pokud pozice Highlights na konci roztočení pokrývají celé válce 2., 3. a 4, aktivuje
se funkce opětovného zatočení Re-Spin se symboly Colossal.
Symbol Colossal je blok složený z 3 x 4 symbolů (viz obrázek), který se může objevit pouze
během roztočení Re-Spins. Symboly Colossal mohou být zobrazeny celé nebo jen částečně
v závislosti na tom, jak se válec zastaví. Symbol Colossal vždy pokrývá výherní linii.
Na zbývajících válcích 1 a 5 se během opětovného zatočení nacházejí běžné symboly. Pokud
se válce se symbolem Colossal zcela zvýrazní, aktivuje se další funkce opětovného zatočení.
Režim bonusového opětovného zatočení končí, když se po opětovném zatočení válec
se symboly Colossal již nezvýrazní celý.
Na konci režimu bonusového opětovného roztočení se celková výhra přičítá k ostatním výhrám
ze hry, při které se režim bonusového opětovného roztočení aktivoval. V rámci režimu
bonusového opětovného roztočení je pro účely výpočtu výhry použita výše sázky na výherní
linii jako v základní hře, při které došlo k aktivaci režimu bonusového opětovného roztočení.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Secrets of Christmas™
Základní informace
Hra Secrets of Christmas ™ je pětiválcový výherní video automat se 25 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins se 4 bonusovými funkcemi.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,60 %
500,00 Kč
500 000,00 Kč
30 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní fáze
hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry
technické hry 10 bonusových zatočení zdarma

Před spuštěním samotných bonusových zatočení zdarma proběhne bonusová hra, ve které
sázející náhodně vybere z 20 dárků, které ukrývají bonusové funkce režimu Free Spins. Počet
výběrů je ovlivněn tím, kolik symbolů Scatter aktivovalo režim funkce Free Spins. 3 symboly
Scatter udělí sázejícímu 3 výběry vánočních dárků, 4 symboly Scatter umožní sázejícímu 4
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vánoční dárky a 5 symbolů Scatter umožní sázejícímu 5 vánočních dárků. Volba hráče nemá
vliv na výsledek hry ani výherní podíl.

Bonusové funkce režimu funkce Free Spins:
Free Spins
K již udělenému počtu 10 bonusových zatočení zdarma se náhodně připočte dalších 2, 3, 4, 5
nebo 10 bonusových zatočení zdarma.
Multipliers
K původnímu násobiteli výher v rámci režimu Free Spins s hodnotou x1 se připočtou další
násobitelé s hodnotou x1 nebo x2
Wild reels
Všechny pozice válců 2 a/nebo 4 se až do skončení režimu funkce Free Spins přemění
na symboly Wild.
Dodatečné symboly Wild
Symbol Svíčka a/nebo Zvonek se až do skončení režimu funkce Free Spins přemění na symbol
Wild.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se
bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma není možné vyhrát
další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Simply the Best 81
Základní informace
Hra Simply the Best 81 je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Pokud se na prostředních pozicích 3 nebo 4 válců zobrazí stejné symboly, aktivují se v rámci
jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma podle Výplatních tabulek a tabulky níže.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Sizzling Spins
Základní informace
Hra Sizzling Spins je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce One Hot Reel a Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,49 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 318,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva směrem doprava nebo od prvního válce zprava
směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí
pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry
sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 16,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Žampiónu 1,60 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek, pokud se zobrazí na zvýrazněném válci během funkce One Hot Reel
nebo pokud se zobrazí kdekoliv na válcích během funkce Free Spins. (viz níže)

Funkce One Hot Reel
Tato funkce se aktivuje při každé hře technické hry. Dojde ke zvýraznění jednoho z válců 1, 3
nebo 5 a pokud se na takto zvýrazněném válci zobrazí symbol Wild, je uděleno opakované
zatočení zdarma s tím, že zobrazené symboly na zvýrazněném válci zůstanou na svých
pozicích. Během opakovaného zatočení zdarma je zvýrazněn další válec a pokud se i na něm
zobrazí symbol Wild, dojde k udělení dalšího opakovaného zatočení zdarma. Tento proces se
opakuje, dokud nejsou tímto způsobem zvýrazněny všechny válce. Během opakovaného
zatočení zdarma může být zvýrazněn jakýkoliv válec. Pokud se zobrazí symbol Wild během
čtvrtého nebo pátého opakovaného zatočení zdarma, budou všechny výhry vynásobeny
násobitelem x2.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma.
Sázejících vybere jeden ze symbolů Scatter a vylosuje tak, kolik bude uděleno zatočení zdarma:
8, 10 nebo 12. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl. Během
funkce Free Spins dojde ke zvětšení hracího pole o jednu řadu a počet linií se tedy zvýší na
1024. Během funkce Free Spins je vždy jeden z válců zvýrazněný. Symboly Wild zobrazené na
zvýrazněném válci udělují opakované zatočení zdarma stejně jako v základní hře. Pokud dojde
během funkce Free Spins k zobrazení dalších symbolů Scatter, dojde k udělení násobitelů
následujících výher z výherních kombinací: 3 symboly Scatter udělí násobitel x2, 6 symboly
Scatter udělí násobitel x3 a 9 symbolů Scatter udělí násobitel x5
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Slot Birds*
Základní informace
Hra Slot Birds je tříválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, Scatter, Sup, Bonus a funkce Freespins. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
299 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na
každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v
rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Oranžového ptáka 2 000,00 Kč.
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Funkce 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.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus a Mystery (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Symbol 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.

Hra obsahuje symbol Mystery (viz obrázek), který pokud se zobrazí kdekoliv na válcích a dojde
tak k utvoření výherní kombinace ze symbolů Mystery, dojde k udělení náhodné výhry dle
Výplatních tabulek.

Hra obsahuje symbol Supa (viz obrázek). 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.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma (viz obrázky). 3 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly
Scatter aktivují 20 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových
zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Smiling Joker II*
Základní informace
Hra Smiling Joker II je tříválcový výherní video automat se 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
272 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 1 000,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud je
symbol součástí výherní kombinace, použije se k výpočtu výhry násobitel x2.
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Space Race
Základní informace
Hra Space Race je pětiválcový výherní video automat s až 20 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Přistání na Měsíci a Free Spins. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,23 %
Nejvyšší sázka
20,00 Kč
Nejvyšší výhra
213 150,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
2 077,20 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet
linií na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií, počtu mincí a
hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
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o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 0,10 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na výherní linii 1 je vytočena výherní kombinace 3 symbolů Q. Výhra je v tomto
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případě vypočtena následovně: nastavená sázka na výherní linii (hodnota mince 0,10 Kč x 5
mincí) x multiplikátor 5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Přistání na Měsíci
Hra obsahuje bonusový symbol Raketa (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3
symboly Rakety, dojde k aktivaci bonusové hry. Sázející navádí raketu na přistání na Měsíci a
v průběhu letu získává peněžité výhry. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo
výherní podíl.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 15 bonusových zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
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zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Space Wars™
Základní informace
Hra Space Wars ™ je pětiválcový výherní video automat se 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje složené symboly Stacked, symboly Wild a funkce Re-Spins. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,73 %
800,00 Kč
500 000,00 Kč
47 088,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 40
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů tříokého mimozemšťana. Výhra
je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince
5,00 Kč x 10 úrovní) x multiplikátor 3, tj. 150,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se mohou během jedné hry
technické hry zobrazit pouze na válcích 2 a 4 a které zastupují všechny ostatní symboly tak,
aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Re-Spins
Pokud dojde během jedné hry technické hry k zobrazení výherní kombinace je aktivována
funkce Re-Spins a je uděleno jedno bonusové opětovné zatočení zdarma. Během bonusového
opětovného zatočení zdarma jsou na válce přidány symboly z původní výherní kombinace.
Během opětovného bonusového zatočení zdarma jsou symboly z původní výherní kombinace
na válcích ve složené podobě, tj. pokrývají více pozic na válci za sebou a mohou se zobrazit
úplně nebo pouze částečně.
Výhry z bonusových opakovaných zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají
k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci
bonusových opakovaných zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako
v základní fázi hry, ve které se bonusové opakované zatočení zdarma aktivovalo. V poli
Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusového opakovaného zatočení zdarma
přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Spellcast™
Základní informace
Hra Spellcast ™ je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a Scatter a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

95,98 %
800,00 Kč
500 000,00 Kč
57 888,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace, kromě výher za symbol Scatter.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Výše výhry za bonusové symboly Scatter v rámci jedné hry technické hry je určena zvolenou
celkovou hodnotou sázky (násobek hodnoty úrovně, hodnoty mince a počtu výherních linií)
vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry za výherní kombinaci, která obsahuje symbol Wild se
použije násobitel x2, kromě výherních kombinací, které obsahují pouze symbol Wild.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje během hlavní
fáze hry i během aktivního režimu Free Spins. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly
Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 15 bonusových zatočení zdarma.

K výpočtu výher v rámci režimu aktivní funkce Free Spins se použije násobitel x3, kromě výher
z případných dalších bonusových zatočení zdarma. Výhry z bonusových zatočení zdarma
se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací
základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky
na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.
V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám
ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu
bonusového zatočení zdarma je možné vyhrát další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Spin Party®
Základní informace
Hra Spin Party® je pětiválcový video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symbol Wild, funkci opakovaného zatočení zdarma a funkci Win spins™ (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,51 %
100,00 Kč
500 000,00 Kč
6 282,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou výší
sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty mince, počtu mincí
a počtu fixních výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
Kliknutím automaticky nastaví maximální výši sázky v dané hodnotě
mince.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry. +
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry

•
•
•

•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a minus se nastavuje hodnota mince a počet
mincí na jednu hru technické hry.
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
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•

•
•

•

Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře Zatočení zdarma – zastaví automatickou hru při výhře volných
zatočení.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary fixních výherních linií (1 až 10). Pokud
jsou výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce
zcela vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušných výherních
kombinací uvedených ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na jedné výherní linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů třešní.
Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na jednu výherní linii
(hodnota mince 0,50 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 10, tj. 25,00 Kč.
Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií
se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Bonusové symboly
Wild symbol tanečnice (viz obrázek) se objevuje na vnitřních válcích (2., 3. a 4. zleva). Symbol
Wild se vertikálně rozšíří po celém válci, nahrazuje všechny standardní symboly a pomáhá
formovat výherní kombinace. Při vytočení Wild symbolu se automaticky spouští opakované
zatočení zdarma, při kterém zůstává rozšířený Wild symbol na stejném místě.
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Dva a více symbolů Wild spouštějí bonusovou funkci Win Spins™ ve formě pěti zatočení
zdarma. Z každého zatočení v rámci této funkce je garantována alespoň jedna výherní
kombinace. Za každý Wild symbol vytočený v rámci funkce Win Spins™ se navíc přidávají
další dvě bonusová zatočení. V rámci jedné hry technické hry je možné dosáhnout až 20 po sobě
jdoucích zatočení Win Spins™.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Spiña Colada
Základní informace
Hra Spiña Colada je pětiválcový výherní video automat se 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Freeze, Free Spins a 4 sběratelské bonusy. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 %
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
8 325,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Melounu. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních linií 25 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 6, tj. 30,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Freeze a Re-Spin
Vítězná kombinace na výherní linii aktivuje v rámci jedné hry technické hry funkci Freeze a
Re-Spin. Vítězné symboly se zastaví a všechny ostatní symboly se znovu roztočí s cílem
dosáhnout větších výher. Válce se otáčejí znovu, dokud existují nové nebo zvýšené výhry.
Jestliže se negenerují již žádné nové výhry a funkce Freeze končí, vyplatí se všechny dosažené
výhry. Pokud se během opakovaných bonusových zatočení zobrazí výherní kombinace z jiných
symbolů, než které jsou již na svých pozicích v rámci funkce Freeze, tato kombinace se
okamžitě vyplatí a funkce Freeze pokračuje dále.
Funkce Násobitel válce
Pokud se během aktivní funkce Freeze zastaví všechny pozice válce 1 a 2, je celková výhra
z funkce Freeze a Re-Spin vynásobena násobitelem x2. Pokud se během aktivní funkce Freeze
zastaví všechny pozice válce 1–3, je celková výhra z funkce Freeze a Re-Spin vynásobena
násobitelem x3. Pokud se během aktivní funkce Freeze zastaví všechny pozice válce 1–4, je
celková výhra z funkce Freeze a Re-Spin vynásobena násobitelem x4. Pokud se během aktivní
funkce Freeze zastaví všechny pozice válce 1–5 je celková výhra z funkce Freeze a Re-Spin
vynásobena násobitelem x5.
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4 funkce sbírání víček
Hra obsahuje 4 bonusové funkce, které se aktivují náhodně během základní fáze hry. Pokaždé,
když se jedna z těchto bonusových funkcí aktivuje, je na příslušný ukazatel nalevo nebo
napravo od hracího pole umístěno jeden bod, graficky znázorněn jako víčko od lahve.
4 bonusové funkce:
Druhá šance: Na pozice válců jsou umístěny 1 nebo 2 výherní symboly tak, aby došlo
k sestavení výherní kombinace alespoň třech symbolů. Pokud se na hracím poli již nachází
výherní kombinace o třech symbolech, dojde po opakovaném bonusovém zatočení k umístění
jednoho výherního symbolu, takže dojde k dalšímu opakovanému bonusovému zatočení.
Plná linie: Předtím než dojde k zastavení symbolů, jsou na hrací pole umístěny symboly tak,
že pokrývají celou výherní linii.
Extra symboly Wild: Před zastavením válců je na pozice válců 2 a 3 umístěno po jednom
symbolu Wild.
Garantovaná výhra x3: Dokud nedojde k sestavení výherní kombinace, jsou udělována
bonusová zatočení zdarma. Po sestavení výherní kombinace je výhra z této kombinace
vynásobena násobitelem x3. celkový násobitel výhry tedy může být x15, pokud se uplatní i
pravidla funkce Násobitel válce.
Funkce Free Spins
Pokud dojde k nasbírání 4 stejných víček z bonusových víček, tj. pokud bude jedna
z bonusových funkcí spuštěna 4x, dojde v rámci jedné hry technické hry k aktivaci 4
bonusových zatočení zdarma, při kterých bude tato funkce vždy aktivní.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije průměrná výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které
došlo ke sbírání bonusových víček. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z
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bonusových zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového
zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Spiñata Grande™
Základní informace
Hra Spiñata Grande ™ je pětiválcový výherní video automat se 40 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje složené symboly Stacked, symboly Colossal, Colossal Wild a Scatter a funkce
Mini Slot a Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,84 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
56 880,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 2, tj. 100,00 Kč.
Složené symboly Stacked
Ve hře se zobrazují všechny symboly jako složené symboly, tzn. že se zobrazují na několika po
sobě jdoucích pozicích na válci. Výjimku z tohoto pravidla tvoří symboly Colossal (viz níže).
Symboly Colossal
V základní fázi hry se všechny symboly zobrazují také jako symboly Colossal. Symbol Colossal
je blok symbolů, který se zobrazuje na 2x2 nebo 3x3 pozicích válce. Symboly Colossal se
mohou v rámci jedné hry technické hry zobrazit úplně nebo pouze částečně v rámci válců, avšak
v rámci řádků se symboly Colossal zobrazí vždy úplně.
Během aktivního režimu funkce Free Spins se jako symboly Colossal zobrazují pouze symbol
Colossal Bonus, Colossal Wild (viz níže) a symboly Zvířecích Spiñatas dle Výplatních tabulek.
K výpočtu výhry z výherní kombinace dle Výplatních tabulek se použije jakákoliv část
symbolu Colossal.
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Symbol Colossal Wild
Hra obsahuje symbol Colossal Wild (viz obrázek), který se zobrazuje pouze během aktivního
režimu funkce Free Spins (viz níže) a který se zobrazuje pouze na válcích 2, 3 a 4 a je blok
symbolů o rozměrech 3x3 pozice na válci. Symbol Colossal Wild zastupuje všechny ostatní
symboly kromě symbolu Colossal Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Symbol Colossal Bonus
Hra obsahuje symbol Colossal Bonus (viz obrázek), který se zobrazuje kdekoliv během
základní fáze hry i během aktivního režimu funkce Free Spins (viz níže) a který je symbol o
rozměrech 3x3 pozice na válci. Pokud se úplně nebo pouze částečně zobrazí symbol Colossal
Bonus, je aktivována funkce Mini-Slot (viz níže).

Funkce Mini-Slot
Pokud se na pozicích válců zobrazí symbol Colossal Bonus, dojde v rámci jedné hry technické
hry k aktivaci funkce Mini-Slot. Každá z pozic, kterou překrývá symbol Colossal bonus se
promění v samostatnou pozici bonusového videoautomatu o velikosti 1x3, 2x3 nebo 3x3 pozice
podle toho, jestli se symbol Colossal Bonus zobrazil úplně nebo částečně. Všechny pozice
bonusového videoautomatu se poté samostatně roztočí.
Na každé pozici Bonusového videoautomatu, pokud byla funkce Mini Slot aktivována
v základní fázi hry, se náhodně zobrazí jeden z těchto symbolů: symbol Free Spins, symbol
Extra Spin a 3 různé symboly Coin: bronzová mince, která představuje okamžitou výhru 20
mincí; stříbrná mince, která představuje okamžitou výhru 40 mincí a zlatá mince, která
představuje okamžitou výhru 80 mincí. Pokud se na pozicích bonusového videoautomatu
zobrazí symbol mince, připočtou se výhry okamžitě k celkové výhře (Výhry z okamžitých
výher v mincích se násobí úrovní sázky) Pokud se během základní fáze hry objeví kdekoliv na
pozicích bonusového automatu alespoň 3 symboly Free Spins, dojde k aktivaci funkce Free
Spins. (viz níže)
Během aktivního režimu funkce Free Spins se na pozicích bousového videoautomatu zobrazují
pouze symboly Extra Spin a bronzová mince, která představuje okamžitou výhru 20 mincí.
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Každý symbol Extra Spin, který se zobrazí na pozicích bonusového videoautomatu udělí jedno
bonusové zatočení zdarma v rámci režimu Free Spins.

Symbol Free Spins

Symbol Extra Spin

Funkce Free Spins
Pokud se v rámci aktivního režimu funkce Mini-Slot zobrazí na bonusovém videoautomatu 3
symboly Free Spins aktivují se 5 bonusových zatočení zdarma a každý další zobrazený symbol
Extra Spin na pozicích bonusového videoautomatu aktivuje jedno další bonusové zatočení
zdarma, které je automaticky připočítáno k aktuálnímu počtu bonusových zatočení zdarma.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se
bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z
bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Star Joker
Základní informace
Hra Star Joker je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,25 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 750,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol
v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Pomeranče 15,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma (viz obrázky). Během aktivní funkce Free Spins má symbol Scatter vlastnosti symbolu
Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Starburst™
Základní informace
Hra Starburst™ je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild (viz obrázek a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,10 %
1 000,00 Kč
500 000,00 Kč
70 200,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 10
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Prostřední tlačítko slouží pro návrat do hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava anebo od válce zcela vpravo směrem doleva, dochází ke zformování
výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty
úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené
ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii 5 je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů modrého diamantu. Výhra
je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince
5,00 Kč x 10 úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
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Bonusové symboly
Wild symboly barevné hvězdy (viz obrázek) se mohou objevit kdekoliv na válcích 2, 3 a 4.
Jeden nebo více Wild symbolů aktivuje bonusovou funkci Starburst™ Wilds, při které se Wild
symboly rozšíří po celém válci a zůstanou zafixovány, zatímco ostatní válce se znovu roztočí.
Pokud se během opětovného roztočení objeví nový symbol Wild, rozšíří se po celém válci
a spolu s ostatními symboly Wild zůstane zafixovaný. Bonusová funkce končí, když se při
dalším roztočení neobjeví žádné nové Wild symboly. Wild symbol nahrazuje všechny ostatní
symboly a pomáhá formovat výherní kombinace podle Výplatní tabulky. Výhry z bonusové
funkce se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních
kombinací základní hry.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Stars
Základní informace
Hra Stars je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Mystery a funkce Kolo Štěstí (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Mystery (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud se zobrazí 1 symbol Wild na výherní linii, pak se
výhra z doplněné výherní linie násobí x2, pokud se zobrazí 2 symboly Wild, výhra se násobí
x3.

Funkce Kolo Štěstí
Hra obsahuje symbol Mystery (viz obrázek). Pokud se na výherní linii zobrazí 3 symboly
Mystery, dojde k aktivaci bonusové funkce Kolo Štěstí. Sázející roztočí kolo a vylosuje si
násobek (10x až 500x), který vynásobí sázku na hru, která spustila bonusovou funkci. Interakce
sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
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Steam Tower™
Základní informace
Hra Steam Tower™ je pětiválcový výherní video automat s 15 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Stacked Wild a funkci Free Spins (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,04 %
750,00 Kč
500 000,00 Kč
39 960,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 15
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupný bonusový symbol Wild (viz obrázek), který zastupuje všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje zástupný bonusový symbol Stacked Wild, který se při plném zobrazení objeví
na třech pozicích válce, může se však objevit pouze částečně. (viz obrázek) Symbol Stacked
Wild zastupuje všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek.
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Funkce Free Spins
Když během základní fáze hry dojde k tomu, že se symbol Stacked Wild objeví na všech třech
pozicích válce, dojde v rámci jedné hry technické hry k aktivaci funkce Free Spins – 10
bonusových zatočení zdarma.
Pokud se během aktivní funkce Free Spins objeví na jakékoliv pozici válců symbol Wild, dojde
k udělení dalších 2 bonusových zatočení zdarma a animovaný avatar sázejícího postoupí o
jedno patro (viz níže). Takto získaná bonusová zatočení zdarma jsou automaticky přičtena
k celkovému počtu bonusových zatočení zdarma.
V režimu funkce Free Spins sázející prostřednictvím animovaného avatara stoupá po
jednotlivých patrech na vrchol věže, a to tak, že při zobrazení každého symbolu WILD se avatar
posune o jedno patro. V závislosti na tom, v jakém patře se nachází, uplatňuje se násobitel výher
na všechny výhry z výherních kombinací. V 1. – 3. patře se výše všech výher násobí
násobitelem x2, ve 4. – 6- patře se výše všech výher násobí násobitelem x3, v 7. – 9. patře se
výše všech výher násobí násobitelem x4, v 10. – 12. patře se výše všech výher násobí
násobitelem x5, v 13. – 15. patře se výše všech výher násobí násobitelem x6 a v posledním 16.
patře se výše všech výher násobí násobitelem x7. (viz obrázek)
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V aktivním režimu funkce Free Spins hra dále obsahuje tři ukazatele:
Ukazatel věže: zobrazuje aktuální násobitel výher z výherních kombinaci a pozici avatara
sázejícího ve věži. (viz obrázek)

Ukazatel pater: zobrazuje aktuální patro, ve kterém se avatar sázejícího nachází. (viz obrázek)

Ukazatel násobitele: zobrazuje aktuální hodnotu násobitele, který se použije na násobení výše
výher z výherních kombinací. (viz obrázek)
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Pokud avatar sázejícího vystoupá až do posledního patra (16.), dojde okamžitě k připsání
bonusové výhry ve výši 1 000 násobku nastavené výše sázky na výherní linii (násobek hodnoty
úrovně a hodnoty mince). Pokud se avatar sázejícího nachází v 16. patře a na jakékoliv pozici
válců se objeví symbol Wild, dojde k udělení dalších 2 bonusových zatočení zdarma. Po
ukončení režimu Free Spins a návratu do základní fáze hry se avatar sázejícího vrátí zpět do
přízemí a násobitel výher v režimu Free Spins se vynuluje.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry. Pro určení výše výhry v rámci
bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fáze hry, ve
které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré
výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které
byl režim bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Stickers™
Základní informace
Hra Stickers ™ je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild, Sticky Wild a funkci Sticky Spins (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,69 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
59 580,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním na jednotlivé body uvnitř informací o hře lze
přecházet mezi jednotlivými listy s informacemi o hře a
Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
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•

Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 10, tj. 500,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních
tabulek. Pokud se během jedné hry technické hry zobrazí na pozici válce symbol Wild, uplatní
se pro něj pravidla pro symbol Sticky Wild

Funkce Sticky Spins a symbol Sticky Wild
Hra obsahuje bonusový symbol Sticky Wild, který pokud se zobrazí na jakékoliv pozici válce
kdykoliv během základní fáze hry nebo během aktivního režimu funkce Sticky Spins, dojde
k udělení jednoho bonusového zatočení Sticky Spin, a to i po každém opětovném zatočení
v rámci funkce Sticky Spins. Během bonusového opětovného zatočení v rámci jedné hry
technické hry zůstanou všechny symboly Sticky Wild na svých pozicích z předchozího
zatočení. Pokud dojde k zobrazení více symbolů Sticky Wild, dojde k udělení jednoho
bonusového zatočení Sticky Spins.
Výhry z bonusových zatočení zdarma funkce Sticky Spins se v rámci jedné hry technické hry
přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry
v rámci bonusových zatočení zdarma funkce Sticky Spins se použije výše sázky na výherní linii
jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra
jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry
technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového
zatočení zdarma funkce Sticky Spins je možné vyhrát další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Street Magic
Základní informace
Hra Street Magic je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Magician Performance a Free Spins. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,48 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 336,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Káry 2,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje symbol Kouzelníka, který se zobrazuje pouze na válcích 1, 3 a 5 a který má
vlastnosti symbolu Wild a zároveň také vlastnosti symbolu Scatter.

Funkce Magician Performance
Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 nebo 5 zobrazí 2 symboly Kouzelníka, dojde v rámci jedné
hry technické k náhodné aktivaci jedné ze tří následujících funkcí:
Zamíchání Wild: na náhodné pozice jsou přidány 4 symboly Wild

Rostoucí muž: Dva zobrazené symboly Kouzelníka se roztáhnou tak, že pokrývají všechny
pozice válce.
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Cestující muž: Na válce je přidán třetí symbol Kouzelníka a je aktivována funkce Free Spins.
(viz níže)

Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5 objeví 3 symboly Kouzelníka, aktivují se v rámci jedné
hry technické hry bonusová zatočení zdarma. Sázející vybere jednu ze zakrytých karet a odkryje
tak počet udělených bonusových zatočení zdarma. Možnosti počtu jsou 8, 10 nebo 12. Interakce
sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Pokud se během funkce Free Spins zobrazí symbol Wild, zůstane na své pozici až do konce
režimu Free Spins. Pokud se alespoň na jedné pozici každého válce nachází symbol Wild dojde
k udělení dodatečných bonusových zatočení zdarma. Sázející vybere jednu ze zakrytých karet
a odkryje tak počet udělených bonusových zatočení zdarma. Možnosti počtu jsou 4, 6 nebo 8.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl. Dodatečná bonusová
zatočení zdarma mohou být udělena pouze jednou.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Sunny Shores
Základní informace
Hra Sunny Shores je pětiválcový výherní video automat se 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Expanding Sunny Wild a funkce Sunny Wild Respin, (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,20 %
Nejvyšší sázka
937,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
64 125,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
25 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
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•
•
•

Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
Zobrazit animace v pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná animace v pozadí

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Zastavit Autospin, když se pozastaví funkce – zastaví automatickou hru,
pokud se aktivuje bonusová funkce.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava
nebo od válce zcela vpravo směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Melounu. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
hodnota mince x multiplikátor 20, tj. 100,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Expanding Sunny Wild (viz obrázek), které zastupují
všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních
tabulek. Pokaždé, když se symbol Wild zobrazí na pozici válce, dojde k jeho rozšíření do
nejméně dvou opačných směrů, a to o jednu nebo dvě pozice. Rozšíření může být vertikální,
diagonální nebo horizontální najednou, maximální počet nově zobrazených symbolů Wild tedy
je 16.
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Funkce Sunny Wild Respin
Pokaždé, když se na pozici válce zobrazí symbol Wild, který se bude rozšiřovat, dojde v rámci
jedné hry technické hry k udělení opakovaného bonusového zatočení, přičemž symbol Wild a
jeho rozšíření zůstanou na svých pozicích.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
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Super Flip
Základní informace
Hra Super Flip je pětiválcový video automat s 20 výherními liniemi. Hra obsahuje symbol Wild
a symbol Scatter (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,53 %
50,00 Kč
500 000,00 Kč
3 123,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet linií
na jednu hru technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou výší
sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty mince, počtu mincí
a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
Kliknutím automaticky nastaví maximální výši sázky v dané hodnotě
mince.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry. +
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry

•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a mínus se nastavuje hodnota mince, počet
mincí a počet linií na jednu hru technické hry.

•

Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek (při
nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky automaticky
přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.

•

•

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
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•
•

•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře Zatočení zdarma – zastaví automatickou hru při výhře volných
zatočení.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušných výherních
kombinací uvedených ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na jedné výherní linii jsou vytočeny výherní kombinace 3 symbolů čtyřlístek.
Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na jednu výherní linii
(hodnota mince 0,50 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 10, tj. 25,00 Kč.

1165

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Bonusové symboly
Bonusový symbol Scatter (viz obrázek) je náhodně rozptýlený bonusový symbol, který se může
objevit kdekoli na všech válcích. Tři a více Scatter symbolů kdekoli na válcích aktivují točení
zdarma. Při točení zdarma jsou válce prohozeny, první je poslední a poslední je první. Funkci
točení zdarma lze opětovně spustit až 90x, stačí získat v jejím průběhu kdekoli na válcích tři
a více Scatter symbolů najednou. Při každém opětovném spuštění funkce se uděluje 15 dalších
točení zdarma.

Tři symboly Scatter kdekoli na válích vynásobují celkovou sázku do jedné hry technické hry
pro účely vypočtení výhry 2x. Čtyři symboly Scatter kdekoli na válcích vynásobují celkovou
sázku do jedné hry technické hry pro účely vypočtení výhry 40x a pět symbolů Scatter kdekoli
na válcích vynásobuje celkovou sázku do jedné hry technické hry pro účely vypočtení výhry
250x. Výhry ze symbolů Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních linií.
Tři vertikálně shodné symboly na prvním a druhém válci v případě nedosažení výherní
kombinace na výherní linii spouští automaticky opakované točení na středním válci.
Opakované zatočení může spustit točení zdarma.
Symbol Wild (viz obrázek) se může objevit kdekoliv na všech pěti válcích. Nahrazuje všechny
ostatní symboly (vyjma symboly Scatter) a pomáhá formovat výherní kombinace. Wild
symboly tvoří samostatné výherní kombinace na výherních liniích ve směru zleva doprava
s příslušnými multiplikátory dle Výplatní tabulky.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Sweet 27
Základní informace
Hra Sweet 27 je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a funkce Rolling Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
175 800,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
70 200,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva směrem doprava nebo od prvního válce zprava
směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí
pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry
sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 15,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Rolling Wild
Pokud se symbol Wild zobrazí na válci 3, dojde v rámci jedné hry technické hry k aktivaci
funkce Rolling Wild a udělení 2 bonusových zatočení zdarma. Po každém zatočení se symbol
Wild posune o jednu pozici doleva na sousední válec. Pokud se během bonusových zatočení
zdarma zobrazí další symboly Wild, počet bonusových zatočení zdarma se vrátí na hodnotu 2
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a zvýší se násobitel celkové výhry o jedna až do maximální hodnoty x3. Bonusová zatočení
zdarma se mohou obnovit maximálně devětkrát.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky v základní hře, ve které se bonusové zatočení
zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení
přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V
režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Sweet Alchemy
Základní informace
Hra Sweet Alchemy je video automat s hracím polem 5 sloupců x 5 řádků. Symboly propadávají
hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň
čtyř symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně. Výherní kombinace jsou
z hracího pole odebrány, zbývající symboly propadnou na jejich pozice a zároveň jsou volné
pozice doplněny novými symboly. Tento mechanismus se opakuje, dokud dochází k utváření
výherních kombinací. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Cukrová horečka,
Namíchej elixír a Elixír moci. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,52 %
Nejvyšší sázka
150,00 Kč
Tento mechanismus se opakuje, dokud
450 000,00 Kč
dochází k utváření výherních kombinací.
Statistická průměrná hodinová prohra
9 396,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce
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o
o
o

Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba seskupit 4 a více symbolů, které se horizontálně anebo
vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející takto výherní kombinaci budou posléze
odstraněny.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky a počtem symbolů,
které tvoří výherní kombinaci. Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 4 symbolů Fialové cukrovinky 3,00
Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázky), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
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Funkce Cukrová Horečka
Hra obsahuje ukazatel funkce Cukrová Horečka, který se nachází napravo od hracího pole.
Všechny vygenerované výhry přispívají do ukazatele Cukrové Horečky.

Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 6 symbolů, dojde k přidání 2 symbolů Wild na náhodné pozice na hracím poli.

Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 13 symbolů, dojde k přidání 2 symbolů Pruhovaný Wild na náhodné pozice na hracím
poli. Zároveň dojde k odstranění všech symbolů ve stejné řadě nebo sloupci, do kterých byl
Pruhovaný Wild umístěn. Tyto odstraněné symboly také přispívají do ukazatele Cukrové
Horečky.

Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 25 symbolů, dojde k přidání 2 Posypaných symbolů Wild na náhodné pozice na
hracím poli. Zároveň dojde k odebrání všech symbolů náhodně vybraného typu.

Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 38 symbolů, dojde k aktivaci bonusového kola Namíchej Elixír. Bonusové kolo začíná
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se 3 Cukrovinkovými kouzly (viz níže), přičemž za každé 3 odstraněné symboly nad počet 38
je uděleno jedno dodatečné kouzlo až do maxima 7 Cukrovinkových kouzel.
Funkce Namíchej Elixír
Bonusová funkce Namíchej Elixír se hraje v rámci jedné hry technické hry na hracím poli 9x9
pozic. Cílem této bonusové hry je dokončit sbírku náhodně vybraných cukrovinek, která je
zobrazena na ukazateli napravo od hracího pole. (viz obrázek)

Symboly propadávají a jsou nahrazovány jinými symboly jako v základní hře a pokaždé, když
nedojde k sestavení výherní kombinace je aktivováno náhodné Cukrovinkové kouzlo, jejichž
ukazatel se nachází napravo od hracího pole. (viz obrázek) Bonusové kolo Namíchej elixír
končí, pokud jsou použita všechna Cukrovinková kouzla.

Cukrovinková kouzla jsou následující:
Míchané cukrovinky: Symboly na hracím poli jsou zamíchány tak, že je sestavena alespoň jedna
výherní kombinace.

Sladké překvapení: Na hrací pole je na náhodné pozice umístěno 7-12 symbolů Wild (všechny
druhy)
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Cukrové bomby: Z hracího pole je odstraněné 7-15 náhodných symbolů.

Pokud se podaří zkompletovat sbírku dvou náhodně vybraných symbolů, dojde k aktivaci
funkce Elixír moci. Počet nasbíraných hvězd na ukazateli udává, jaká úroveň funkce Elixír moci
bude aktivována. Hvězdy jsou udělovány za navyšování sbírky symbolů.
Funkce Elixír moci
Při aktivaci této bonusové funkce se zobrazí hrací pole v podob tabulky čokolády. Sázející
vybírá jednotlivé dílky čokolády a odkrývá tak různé elixíry, dokud neodkryje tři stejné.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry a výherní podíl. Poté je udělen bonus v závislosti
na úrovni funkce při spuštění dle následující tabulky:
Úroveň 1:
Násobitel celkové sázky x2
Násobitel celkové sázky x3
Násobitel celkové sázky x5
Násobitel celkové výhry x2
Násobitel celkové výhry x3
Úroveň 2:
Násobitel celkové sázky x3
Násobitel celkové sázky x5
Násobitel celkové sázky x10
Násobitel celkové výhry x3
Násobitel celkové výhry x5
Úroveň 3:
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Násobitel celkové sázky x5
Násobitel celkové sázky x10
Násobitel celkové výhry x3
Násobitel celkové výhry x5
Násobitel celkové výhry x5
Násobitel celkové výhry x10
Po dokončení výběru v rámci funkce Elixír moci se zobrazí mapa a animovaný avatar postoupí
o jedno pole. Za každé tři pole, o které avatar postoupí je udělen peněžitý bonus, který je
ekvivalentem 15 % všech výher sázejícího v základní hře od doby, kdy byl udělen poslední
peněžitý bonus.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Swipe and Roll ™
Základní informace
Hra Swipe and Roll ™ je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Wild a x3Wild a funkce Wild Re-Spins, Coin Wheel a Bonus Game.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,24 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
67 680,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

1180

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při výhře bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 3, tj. 150,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild a x3 Wild (viz obrázek), které zastupují
všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) a jiných symbolů Wildtak, aby
vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild se mohou
zobrazit kdekoliv na válcích a symboly x3 Wild se mohou zobrazit pouze na pozicích válců 2,
3 a 4. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol x3 Wild se použije
multiplikátor x3. Pokud jedna výherní kombinace obsahuje více symbolů x3 Wild, hodnoty
multiplikátorů se vzájemně vynásobí až do maximální hodnoty multiplikátoru x27, který se
použije k výpočtu výhry z výherní kombinace, avšak do limitu maximální možné výhry z jedné
hry technické hry
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Funkce Wild Re-Spin
Pokud se kdykoliv během základní fáze hry zobrazí na pozicích válců 3 nebo více symbolů
Wild, dojde k aktivaci funkce Wild Re-Spin. Během aktivní funkce Wild Re-Spin zůstanou
symboly Wild na svých pozicích a v rámci jedné hry technické hry dojde k udělení jednoho
bonusového zatočení zdarma. Výhry z režimu funkce Wild Re-Spin se přičítají k výhrám ze
základní fáze hry. Během aktivní funkce Wild Re-Spin nelze aktivovat více než jedno bonusové
zatočení zdarma.
Funkce Coin Wheel
K aktivaci funkce Coin Wheel může náhodně dojít během základní fáze hry. Během funkce
Coin Wheel se roztočí pouze jeden válec s jednou výherní pozicí, na kterém se nachází symboly
peněžní výhry, symbol Scatter a symboly šipek. Pokud se po zastavení válce zobrazí symbol
peněžité výhry, dojde k okamžitému udělení odpovídající výhry v mincích vynásobené úrovní
sázky. Pokud se po zastavení válce zobrazí symbol Scatter, dojde k aktivaci funkce Bonus
Game (viz níže). Pokud se po zastavení válce zobrazí symbol šipky, dojde k rozšíření výherní
oblasti o jedno pole nahoru nebo dolu podle toho, kam směřuje zobrazená šipka a dojde
k udělení výher na všech aktivovaných pozicích. Pokud je výhra z funkce Coin Wheel nižší než
5násobek celkové sázky, dojde opětovnému roztočení válce a všechny dosavadní výhry se
připočtou k výhrám z tohoto opětovného roztočení. Pokud dojde k aktivaci funkce Bonus
Game, válec se již opakovaně neroztočí. Maximální výhra z funkce Coin Wheel je 1080 mincí.
Výhry z funkce Coin Wheel se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci funkce Coin Wheel se použije
výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma
aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z funkce Coin Wheel přičtené k
výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim funkce Coin Wheel aktivován.

Funkce Bonus Game
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje během hlavní
fáze hry a během funkce Coin Wheel. Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4 objeví 3 symboly
Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová hra Bonus Game. Funkci Bonus
Game lze aktivovat také během funkce Coin Wheel (viz výše).
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Během funkce Bonus Game sázející roztočí postupně v libovolném pořadí válce nahoru nebo
dolů. Sázející má možnost roztočit válce postupně zleva doprava kliknutím na tlačítko pro
zahájení hry. Interakce sázejícího během funkce Bonus Game nemá vliv na výsledek hry nebo
výherní podíl. Na pozicích válců se mohou zobrazit symboly peněžní výhry nebo šipek. Pokud
se na jednom z válců zobrazí symbol šipky, rozšíří se výherní oblast na všech třech válcích
současně. Pokud v rozšířené oblasti dojde k zobrazení dalšího symbolu šipky, dojde k dalšímu
rozšíření výherní oblast na všech válcích současně. Tímto způsobem se rozšiřuje výherní oblast
do té doby, dokud se zobrazují další symboly šipek. Výherní oblast se tímto způsobem může
rozšířit maximálně o dva kroky nahoru a dolů, takže celkem může mít výherní oblast
maximálně 5 řádků. Po rozšíření výherní oblasti dojde k udělení všech zobrazených peněžních
výher ze všech aktivních výherních pozic.

Minimální a maximální hodnoty výhry v rámci funkce Bonus Game jsou 60 a 4320 mincí.
Výhry z funkce Bonus Game se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci funkce Bonus
Game se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z funkce Bonus
Game přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim funkce Bonus
Game aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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The Invisible Man™
Základní informace
Hra The Invisible Man ™ je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje symboly Wild a Scatter a funkce Police Spins, bonus Game, Wild ReSpins a Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,35 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
65 700,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o V případě výhry bonusové hry nebo Police Spins – zastaví automatickou hru
při výhře bonusové hry nebo Police Spins
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
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Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava
nebo od válec zcela vpravo směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Výhry
z bonusových funkcí se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových funkcí se použije
výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se bonusové zatočení zdarma
aktivovalo.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 3, tj. 150,00 Kč.
Wild Re-Spins
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázky), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud je
součástí výsledku jedné hry technické hry zobrazení symbolu Wild, dojde po vyplacení všech
výher z výherních linií v rámci jedné hry technické hry k přeměně symbolu Wild na symbol
Walking Wild, který se horizontálně posune o jedno pole a k aktivaci funkce Re-Spins – udělení
bonusového opětovného roztočení, která jsou aktivována dokud se na některé z pozic nachází
symbol Walking Wild. Hra obsahuje dvě varianty symbolu Wild: Police Wild a Griffin Wild.
Police Wild

Griffin Wild
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K zobrazení symbolu Police Wild dojde vždy na jedné z pozic válce 1 a na začátku bonusového
opětovného roztočení v rámci funkce Re-Spins se posune horizontálně o jedno pole doprava.
K zobrazení symbolu Griffin Wild dojde vždy na jedné z pozic válce 5 a na začátku bonusového
opětovného roztočení v rámci funkce Re-Spins se posune horizontálně o jedno pole doleva.
Pokud dojde k tomu, že se oba symboly Walking Wild zobrazí na stejné pozici válce, zůstanou
na této pozici sloučeny a po vyplacení případných výher z výherních linií dojde k aktivaci
funkce Free Spins. Všechny ostatní symboly Walking Wild, které byly v okamžiku aktivace
funkce Free Spins zobrazeny na některé z pozic válců, zůstanou na svých pozicích a budou dále
aktivovat funkci Re-Spins. Symboly Walking Wild, které zobrazením na stejné pozici válce
aktivovaly funkci Free Spins zmizí a další bonusová opětovná zatočení v rámci funkce ReSpins již neaktivují.
Funkce Free Spins
Pokud dojde během základní fáze hry k zobrazení obou symbolů Walking Wild na stejné pozici
válce, dojde k aktivaci funkce Free Spins, a tím k udělení 10 bonusových zatočení zdarma.
V základní fázi hry lze tímto způsobem aktivovat maximálně 30 bonusových zatočení zdarma
najednou. V aktivním režimu funkce Free Spins se mohou symboly Walking Wild zobrazit
na pozici jakéhokoliv válce. Pokud dojde během aktivního režimu funkce Free Spins
k zobrazení obou symbolů Walking Wild na stejné pozici válce, dojde k udělení dalších 4
bonusových zatočení zdarma. Symboly Walking Wild, které zobrazením na stejné pozici válce
další bonusová zatočení aktivovala zmizí, stejně jako v základní fázi hry.
Během aktivního režimu funkce Free Spins se nad válci zobrazí 2 ukazatele. (viz obrázek)
Ukazatel Bonus Game se vztahuje k symbolu Griffin Wild a ukazatel Police Spins se vztahuje
k symbolu Police Wild. Pokud dojde během aktivního režimu funkce Free Spins k tomu,
že jeden ze symbolů Walking Wild aktivuje poslední opětovné zatočení Re-Spin a zmizí
z hracího pole, zaplní se příslušné políčko na ukazateli, tj. pokud zmizí symbol Griffin Wild,
zaplní se jedno políčko na ukazateli Bonus Game a pokud zmizí symbol Police Wild, zaplní
se jedno políčko na ukazateli Police Spins. Na každém ukazateli se nachází celkem 8 políček.
Pokud dojde během aktivního režimu funkce Free Spins k zaplnění všech políček na jednom
z ukazatelů, je po ukončení režimu funkce Free Spins v rámci jedné hry technické hry
aktivována odpovídající Bonusová hra (viz níže). V rámci jednoho režimu funkce Free Spins
může být zaplněn pouze jeden ukazatel Bonusové hry.

Bonusové hry
Pokud se během režimu funkce Free Spins zaplní jeden z ukazatelů Bonus Game nebo Police
Spins, aktivuje se po dokončení režimu funkce Free Spins odpovídající bonusová hra.
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Hra obsahuje dvě bonusové hry: Griffin's Rage Bonus Game a Police Spins. K aktivaci
bonusové hry Griffin's Rage Bonus Game dojde po zaplnění ukazatele Bonus Game, zatímco
k aktivaci Police Spins dojde po zaplnění ukazatele Police Spins.
Bonusová hra Griffin's Rage Bonus Game
Bonusová hra Griffin's Rage Bonus Game má tři úrovně, které jsou zobrazeny jako tři různé
lokace. V každé úrovni sázející vybírá kliknutím 1 z 5 skrytých předmětů, které po odhalení
zobrazí jednu z těchto možných výher: 3 okamžité peněžní výhry o různé hodnotě (symbol
balíku peněz), zvýšení násobitele výher z režimu funkce Bonusové hry (symbol násobitele
výhry x2-4) a ukončení aktuální úrovně Bonusové hry (symbol policejní čepice). Pokud sázející
vybere peněžní výhru, je okamžitě přičtena k průběžnému celkovému součtu výher z Bonusové
hry a sázející může vybrat další ze zbývajících skrytých předmětů v téže úrovni. Pokud sázející
vybere zvýšení násobitele, zvýší se násobitel celkové výhry z bonusové hry, který má na
začátku bonusové hry hodnotu jedna, o jedna a sázející může vybrat další ze zbývajících
skrytých předmětů v téže úrovni. Na konci režimu funkce Bonusové hry se všechny sečtené
peněžní výhry vynásobí závěrečnou hodnotou násobitele, která může být maximálně x4. Pokud
sázející vybere ukončení aktuální úrovně Bonusové hry, aktuální úroveň skončí a sázející se
přesune do další úrovně, ve které má opět možnost postupně odkrývat pět skrytých předmětů.
Pokud je sázející ve třetí úrovni Bonusové hry, Bonusová hra skončí. Prvním vybraným
předmětem v první úrovni bonusové hry nemůže být ukončení aktuální úrovně Bonusové hry.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.

Bonusová hra Police Spins
V rámci bonusové hry Police Spins jsou aktivovány 3 bonusová roztočení, během kterých
se na pozicích válců náhodně zobrazuje 5 symbolů Burning Wild. Symboly Burning Wild
se při každém bonusovém zatočení v režimu funkce police Spins zobrazí na náhodných
pozicích válců. V rámci režimu funkce Police Spins se na pozicích válců nezobrazují jiné
symboly Wild kromě symbolů Burning Wild. Symbol Burning Wild je zástupný symbol, který
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nahrazuje všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle
Výplatních tabulek

Maximální možná výhra v rámci režimu Bonusové hry Griffin's Rage Bonus Game je 37 600
mincí.
Maximální možná výhra při každém bonusovém zatočení v rámci funkce Police Spins je 90 000
mincí. Jelikož proběhnou celkem 3 bonusová zatočení, je maximální výhra z režimu funkce
police Spins 270 000 mincí, avšak pouze do limitu maximální možné výhry z jedné hry
technické hry.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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The Legend of Shangri-La: Cluster Pays™
Základní informace
Hra The Legend of Shangri – La™ je video automat s hracím polem 6 sloupců x 5 řádků.
Symboly propadávají hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní
kombinace alespoň devíti shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo
vertikálně. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Nudge Reel a funkce Free Spins, Random
Substitutions a Sticky Re-Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,58 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
61 560,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 10
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem jedné hry technické hry naznačené shodné
symboly, dochází ke zformování výherních kombinací. Pro sestavení výherní kombinace je
třeba seskupit 9 a více symbolů, které se horizontálně anebo vertikálně vzájemně dotýkají. Výše
výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty úrovně
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené
ve Výplatní tabulce. Z každé výherní kombinace se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Výherní
kombinace symbolů, které se vzájemně horizontálně nebo vertikálně nedotýkají, se vyplácejí
samostatně.
Hra obsahuje spojené symboly, které se počítají jako dva jednoduché symboly a které se mohou
na pozicích válců zobrazit plně nebo částečně. (viz obrázek)
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Výherní
kombinaci tvoří 10 symbolů Vážky. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10 úrovní) x multiplikátor 10, tj. 500,00
Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Substitution Wild (viz obrázek), které se mohou
objevit na jakékoliv pozici a které pokud se objeví na sousední pozici shluku symbolů, přemění
se na tento symbol tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace. Pokud symbol Substitution
Wild nemůže svou přeměnou umožnit vznik výherní kombinace, nijak se nepřemění. Pokud
se na pozicích válce nachází pouze symboly Substitution Wild, přemění se na symbol s nejvyšší
hodnotou.
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V základní fázi hry se může aktivovat jedna z následujících funkcí:
Funkce Random Substitutions
Během každé jedné hry technické hry, ve které dojde k sestavení alespoň dvou shluků stejných
symbolů minimálně o 4 symbolech, se může náhodně aktivovat funkce Random Substitutions.
Pokud je režim funkce Random Substitutions aktivován, objevují se na náhodných pozicích
válců (kromě válců 1 a 6) vedle již objeveného shluku symboly Substitution Wild do té doby,
než dojde k utvoření výherní kombinace, která zahrnuje všechny původně sestavené shluky
o minimálně čtyřech symbolech. Funkce Random Substitutions nemůže být aktivována, pokud
se na válcích objeví tři plně nebo částečně zobrazené symboly Free Spins nebo pokud může být
aktivována funkce Nudge Reel (viz níže).
Funkce Sticky Re-Spins
Během každé jedné hry technické hry, ve které dojde k sestavení alespoň dvou nevýherních
shluků stejných symbolů o minimálně 5 a maximálně 8 symbolech, se může náhodně aktivovat
funkce Sticky Re-Spins. Pokud tuto podmínku splňují shluky více symbolů, je vybrán symbol
s nižší hodnotou podle Výplatních tabulek. V režimu aktivní funkce Sticky Re-Spins je možné
utvořit výherní kombinace pouze se symboly, které tuto funkci aktivovaly (symboly funkce
Sticky Re-Spins). Pokud je režim funkce Sticky Re-Spins aktivován, již zobrazené symboly
funkce Sticky Re-Spins zůstanou na svých pozicích v horní překryvné vrstvě a válce se znovu
roztočí. V průběhu tohoto bonusového točení v rámci jedné hry technické hry při aktivní funkci
Sticky Re-Spins se na pozicích válců objevují nové symboly funkce do té doby, než dojde
k utvoření náhodně velké výherní kombinace. K aktivaci funkce Sticky Re-Spins nedojde,
pokud došlo v základní fázi hry k sestavení výherní kombinace nebo pokud došlo k aktivaci
jiné bonusové funkce. Pro určení výše výhry v rámci funkce Sticky Re-Spins se použije výše
sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se funkce Sticky Re-Spins aktivovala.
Funkce Nudge Reel
Pokud se na pozicích válců objeví 2 symboly Free Spins (viz níže) a třetí symbol Free Spins
se nachází nejblíže napravo od nich mimo zobrazenou oblast válců, náhodně se tento symbol
může posunout zpět na zobrazené pozice válců. K aktivaci režimu funkce Nudge Reels nedojde,
pokud by se posunutím válce zvětšila, zmenšila nebo vznikla výherní kombinace symbolů.
Výherní kombinace symbolů, které se objevily na pozicích válců, budou vyhodnoceny ještě
před posunutím válce.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Free Spins (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze
během hlavní fáze hry a který zabírá dvě pozice na válci (počítá se ovšem jako jeden symbol),
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pokud je plně zobrazen. Pokud se kdekoliv na válcích plně nebo částečně objeví 3 symboly
Free Spins, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. Pokud se
objeví 3 symboly Free Spins, bude uděleno 5 bonusových zatočení zdarma, pokud se objeví 4
symboly Free Spins, bude uděleno 6 bonusových zatočení zdarma, pokud se objeví 5 symbolů
Free Spins, bude uděleno 7 bonusových zatočení zdarma a pokud se objeví 6 symbolů Free
Spins, bude uděleno 8 bonusových zatočení zdarma.

V režimu funkce Free Spins se při každém bonusovém zatočení zdarma objeví na pozicích
válců náhodně symboly Substitution Wild a následně se z pozic poté odstraní. První dva
symboly Substitution Wild se na pozicích válců objeví náhodně a další symboly Substitution
Wild se objeví na pozicích, které sousedí s utvořenými shluky stejných symbolů na hracím poli
vytvořenými prvními dvěma symboly Substitution Wild. Po každém bonusovém roztočení
zdarma se na pozicích válců po jejich zastavení objeví 2 – 6 symbolů Substitution Wild. Pokud
takto přidané symboly Substitution Wild mohou utvořit výherní kombinaci, přemění se na
výherní symbol. Případné výhry z utvořených výherních kombinací se přičtou k celkové výhře
z režimu funkce Free Spins. Před dalším bonusovým zatočením zdarma se náhodně z pozic na
válcích odstraní umístěné symboly Substitution Wild tak, aby vždy minimálně 2 tyto symboly
zůstaly v hracím poli před dalším bonusovým zatočením.
Pokud by celková výhra z jednoho bonusového zatočení zdarma v režimu funkce Free Spins
byla menší než desetinásobek nastavené výše sázky, může být v rámci tohoto bonusového
zatočení zdarma režimu funkce Free Spins náhodně uděleno jedno bonusové zatočení zdarma.
V takovém případě nejsou z pozic na válcích odstraněny žádné symboly Substitution Wild.
Toto bonusové zatočení zdarma může být aktivováno vždy pouze jednou v rámci jednoho
bonusového zatočení zdarma v režimu funkce Free Spins.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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The Sword and the Grail
Základní informace
Hra The Sword and the Grail je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,53 %
Nejvyšší sázka
50,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
3 123,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické
hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol
v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně
Výplatní tabulky. Mezi jednotlivými listy informací
o hře lze přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 16,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 4,80 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Symbol Wild se může zobrazit v jakékoliv hře technické hry
s násobitelem o hodnotě x2, x5, x10 nebo x100. V takovém případě bude výhra z výherní
kombinace vynásobena příslušným násobitelem.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry 5 bonusových zatočení
zdarma s tím, že hodnota násobitele symbolu Wild je x2.
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V průběhu funkce Free Spins se ve hře nachází ukazatel postupu funkcí Free Spins nad hracím
polem. (viz obrázek) Každý zobrazený symbol Scatter v průběhu funkce Free Spins přidá jeden
bod na ukazatel postupu. Aktivace funkce Free Spins 3 symboly Scatter přidá 3 body na
ukazatel, 4 symboly Scatter přidají 4 body na ukazatel a 5 symbolů Scatter přidá 5 bodů na
ukazatel.

Po nasbírání 6 bodů na ukazatel postupu funkce Free Spins postupuje funkce Free Spins do
další fáze, ve které je aktivní násobitel symbolu Wild x5 a je uděleno dalších 5 bonusových
zatočení zdarma.
Po nasbírání 11 bodů na ukazatel postupu funkce Free Spins postupuje funkce Free Spins do
další fáze, ve které je aktivní násobitel symbolu Wild x10 a je uděleno dalších 5 bonusových
zatočení zdarma.
Po nasbírání 18 bodů na ukazatel postupu funkce Free Spins postupuje funkce Free Spins do
další fáze, ve které je aktivní násobitel symbolu Wild x100 a je uděleno dalších 5 bonusových
zatočení zdarma.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Theme Park: Tickets of Fortune™
Základní informace
Hra Theme Park: Tickets of Fortune ™ je pětiválcový výherní video automat se 50 fixními
výherními liniemi. Hra obsahuje symboly Stacked Wild a Scatter a funkce Claw Feature a 6
různých bonusových funkcí. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,05 %
500,00 Kč
500 000,00 Kč
35 550,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře libovolného kola – zastaví automatickou hru při výhře bonusového
kola.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 50). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 3, tj. 150,00 Kč.
Složené symboly Stacked Wild
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Stacked Wild (viz obrázek), které zastupují všechny
ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter, Claw a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co
nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Složené symboly Stacked Wild se mohou
zobrazit na válcích 2, 3 a 4. Symboly Stacked Wild pokrývají tři po sobě jdoucí pozice na válci
a mohou se zobrazit úplně nebo pouze částečně, a to i tak, že se zobrazí pouze jedna nebo dvě
pozice symbolu Stacked Wild.
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Funkce Claw
Hra obsahuje symboly Claw (viz obrázek), které se během základní fáze hry zobrazují pouze
na válci 5. Pokud se zobrazí symbol Claw, je okamžitě udělena náhodná okamžitá výhra
v mincích v hodnotě 2 – 15násobku nastavené celkové sázky. Výhra se přičte k výhrám ze
základní fáze hry technické hry, ve které byl režim funkce Claw aktivován.

Funkce Theme Park Ticket Game
Hra obsahuje bonusové symboly Scatter (viz obrázek), které pokud se zobrazí na válcích 3, 4 a
5, dojde k aktivaci bonusové hry Theme Park Ticket Game (dále jen „TPTG“). Bonusová hra
TPTG může být aktivována i v režimu aktivní funkce Theme Park Bonus Wheel (viz níže).
Bonusové hry TPTG a Theme Park Bonus Wheel nelze v rámci jedné hry technické hry
aktivovat současně.

V rámci režimu bonusové hry TPTG se zobrazí kolo štěstí funkce TPTG, které sázející
zastavuje kliknutím na tlačítko „STOP“ (viz obrázek) a získává tak náhodný počet lístků na
pouťové atrakce funkce Theme Park Bonus Games. (viz níže). Pokud sázející sám nezastaví
kolo štěstí funkce TPTG, zastaví se kolo samo o sobě po uplynutí 30 sekund. Když se kolo
štěstí funkce TPTG zastaví, získává sázející tolik lístků, kolik je uvedeno na poli kola štěstí, na
které směřuje zlatá šipka. Ihned po aktivaci režimu kola štěstí funkce TPTG má sázející
k dispozici 3 otočení kola štěstí. Tento počet se však může v průběhu kola štěstí navýšit, protože
některá políčka na kole štěstí aktivují také další zatočení kola štěstí funkce TPTG. Po využití
všech dostupných roztočení kola štěstí tato fáze bonusové funkce TPTG končí a aktivuje se
druhá fáze funkce TPTG, ve které sázející použije vyhrané lístky k aktivaci bonusových her
Theme Park Bonus Games (viz níže) na mapě lunaparku. Každou bonusovou hru Theme Park
Bonus Games lze aktivovat za jiný počet lístků z první fáze TPTG. Bonusové hry Theme Park
Bonus Games aktivuje sázející tak dlouho, dokud má dostatek lístků k jejich aktivaci na mapě
lunaparku. Výhry z bonusových her Theme Park Bonus Games se v rámci jedné hry technické
hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry, ve které byla bonusová
hra TPTG aktivována. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
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Funkce Theme Park Bonus Wheel
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek), který pokud se zobrazí na válci 5 během
základní fáze hry, dojde k aktivaci bonusové hry Theme Park Bonus Wheel (dále jen „TPBW“).
Bonusové hry TPTG a TPBW nelze v rámci jedné hry technické hry aktivovat současně.

V rámci režimu funkce TPBW se zobrazí bonusové kolo štěstí funkce TPBW, které sázející
zastaví kliknutím na tlačítko „STOP“ (viz obrázek) a získá tím jednu z možností podle toho, na
které políčko kola štěstí funkce TPBW ukazuje zlatá šipka. Pokud sázející sám nezastaví kolo
štěstí funkce TPTG, zastaví se kolo samo o sobě po uplynutí 30 sekund. Výsledkem této
bonusové hry je náhodná aktivace jednoho z následujících bonusů: 1 ze 6 bonusových her
Theme Park Bonus Games, 1 ze 4 okamžitých výher v mincích nebo aktivace funkce TPTG.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. Pokud je náhodně vybrána
některá bonusová hra z Theme Park Bonus Games (viz níže), je tato bonusová hra
bezprostředně aktivována. Pokud je náhodně vybrána bonusová funkce TPTG, je tato funkce
bezprostředně aktivována. Výhry z bonusových her se v rámci jedné hry technické hry přičítají
k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry. Pokud je náhodně vybrána
některá z okamžitých výher v mincích je okamžitě udělena náhodná okamžitá výhra v mincích
znásobená násobitelem zobrazeným na vybraném políčku kola štěstí funkce TPBW. Výhra se
přičte k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byla bonusová hra TPBW
aktivována.

1210

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Funkce Theme Park Bonus Games
Hra obsahuje celkem 6 bonusových her funkce Theme Park Bonus Games („dále jen TPBG“).
Interakce sázejícího v jakékoliv z těchto bonusových her nemá vliv na výsledek hry ani výherní
podíl.
Bonusová hra Punchbag
Sázející aktivuje bonusovou hru kliknutím na zobrazený boxovací pytel a obdrží náhodnou
okamžitou výhru v mincích v rozmezí 2 – 25násobku nastavené celkové sázky.

Bonusová hra Sledgehammer
Sázející aktivuje bonusovou hru kliknutím na zobrazenou palici a obdrží náhodnou okamžitou
výhru v mincích v rozmezí 1 – 100násobku nastavené celkové sázky.

Bonusová hra Can Tower
V rámci bonusové hry Can Tower se zobrazí 3 věže z plechovek, z nichž každá je složena ze 6
plechovek. Sázející na každou z věží postupně hodí jeden míček kliknutím na zobrazený míček.
za každou sraženou plechovku obdrží okamžitou výhru v mincích v hodnotě 2násobku
nastavené sázky. Pokud tímto způsobem srazí všechny plechovky ve všech třech věžích, obdrží
bonusovou výhru v mincích v hodnotě 864násobku nastavené celkové sázky.

Bonusová hra Skee Ball
V rámci bonusové hry Skee Ball se zobrazí 5 kapes, do kterých se sázející postupným kliknutím
na míček pokusí míček vhodit. Každá míček, který se podaří umístit do kapsy, udělí hráči
okamžitou výhru v mincích v hodnotě, která je určena násobkem výše nastavené celkové sázky
a násobitele zobrazeným na příslušné kapse.
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Bonusová hra Fishing
V rámci bonusové hry Fishing má sázející 5 možností výběru zobrazených ryb. Za každou rybu
sázející obdrží okamžitou výhru v mincích v hodnotě 2 – 50násobku nastavené celkové sázky.
Některé ryby mohou přidat další možnost výběru, maximálně však lze obdržet 5 dodatečných
možností výběru.

Bonusová hra Duck Shoot
V rámci bonusové hry Duck Shoot má sázející 5 možností výstřelu na zobrazené kachny. Za
každou trefenou kachnu sázející obdrží okamžitou výhru v mincích v hodnotě 1 – 50násobku
nastavené sázky. Kromě okamžité výhry v mincích udělí každá trefená kachna také násobitel,
který se použije na vynásobení celkové výhry z bonusové hry Duck Shoot. Na začátku
bonusové hry Duck Shoot má násobitel hodnotu x1 a každá trefená kachna může zvýšit
násobitel celkové výhry o jedna. Maximální výše násobitele celkové výhry z bonusové hry
Duck Shoot je x4. Na konci bonusové hry se celková výhra v mincích vynásobí závěrečným
násobitelem.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.

1212

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Tome of Madness
Základní informace
Hra Tome of Madness je video automat s hracím polem 5 sloupců x 5 řádků. Symboly
propadávají hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní
kombinace alespoň čtyř symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně.
Výherní kombinace jsou z hracího pole odebrány, zbývající symboly propadnou na jejich
pozice a zároveň jsou volné pozice doplněny novými symboly. Hra obsahuje zástupné symboly
Wild a funkce Znamení oka, Portál a Jiný svět. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,59 %
Nejvyšší sázka
250,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
15 345,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické
hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol
v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně
Výplatní tabulky. Mezi jednotlivými listy informací
o hře lze přecházet pomocí šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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o
o

Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba seskupit 4 a více symbolů, které se horizontálně anebo
vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející takto výherní kombinaci budou posléze
odstraněny.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky a počtem symbolů,
které tvoří výherní kombinaci. Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 4 symbolů Modrého znamení 3,00
Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Znamení oka
Znamení oka se zobrazuje při každé hře technické hry na náhodné pozici hracího pole dle
ukazatele napravo od hracího pole. Pokud je na pozici Znamení oka zobrazena výherní
kombinace, dojde k otevření oka a přidání 2 symbolů Wild na náhodné pozice hracího pole.
Funkce Portál
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Hra obsahuje ukazatel funkce Portál, který se nachází nalevo od hracího pole. Všechny
vygenerované výhry přispívají do ukazatele Portál.

Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 7 symbolů, dojde k přidání 2 symbolů Wild na náhodné pozice na hracím poli.

Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 14 symbolů, dojde k přidání 2 symbolů Wild na náhodné pozice na hracím poli. Pokud
díky těmto symbolům Wild dojde k utvoření výherní kombinace, dojde k aktivaci funkce
Abyss.
Během funkce Abyss dojde k odstranění všech symbolů ve stejné řadě nebo sloupci, ve kterých
došlo k sestavení výherní kombinace pomocí symbolu Wild. Tyto odstraněné symboly také
přispívají do ukazatele funkce Portál.

Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 27 symbolů, dojde k přidání 2 symbolů Wild na náhodné pozice na hracím poli. Pokud
díky těmto symbolům Wild dojde k utvoření výherní kombinace, dojde k aktivaci funkce Void.
Během funkce Void dojde k odstranění všech symbolů náhodně vybraného typu.
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Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 42 symbolů, dojde k aktivaci bonusového kola Jiný svět. Bonusové kolo začíná se 3
efekty funkce Portál, přičemž za každé 3 odstraněné symboly nad počet 42 je uděleno jedno
dodatečné kouzlo až do maxima 7 efektů funkce Portál.
Funkce Jiný svět
Během funkce Jiný svět je uděleno v rámci jedné hry technické hry jedno bonusové zatočení
zdarma, přičemž pokud není sestavena výherní kombinace, dojde k aktivaci náhodného
vylepšeného efektu funkce Portál:
Symboly Wild: Dojde k přidání 4 symbolů Wild na náhodné pozice hracího pole.
Abyss: Dojde k přidání 4 symbolů Wild na náhodné pozice hracího pole. Zároveň dojde
k aktivaci funkce Abyss (viz výše)
Void: Dojde k přidání 4 symbolů Wild na náhodné pozice hracího pole. Zároveň dojde
k aktivaci funkce Void (viz výše).
Během funkce Jiný svět je viditelných 11 nebo 12 Znamení oka (viz výše). Pokud jsou během
funkce Jiný svět otevřena všechna Znamení oka, dojde k přidání symbolu Cthulhu Mega Wild
(viz obrázek), který pomáhá utvářet výherní kombinace, avšak pokud se stane jejich součástí,
nezmizí, ale posune se níže v hracím poli, doku úplně nezmizí.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Tower Quest
Základní informace
Hra Tower Quest je pětiválcový video automat s 20 fixními výherními liniemi. Tower Quest
obsahuje symbol Wild a Scatter symboly (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,24 %
500,00 Kč
500 000,00 Kč
33 840,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje odpovídající hodnota mince
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko (nebo minus a plus) se nastavuje počet mincí
na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky, která je stanovena vynásobením hodnoty
mince, počtu mincí a fixního počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko může sázející zkrátit dobu trvání jedné hry. Tato
funkce má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické hry.
Kliknutím automaticky nastaví maximální výši sázky v dané hodnotě
mince.
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry. +
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry

•
•
•

•

Nastavení sázky – pomocí tlačítek plus a minus se nastavuje hodnota mince a počet
mincí.
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry.

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při aktivaci bonusové hry.
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Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

•
•

•

Výplatní tabulka
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou
výsledkem hry technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií od válce zcela
vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na jednu linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí) vynásobenou multiplikátorem příslušných výherních
kombinací uvedených ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 0,50 Kč, počet mincí vsazených na jednu linii je nastaven
na hodnotu 5. Na jedné výherní linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů draka.
Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená sázka na jednu výherní linii
(hodnota mince 0,50 Kč x 5 mincí) x multiplikátor 10, tj. 25,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra Tower Quest obsahuje 2 symboly Scatter (červená a modrá láhev) a bonusový Scatter
symbol (čaroděj). Scatter symboly jsou náhodně rozptýlené bonusové symboly, který se mohou
objevit kdekoli na všech válcích.

5 modrých lahví odemkne možnost aktivovat první úroveň modrého točení zdarma.
10 modrých lahví odemkne druhou úroveň modrého točení zdarma
15 modrých lahví odemkne třetí a poslední úroveň modrého točení zdarma.
• Úroveň 1 – „Věž“: Válec 3 je pro 1 točení zdarma Wild a všechny výhry se násobí x2.
• Úroveň 2 – „Bitva symbolů Wild“: Pět nejcennějších symbolů je pro 1 točení zdarma
dočasnými symboly Wild.
• Úroveň 3 – „Věže temné moci“: Válce 1, 3 a 5 jsou pro 1 točení zdarma Wild.
10 červených lahví odemkne možnost aktivovat první úroveň červeného točení zdarma.
20 červených lahví odemkne možnost aktivovat druhou úroveň červeného točení zdarma.
30 červených lahví spustí třetí a poslední úroveň červeného točení zdarma.
• Úroveň 1 – „Zesílené symboly Wild“: Všechny výhry se symbolem Wild se po 5 točení
zdarma násobí x3.
• Úroveň 2 – „Divoká dobrodružství“: Dva nejcennější symboly jsou pro 5 točení zdarma
symboly Wild.
• Úroveň 3 – „Hořící symbol Wild“: Před každým z 5 točení zdarma se na válce přidá
symbol Sticky Wild.
Při točení zdarma se na válcích neobjevují symboly červených a modrých lahví ani bonusové
Scatter symboly. Symbol Wild se může objevit na všech válcích.
Počet lahví je zobrazen u celkové výše sázky. Změnou celkové výše sázky se začíná sbírat nová
sada lahví. Původní sada lahví je uložena a lze ji znovu použít po návratu k původní výši
celkové sázky. Sady lahví se ukládají po ukončení hry Tower Quest i po odhlášení
z uživatelského konta. Sázející po znovu spuštění hry pokračuje se stejnou sadou lahví,
se kterou hru ukončil. Ukládání sad lahví nemá vliv na výherní podíl hry.
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Symbol Wild v podobě věže (viz obrázek) se může objevit kdekoliv na všech pěti válcích.
Nahrazuje všechny ostatní symboly (vyjma symbolu Scatter) a pomáhá formovat výherní
kombinace.

Wild symboly tvoří samostatné výherní kombinace na výherních liniích ve směru zleva doprava
s příslušnými multiplikátory dle Výplatní tabulky.
Bonusová hra
Tři bonusové Scatter symboly (čaroděj) na válcích spouštějí bonusovou hru. V bonusové hře
se hrají karty proti zlému čarodějovi. Hodem kostkami se určí, s jakými kartami bude Účastník
hrát. Karty nad sebou hrají proti sobě srovnáním hodnoty útoku a zdraví. Každá poražená karta
uděluje cenu a zasazuje 1 ránu držiteli karty. Pokud Účastník nebo zlý čaroděj hodí na dvou
či více kostkách stejnou hodnotu, uděluje se speciální útok, který zasazuje 1 ránu každé
soupeřově kartě i samotnému soupeři. Pokud Účastník nebo čaroděj hodí na všech třech
kostkách stejnou hodnotu, aktivuje se super schopnost, která zdvojnásobuje útok hráčových
karet. Cílem je zasadit čaroději dostatek ran, aby jeho zdraví kleslo na 0. Na válcích 1, 3 a 5
se v průběhu hlavní hry mohou objevit bonusové Scatter symboly, které se při točení zdarma
neobjevují. V bonusové hře lze získat až 500x znásobení původní sázky ze základní hry.
Interakce sázejícího v rámci bonusová hry má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv
na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Treasure Palace
Základní informace
Hra Treasure Palace je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Scatter a Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,95 %
Nejvyšší sázka
18,00 Kč
Nejvyšší výhra
20 128,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
658,80 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
hodnota mince, přičemž sázka na linii je vždy jedna mince.
Celková sázka se tedy vždy rovná 9 mincím.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Klikáním na šipky se přepíná mezi jednotlivými stránkami
technické hry, na kterých je zobrazena hra samotná, Výplatní
tabulky a nastavení výše sázky.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

1225

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Na jednu výherní linii lze vsadit právě jednu minci. Výše výhry z jedné hry technické hry je
určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč a na výherní linii se zobrazí výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky
na výherní linii (hodnota mince 1,00 Kč) x multiplikátor 9, tj. 9,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze
na válcích 2, 3 a 4 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter tak,
aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné symboly Wild
neutvářejí vlastní výherní kombinace.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry, která je určena celkovou hodnotou sázky
vynásobenou multiplikátorem příslušného počtu symbolů Scatter dle obrázku níže. Výhry
za symboly Scatter se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
výherních kombinací běžných symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.
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Troll Hunters
Základní informace
Hra Troll Hunters je video automat s hracím polem 5 sloupců x 5 řádků. Symboly propadávají
hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň
třech shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně. Hra obsahuje
symbol Wild a Bonusovou hru (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,69 %
20,00 Kč
411 561,00 Kč
1 191,60 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické
hry. Kliknutím na tlačítko mínus se snižuje výše
sázky, kliknutím na tlačítko plus se zvyšuje výše
sázky.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry.
Viz část Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•

Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře bonusové hry – zastaví automatickou hru při výhře bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulka
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba seskupit 3 a více shodných symbolů, které
se horizontálně anebo vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející takto výherní
kombinaci budou posléze odstraněny a mezery po nich vyplní další symboly. Odstraňování
a doplňování symbolů takto pokračuje, dokud na herním poli již nebude možné vytvořit žádnou
další výherní kombinaci.
Např.: Celková sázka je nastavena na 20,00 Kč a na herním poli je zformována výherní
kombinace 5 shodných symbolů Náušnice. Výhra je v tomto případě dle Výplatní tabulky
200,00 Kč. Pokud bude celková sázka nastavena na hodnotu 2,00 Kč, činila by výhra ze stejné
výherní kombinace 20,00 Kč.
Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Bonusové symboly
Wild symbol Zlaté runy (viz obrázek) nahrazuje všechny ostatní symboly a pomáhá formovat
výherní kombinace. Po vyhodnocení jsou výherní kombinace odstraněny, zbývající symboly
klesnou a mohou vytvořit nové výherní kombinace.
Tři a více Wild symbolů formují samostatnou výherní kombinaci. Výše výhry je automaticky
dopočtena ve Výplatní tabulce v závislosti na nastavené hodnotě sázky. Výhry ze symbolů Wild
se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací.
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Bonusová hra
Bonusová hra ve formě zatočení zdarma se spouští ve chvíli, kdy sloupec se slovem „Bonus“
na hracím poli již neobsahuje žádné symboly.
V Bonusové hře se vyskytuje odlišná sada symbolů a neobjevuje se symbol Wild. Pokud se při
Bonusové hře objeví 5 a více shodných bonusových symbolů Trola (viz Výplatní tabulka
bonusové hry), získává sázející další bonusová kola. Nejvýše lze získat 20 po sobě jdoucích
bonusových kol. Za každého trola ve výherní kombinaci se uděluje jedno bonusové kolo navíc.
Výplatní tabulka Bonusové hry
Pokud jsou výsledkem Bonusové hry naznačené shodné symboly, dochází ke zformování
výherních kombinací. Výše výhry je ve Výplatní tabulce Bonusové hry (viz obrázek)
automaticky dopočtena v závislosti na zvolené hodnotě sázky.
Např. Hodnota sázky do jedné hry je nastavena na 4,00 Kč. Výsledkem bonusové hry je
10 shodných symbolů Palice. Výhra z jedné hry bonusové hry je v tomto případě 180,00 Kč
apod. Výhry ze základní hry a bonusové hry se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Bonusová hra spolu se základní hrou, v rámci které byla spuštěna, tvoří jednu hru technické
hry.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Turbo 27
Základní informace
Hra Turbo 27 je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a TU, R, BO a funkce Free Spins a Dvojitá výhra. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,11 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
83 827,57 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně
20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů TU, R, BO (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Dvojitá Výhra
Pokud se na všech pozicích válců zobrazí stejný symbol, dojde k vynásobení všech výher
násobitelem x2.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusové symboly TU, R a BO (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
symboly TU, R a BO, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma. Pokud se během aktivní funkce Free Spins zobrazí symbol R, dojde ke zdvojnásobení
celkové dosavadní výhry z bonusové hry.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Turbo Slots*
Základní informace
Hra Turbo Slots je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkci Násobení výhry. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Náhodně může dojít k aktivaci následujících funkcí symbolů Wild:
Symbol Wild na válci začne rotovat a zamíchá ostatními symboly.
Symbol Wild může náhodně přiletět na obrazovku v libovolném počtu a nahradit některé
symboly.
Symbol Wild se na válci roztáhne na výšku a pokryje tak všechny pozice válce.
Funkce Násobení výhry
Pokud se zobrazí 9, 12 nebo 15 shodných symbolů Třešně, Citrónu, Kiwi nebo Pomeranče na
prvních 3, 4 nebo 5 válcích, dojde k vynásobení všech výher násobitelem x3, x4 nebo x5. Resp.
trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a
pětinásobek za patnáct shodných symbolů.
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Twin Spin™
Základní informace
Hra Twin Spin™ je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkci Twin Reel (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,60 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
61 200,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 25
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Prostřední tlačítko slouží pro návrat do hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.
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Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty
úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené
ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 4, tj. 200,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild
se mohou objevit pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.

Funkce Twin Reel
Na začátku každé hry technické hry je vždy jedna dvojice sousedících válců stejná a vzájemně
spojená. Během hry se z těchto dvojic mohou stát trojice, čtveřice nebo až pětice. Počet a pozice
propojených válců jsou náhodné a pro každou hru technické hry jsou určovány samostatně.
Funkce Twin Reel má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp.
výherní podíl hry.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Twin Spin Deluxe™
Základní informace
Hra Twin Spin Deluxe ™ je video automat s hracím polem 6 sloupců x 5 řádků. Symboly
propadávají hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní
kombinace alespoň devíti shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo
vertikálně. Hra obsahuje funkci Twin Reel.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,56 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
61 920,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 10
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem jedné hry technické hry naznačené shodné
symboly, dochází ke zformování výherních kombinací. Pro sestavení výherní kombinace je
třeba seskupit 9 a více symbolů, které se horizontálně anebo vertikálně vzájemně dotýkají. Výše
výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty úrovně
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Z každé výherní kombinace se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Výherní
kombinace symbolů, které se vzájemně horizontálně nebo vertikálně nedotýkají, se vyplácejí
samostatně.

1246

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Výherní
kombinaci tvoří 10 symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10 úrovní) x multiplikátor 10, tj. 500,00
Kč.
Funkce Twin Reel
Na začátku každé hry technické hry je vždy jedna dvojice sousedících válců stejná a vzájemně
spojená. Během hry se z těchto dvojic mohou stát trojice, čtveřice, pětice nebo až šestice. Počet
a pozice propojených válců jsou náhodné a pro každou hru technické hry jsou určovány
samostatně. Funkce Twin Reel má výhradně vizualizační charakter a nemá vliv na výsledek
hry, resp. výherní podíl hry.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Universal Monsters™ The Phantom's Curse Video Slot
Základní informace
Hra Universal Monsters™ The Phantom's Curse Video Slot je pětiválcový výherní
videoautomat se 40 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje symboly Wild a Scatter, 3
bonusové symboly Wild a funkce Pick and Click a Sticky Wild Re-Spins a funkci Free Spins.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,57 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
61 740,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava
nebo od válce zcela vpravo směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Výhry
z bonusových funkcí Free Spins a Re-Spins se v rámci jedné hry technické hry přičítají
k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci
bonusových funkcí se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

1250

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Piky. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly na obrázku mají stejný výplatní poměr a lze je ve
výherních liniích libovolně kombinovat. Výše výhry z jedné hry technické hry je určena
zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince)
vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace: 5 symbolů – multiplikátor 200, 4
symboly – multiplikátor 50 a 3 symboly – multiplikátor 15.
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Základní fáze hry
Během základní fáze hry se mohou na válcích zobrazit složené symboly Stacked Bonus. Hra
obsahuje celkem 3 druhy složených symbolů Stacked Bonus: Složený symbol Stacked Phantom
se zobrazuje pouze na prvním válci, a to úplně nebo částečně na dvou po sobě následujících
pozicích; Složené symboly Stacked Mask a Stacked Christine se zobrazují pouze na pátém
válci, a to úplně nebo částečně na dvou po sobě následujících pozicích. Složené symboly
Stacked Bonus se skládají ze dvou odpovídajích symbolů.
Hra obsahuje symboly Scatter (viz níže), které se mohou zobrazit pouze na válcích 1, 3 a 5.
Režim funkce Free Spins (viz níže) a režim funkce Pick and Click nemohou být aktivovány
současně.
Funkce Pick and Click
Pokud se na válci 1 úplně zobrazí symbol Stacked Phantom a zároveň se na válci 5 úplně zobrazí
symbol Stacked Christine, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová funkce Pick
and Click. Bonusová hra Pick and Click má dvě fáze. V první fázi sázející postupně vybírá z 8
růží. Po kliknutí na růži se okamžitě odhalí případná výhra. Jednotlivé růže skrývají okamžité
peněžní výhry o různých hodnotách nebo okamžité ukončení první fáze bonusové hry. Sázející
vybírá tak dlouho, dokud neodkryje symbol pro okamžité ukončení první fáze bonusové hry.
Pokud sázející odkryje symbol pro okamžité končení první fáze bonusové hry, je první fáze
okamžitě ukončena a sázející pokračuje druhou fází bonusové hry. Ve druhé fázi hry má sázející
na výběr 1 ze 3 zrcadel, které skrývají hodnotu násobitele peněžních výher z první fáze
bonusové hry. Po výběru sázejícího jednoho ze zrcadel je hodnota vybraného násobitele
připočtena ke stávajícímu násobiteli s hodnotou x1 a celková peněžitá výhra z první fáze
bonusové hry se vynásobí výsledným násobitelem. Hodnota násobitelů je x1, x2 a x3. První
výběr ve fázi jedna vždy odkryje okamžitou peněžitou výhru. Výhry z bonusové funkce Pick
and Click se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních
kombinací základní hry. Hodnoty okamžitých peněžních výher v mincích ve fázi jedna
bonusové hry jsou následující: 20, 40 nebo 100 mincí. Maximální výhra v mincích v rámci
funkce Pick and Click je 72000 mincí. Veškeré interakce hráče, které jsou během této funkce
činěny, nemají vliv n výsledek hry ani výherní podíl.
Funkce Masked Phantom Re-Spin
Pokud se na válci 1 úplně zobrazí symbol Stacked Phantom a zároveň se na válci 5 úplně zobrazí
symbol Stacked Mask, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová funkce Masked
Phantom Re-Spin a je v rámci jedné hry technické hry uděleno jedno bonusové zatočení
zdarma. Všechny složené symboly Stacked Symbols a symboly Mask a Phantom, které byly
zobrazené během roztočení, ve kterém došlo k aktivaci funkce Re-Spin zůstanou na válcích po
dobu bonusového zatočení zdarma. Během bonusového roztočení zdarma se na pozicích válců
nemohou zobrazit symboly Scatter a Bonus. Během atkivního režimu funkce re-Spins nemůže
dojít k aktivaci funkcí Free Spins, Pick and Click a Masked Phantom Re-Spins. Výhry z
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bonusového zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích 1, 3 a 5 objevuje pouze během
hlavní fáze hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci
jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. Během aktivního režimu funkce se vedle
hracího pole zobrazí lustr visící na pěti provazech, které jsou přivázány k jednotlivým válcům.
Pokud se v průběhu funkce Free Spins zobrazí na pozici válců symbol Masked Phantom, válec
se zvýrazní a provaz připoutaný k lustru se přeřízne. Pokud dojde k přeříznutí provazu, další
zobrazené symboly Masked Phantom na zvýrazněném válci již nezpůsobí přeříznutí dalšího
provazu. Pokud dojde ke zvýraznění všech válců a tím k přeříznutí všech provazů vedoucích
k zobrazenému lustru, lustr spadne a režim funkce Free Spins skončí. Symbol Masked Phantom
má v režimu funkce Free Spins vlastnosti symbolu Wild. Na zvýrazněném válci se symboly
Masked Phantom zobrazují jako složené symboly Masked Phantom, které zabírají čtyři po sobě
jdoucí pozice na válci.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma není možné vyhrát
další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Valley of the Gods
Základní informace
Hra Valley of the Gods je pětiválcový výherní video automat s 45 – 3125 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje funkce Respin, Násobitele a jiné bonusové funkce. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,20 %
Nejvyšší sázka
62,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
4 275,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
25 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Zastaví Autospin po prvním Respinu – zastaví automatickou hru po prvním
opakovaném bonusovém zatočení zdarma.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Počet
výherních linií je tedy 3125.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Ankh. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená hodnota
mince x multiplikátor 12, tj. 60,00 Kč.
Funkce Respin
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Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k vytvoření výherní kombinace, je uděleno
opakované bonusové zatočení zdarma. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení
zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové zatočení
zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Odstranění bloků
V základní fázi hry je se na pěti válcích nachází 1, 3, 5, 3 a 1 pozice v pořadí zleva doprava.
(viz obrázek)

V rozích hracího pole se na celkem 12 pozicích nachází bloky se symbolem skaraba. Pokud je
sestavena výherní kombinace, za každý ze symbolů, který je součástí výherní kombinace, je
odstraněn jeden z bloků a tím je rozšířeno hrací pole o nové pozice. Pokud jsou všechny bloky
odstraněny, všechny výherní symboly z výherních kombinací přispívají do ukazatelů Života a
Násobitele (viz níže). Poté, co skončí opakovaná bonusová zatočení, bloky se vracejí na své
místo jako v základní fázi hry.
Funkce Životy
Hra obsahuje ukazatel počtu životů, který se nachází nalevo od hracího pole. (viz obrázek).
Poté, co jsou z hracího pole odstraněny všechny bloky (viz výše), je na červený ukazatel nalevo
od hracího pole připočten jeden bod. Za každý červený, oranžový, fialový nebo růžový symbol
(viz Výplatní tabulky), který je součástí výherní kombinace je připočten na ukazatel skarabů na
ukazateli Životů jeden bod. Pokud dojde k nasbírání pěti skarabů, číslo na ukazateli se zvýší o
jedna. Pokud při opakovaném bonusovém zatočení v rámci funkce Respin nedojde k vytvoření
výherní kombinace, je z ukazatele Životů odečten jeden bod a je uděleno jedno opakované
bonusové zatočení zdarma navíc. Pokud nedojde v rámci funkce Respin k sestavení výherní
kombinace a na ukazateli Života není žádný život navíc, režim funkce Respin skončí.
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Funkce násobitelů výher
Hra obsahuje ukazatel násobitele výher, který se nachází napravo od hracího pole. (viz
obrázek). Poté, co jsou z hracího pole odstraněny všechny bloky (viz výše), je na modrý
ukazatel napravo od hracího pole připočten jeden bod. Za každý modrý, tyrkysový a zelený
symbol (viz Výplatní tabulky), který je součástí výherní kombinace je připočten na ukazatel
skarabů na ukazateli Násobitelů jeden bod. Pokud dojde k nasbírání pěti skarabů, číslo na
ukazateli se zvýší o jedna. Po každém opakovaném bonusovém zatočení zdarma je na celkovou
výhru z tohoto zatočení uplatněn násobitel, který má hodnotu uvedenou na ukazateli.
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Victorious™
Základní informace
Hra Victorious™ je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkci Free Spins (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,90 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
55 800,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 25
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek hodnoty
úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené
ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 6, tj. 300,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild
se mohou objevit pouze na válcích 2 a 4.

Funkce Free Spins
Výherní kombinace obsahující symboly vavřínové koruny aktivují režim Free Spins – zatočení
zdarma podle tabulky uvedené níže. Symboly musejí být seřazeny vedle sebe směrem doleva
od prvního válce počínaje, aby došlo ke zformování kombinace, která spouští funkci Free Spins.
Ke zformování kombinace může dopomoci i symbol Wild v případě, že jsou v kombinaci
obsaženy alespoň dva symbol vavřínové koruny. Symboly vavřínové koruny vyplácejí
multiplikátor celkové sázky do jedné hry technické hry dle tabulky níže a zároveň spouštějí
funkci Free Spins, kde se výhry dosažené v režimu Free Spins násobí 3x.

Během režimu Free Spins může sázející zákat další zatočení zdarma dle tabulky výše.
Režim Free Spins je ukončen, pokud již nezbývají žádná zatočení zdarma a nebyla utvořena
výherní kombinace.
Výhry z režimu Free Spins se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
kombinací základní hry a násobí se 3x. Výherní kombinace v režimu Free Spins může
obsahovat symbol Wild, pro který se uplatní stejná pravidla jako v základní hře. Pro určení výše
výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako
v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Vikings
Základní informace
Hra Vikings je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q
10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud se zobrazí 1 symbol Wild na výherní linii, pak se výhra z
doplněné výherní linie násobí x2, pokud se zobrazí 2 symboly Wild, výhra se násobí x4, pokud
se zobrazí 3 symboly Wild, výhra se násobí x8 a pokud se zobrazí 4 symboly Wild, výhra se
násobí x16.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní hry.
Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4 zobrazí 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry
technické hry 10 bonusových zatočení zdarma. Pokud dojde během funkce Free SPins
k zobrazení výherní kombinace, vítězné symboly se zastaví a všechny ostatní symboly se znovu
roztočí s cílem dosáhnout větších výher. Válce se otáčejí znovu, dokud existují nové nebo
zvýšené výhry. Jestliže se negenerují již žádné nové výhry, vyplatí se všechny dosažené výhry.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo.
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Viking Runecraft
Základní informace
Hra Viking Runecraft je video automat s hracím polem 7 sloupců x 7 řádků. Symboly
propadávají hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní
kombinace alespoň pěti symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo vertikálně.
Výherní kombinace jsou z hracího pole odebrány, zbývající symboly propadnou na jejich
pozice a zároveň jsou volné pozice doplněny novými symboly. Hra obsahuje zástupné symboly
Wild a funkce Zničující náboj, Ragnarok, Bohové a RunyValhally. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,71 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
5 922,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje
výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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o
o

Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly,
dochází ke zformování výherních kombinací.
Pro sestavení výherní kombinace je třeba seskupit 5 a více symbolů, které se horizontálně anebo
vertikálně vzájemně dotýkají. Symboly utvářející takto výherní kombinaci budou posléze
odstraněny a na jejich místo dopadnou symboly nové.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky a počtem symbolů,
které tvoří výherní kombinaci. Výhry z jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 5 symbolů Fialové runy 4,50 Kč.

Funkce Zničující náboj
Hra obsahuje ukazatel funkce Zničující náboj, který se nachází napravo od hracího pole.
Všechny vygenerované výherní kombinace v rámci jedné hry technické hry přispívají do
ukazatele Zničujícího náboje.

Pokud je ukazatel plně nabitý a nedojde k utvoření výherní kombinace, dojde k aktivaci jedné
z následujících funkcí:
Fenrirův hněv: Dojde k vyznačení 4 diagonálních linií symbolů, z nichž dvě linie se odstraní a
na dvou liniích se zobrazí symboly stejného typu.
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Jormungandrův soud: Z levé strany hracího pole na pravé se označí nepřerušená klikatá linie
symbolů (animace plazícího se hada). Tyto označené symboly se přemění na symbol jednoho
náhodného typu.

Spalující Surt: Dojde k výběru tří náhodných symbolů na hracím poli, jejichž okolní symboly
jsou zničeny a jsou nahrazeny vybranými symboly.

Lokiho léčka: Dojde k náhodnému výběru dvou symbolů na hracím poli. Jeden z těchto
symbolů a všechny ostatní symboly stejného typu na hracím poli jsou odstraněny. Druhý
z těchto symbolů a všechny ostatní symboly stejného typu na hracím poli se přemění na jiný
symbol na hracím poli.

Hra po dokončené efektu jedné z funkcí pokračuje dále a je možné nabít ukazatel Zničujícího
náboje podruhé. Pokud dojde k aktivaci některé funkcí, je po jejím dokončení aktivována
funkce Ragnarok. (viz níže) K aktivaci funkce Ragnarok může dojít okamžitě, pokud byl
ukazatel nabit dvakrát bez aktivace některé z funkcí Zničujícího náboje.
Funkce Ragnarok
Během funkce Ragnarok je ukazatel Zničujícího náboje nahrazen ukazatelem Konce světa. (viz
níže). Pokud dojde k aktivaci funkce Ragnarok, je uděleno jedno bonusové zatočení zdarma,
během kterého všechny výhry přispívají k nabíjení ukazatele Konce světa.
Pokud dojde v rámci funkce Ragnarok k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 20 symbolů, dojde k aktivaci x2 násobitele celkové výhry.
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Pokud dojde v rámci funkce Ragnarok k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 40 symbolů, dojde k aktivaci x3 násobitele celkové výhry.
Pokud dojde v rámci funkce Ragnarok k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 60 symbolů, dojde k aktivaci x5 násobitele celkové výhry.
Pokud dojde v rámci funkce Ragnarok k sestavení výherní kombinace nebo kombinací
z celkem 80 symbolů, dojde k aktivaci x15 násobitele celkové výhry.

Funkce Bohové
Hra obsahuje čtyři různé postavy bohů a ukazatel vzorce boha, který se nachází nalevo od
hracího pole. (viz obrázek) K dokončení vzorce je třeba zformovat výherní kombinaci na
vyznačených pozicích, které jsou zvýrazněny světle hnědou barvou. Po dokončení vzorce se
zobrazí nový vzorec a vymění se aktivní bůh.

Hra obsahuje bonusové symboly Wild (viz obrázek), jejichž podoba se mění podle toho, jaký
z bohů je právě aktivní. Symboly Wild zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co
nejlepší výherní kombinace podle Výplatních tabulek.
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Každý z bohů má svou unikátní vlastnost, která se může náhodně aktivovat, pokud nebyla
sestavena výherní kombinace.
Unikátní funkce jednotlivých bohů jsou následující:
Bůh Bouře – Thor: 5–9 náhodných symbolů na hracím poli je přeměněno na symboly Wild.
Bůh Moudrosti – Ódin: na hrací pole jsou přidány 4 symboly Wild, přičemž vždy dva symboly
Wild jsou přidány na sousedící pozice hracího pole.
Bohyně Krásy – Freya: na hrací pole jsou postupně přidávány symboly Wild, dokud není
utvořena výherní kombinace, přičemž symboly Wild jsou přidávány po seskupení 4 symbolů
na náhodné pozice uvnitř náhodně vybrané oblasti o velikosti 5x5 pozic.
Bůh Strážce – Heimdall: na hrací pole je přidáno 7 symbolů Wild, přičemž do každé řady je
přidán vždy jeden symbol.
Funkce Runy Valhally
Hra obsahuje ukazatel funkce Runy Valhally, který se nachází nalevo od hracího pole. Všechny
výherní kombinace run (nízké výherní symboly) přispívají ke sbírání run. Během každé hry
technické hry je možné nasbírat až 5 různých runových kamenů. Pokud dojde k sestavení
výherní kombinace z jedné z run, příslušná runa na ukazateli se zvýrazní. Po dokončení vzorce
v rámci funkce Bohové, je aktivována bonusová hra v rámci funkce Runy Valhally. Během
bonusové hry se zobrazí kolo štěstí (viz obrázek), na kterém jsou zvýrazněné runy nasbírané na
ukazateli. Pokud se šipka na kole zastaví na zvýrazněné runě, dojde k udělení nahromaděného
bonusu, jehož ukazatel je zobrazen nalevo od hracího pole. Po dokončení bonusové hry se
ukazatel run vynuluje.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Vikings go Berzerk
Základní informace
Hra Vikings Go Berzerk je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Berzerk a Poklad, (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
8 775,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Zlaté mince. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
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výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních linií 25 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 30, tj. 150,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Poklad (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Poklad
Hra obsahuje symbol Poklad (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na válci 4 a který pokud
se zobrazí, dojde k udělení jedné z následujících výher:
Okamžitá peněžitá výhra (v hodnotě 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 500, 750 nebo 1000
mincí.) Aktivace funkce Free Spins (viz níže) a udělení bonusových zatočení zdarma (7, 14
nebo zatočení zdarma).

Hra obsahuje symbol Zlatý poklad (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na válci 5 a který
pokud se zobrazí, dojde k udělení jedné z následujících výher:
Okamžitá peněžitá výhra (v hodnotě 250, 300, 350, 400, 500, 750 1000, 2500, 5000 nebo 10000
mincí)
Aktivace funkce Free Spins (viz níže) a udělení bonusových zatočení zdarma (7, 14, nebo 21
zatočení zdarma)
Posílení funkce Berzerk (viz níže) tím, že každému vikingovi přidá 25 % na ukazateli funkce
Berzerk
Aktivace funkce Ragnarok Free SPins (viz níže)
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Během aktivního režimu funkce Free Spins (viz níže) obsahují oba poklady tyto ceny:
Okamžité peněžité výhry
Bonusová zatočení zdarma navíc (2, 3 nebo 4)
1-2 symboly Wild, které zůstávají na svých pozicích
Složený symbol Wild – symbol Wild se zobrazí na všech pozicích válce
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 7 bonusových zatočení zdarma, 4
symboly Scatter aktivují 14 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 21
bonusových zatočení zdarma.

Během režimu funkce Free Spins zůstávají všechny symboly Wild, které se zobrazí na pozicích
válců, na svých pozicích až do konce režimu funkce Free Spins.
Pokud se během režimu funkce Free Spins zobrazí na pozicích válců symboly Vikingů (viz
Výplatní tabulky), mohou se náhodně přeměnit v symbol Wild (animace souboje vikinga se
sirénou – pokud viking vyhraje, promění se na Wild) a uplatní se pravidlo symbolů Wild
v režimu funke Free Spins (viz výše).
Ještě před aktivací funkce Free Spins je náhodně aktivována jedna z těchto funkcí:
Ragnarok Free Spins
+ 1-3 extra zatočení zdarma
Starting Wild – režim funce Free Spins začíná s již umístěným jedním symbolem Wild,
Složený symbol Wild – symbol Wild se zobrazí na všech pozicích válce
Více symbolů pokladu na válcích – o 5 více symbolů Pokladu a Zlatého pokladu
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
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zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Berzerk
Hra obsahuje ukazatel Hněvu, který se nachází pod hracím polem. Pokaždé, když je v režimu
základní fáze součástí výherní kombinace symbol Vikinga, je ukazatel Hněvu o něco více
zaplněn. Lepší výherní kombinace zaplní ukazatel více. Pokud je u některého z vikingů ukazatel
zcela zaplněn, je aktivován režim funkce Free Spins s tímto vikingem v Berzerk módu. Pokud
je viking během aktivní funkce Free Spins v Berzerk módu, pokaždé vyhraje souboj se sirénou
a je tedy pokaždé přeměněn v symbol Wild. Viking se může dostat do berzerk módu, pokud je
zaplněn jeho ukazatel hněvu nebo pokud je aktivován režim funkce Ragnarok Free Spins (viz
níže).
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije průměrná výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které
se postupně zaplňoval ukazatel Hněvu. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového
zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Ragnarok Free Spins
Během aktivního režimu funkce Ragnarok Free Spins jsou všichni vikingové v módu funkce
Berzerk. Funkce Ragnarok Free Spins může být aktivována jako výhra ze symbolu Zlatého
pokladu nebo jako náhodný bonus před spuštěním funkce Free Spins.
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Vikings go to Hell
Základní informace
Hra Vikings go to Hell je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Respins, Rage a Poklad
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
62,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
4 387,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
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•
•

Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Zastavení Autoplay: při free spinech – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
Zastavení Autoplay: při Berzerk free spinech - zastaví automatickou hru,
pokud se aktivuje režim funkce Berzerk Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Meče. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních linií 25 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 30, tj. 150,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Pokladu (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Poklad
Hra obsahuje symbol Poklad (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na válci 5.

Pokud se zobrazí, dojde k udělení jedné z tabulek, která obsahuje následující výhry:
V základní fázi hry:
Dobrá tabulka (viz obrázek)
Aktivace funkce Free Spins (viz níže) se 7 bonusovými zatočeními zdarma (tato odměna je
vyřazena, pokud ve stejné hře technické hry došlo k zobrazení 3 symbolů Scatter)
30 bodů hněvu pro jednoho z vikingů
okamžitá peněžitá výhra v hodnotě 150 -300 mincí

Epická tabulka (viz obrázek)
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Aktivace funkce Free Spins (viz níže) s 12 nebo 16 bonusovými zatočeními zdarma (tato
odměna je vyřazena, pokud ve stejné hře technické hry došlo k zobrazení 3 symbolů Scatter)
30 bodů hněvu pro všechny vikingy
okamžitá peněžitá výhra v hodnotě 600 - 1200 mincí

V režimu funkce Free Spins:
Dobrá tabulka
2 extra bonusová zatočení zdarma
2 symboly Wild náhodně umístěné na pozice válců
Epická tabulka
3 extra bonusová zatočení zdarma
Složený symbol Wild na válci 1-4: složený symbol Wild se zobrazuje na všech pozicích válce
Funkce Berzerk a Ukazatel Hněvu
Hra obsahuje ukazatel Hněvu, který se nachází nalevo od hracího pole. (viz obrázek) Pokud se
ukazatel hněvu zaplní, tj. je nasbíráno 100 bodů Hněvu jedním vikingem, dojde k aktivaci
funkce Berzerk Free Spins (viz níže) se 7 bonusovými zatočeními zdarma. Při prvním spuštění
je každému sázejícímu přiděleno 50 bodů hněvu k jednomu z vikingů. Stav ukazatele Hněvu se
ukládá do dalšího spuštění hry sázejícím.
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Sběr bodů Hněvu:
K přidání 1 bodu na ukazatel hněvu dojde vždy, když dojde k přeměně symbolu vikinga na
symbol Wild (viz níže) v souboji s běžným démonem, The Lord of Chains a Luciferem.
Během aktivní funkce Berzerk Free Spins (viz níže) nesbírá Viking, který je v módu Berzerk
žádné body Hněvu.
Body Hněvu lze nasbírat výhrou ze symbolu Pokladu. (viz výše)

Souboje s démony během základní fáze hry
Hra obsahuje symbol Scatter (viz níže), který pokud se během základní fáze hry zobrazí na
dvou pozicích válců, mohou se symboly Vikingů náhodně přeměnit na symboly Wild (animace
souboje vikinga s démonem – pokud viking vyhraje, promění se na Wild) a dojde v rámci jedné
hry technické hry k udělení opakovaného bonusového zatočení zdarma s tím, že symboly Wild
zůstanou na svých pozicích.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 7 bonusových zatočení zdarma, 4
symboly Scatter aktivují 12 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 16
bonusových zatočení zdarma.

Pokud se během režimu funkce Free Spins zobrazí pozicích válců symboly Vikingů, mohou se
náhodně přeměnit na symboly Wild (animace souboje vikinga s démonem – pokud viking
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vyhraje, promění se na Wild Během režimu funkce Free Spins zůstávají všechny symboly Wild,
které se zobrazí na pozicích válců, na svých pozicích až do konce režimu funkce Free Spins.
Hra obsahuje 3 varianty funkce Free Spins:
Level 1 - The Lord of Chains
Pokaždé, když se během režimu funkce zobrazí symboly vikingů, jsou vyhodnoceny všechny
souboje (viz výše) kromě jednoho, který je vyhodnocen jako poslední zvlášť. Pokud dojde
k náhodné přeměně tohoto posledního symbolu na symbol Wild, tj. viking vyhrál souboj nad
Lord of Chains, dojde zároveň k ubrání jednoho bodu z ukazatele života The Lord of Chains,
který se nachází nad hracím polem. Pokud dojde k ubrání celkem tří bodů z ukazatele, je po
skončení této varianty funkce Free Spins aktivována druhá varianta režimu funkce Free Spins
– Level 2 – Lucifer (viz níže). Dále až do konce režimu této varianty funkce Free Spins jsou na
pozicích válců každé bonusové zatočení zdarma umístěny 2 symboly Wild a všechny souboje
vikingů jsou vyhodnoceny vítězně, tj. každý symbol vikinga se přemění na symbol Wild.

Berzerk Free Spins
Tato varianta funkce Free Spins je stejná jako varianta popsaná výše s tím rozdílem, že dojde
k udělení pouze 7 bonusových zatočení zdarma, a to pouze po nasbírání 100 bodů na ukazateli
Hněvu. (viz výše) Pokud je viking během aktivní funkce Free Spins v Berzerk módu, pokaždé
vyhraje souboj s démonem a je tedy pokaždé přeměněn v symbol Wild.
Level 2 – Lucifir
Při aktivaci této varianty funkce Free Spins, jsou odebrány všechny doposud zobrazené
symboly Wild z předchozí varianty funkce Free Spins a dojde k udělení dalších 7 bonusových
zatočení zdarma.
Pokaždé, když se během režimu této varianty funkce Free Spins zobrazí symboly vikingů, jsou
vyhodnoceny všechny souboje (viz výše) kromě jednoho, který je vyhodnocen jako poslední
zvlášť. Pokud dojde k náhodné přeměně tohoto posledního symbolu na 2 symboly Wild, které
jsou náhodně umístěny na pozice válců, tj. viking vyhrál souboj nad Luciferem, dojde zároveň
k ubrání jednoho bodu z ukazatele života Lucifera, který se nachází nad hracím polem. (viz
obrázek) Pokud dojde k ubrání celkem tří bodů z ukazatele, je Lucifer poražen a celková výhra
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z režimu funkce Free Spins je vynásobena násobitelem x3 a všechny souboje vikingů jsou
vyhodnoceny vítězně, tj. každý symbol vikinga se přemění na symbol Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo s výjimkou varianty Berzerk Free Spins, ve které se k určení výše
výhry použije průměrná výše sázky z her technické hry, ve kterých byl zaplněn ukazatel Hněvu.
V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze
hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového
zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Vikings go Wild
Základní informace
Hra Vikings go Wild je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Poklad (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 %
Nejvyšší sázka
187,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
12 487,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Zlaté mince. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
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výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 30, tj. 150,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Pokladu (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 8 bonusových zatočení zdarma, 4
symboly Scatter aktivují 16 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 24
bonusových zatočení zdarma. Pokud se kdykoliv během aktivního režimu funkce Free Spins
zobrazí na jakékoliv pozici válců jeden z výherních symbolů Vikinga, může se náhodně změnit
na symbol Wild, který zůstane na stejné pozici válce až do ukončení režimu funkce Free Spins.
Během aktivního režimu funkce Free Spins se na pozicích válců nezobrazují běžné symboly
Wild jako v základní hře, ale pouze symboly Wild přeměněné ze symbolů Vikingů.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.

Symbol Poklad
Hra obsahuje symbol Poklad (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na pozicích válce 5.
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Pokud se symbol Poklad zobrazí během základní fáze hry, je náhodně udělena buď peněžitá
výhra nebo zatočení zdarma.
Pokud se symbol Poklad zobrazí během aktivního režimu Free Spins, je náhodně udělena buď
peněžitá výhra nebo další zatočení zdarma anebo se všechny pozice jednoho z válců 1 - 4 až do
konce režimu funkce Free Spins pokryjí symboly Wild.
Hodnoty možných peněžitých výher: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 500, 600, 700, 800, 900
nebo 1000 mincí.
Počet možných zatočení zdarma: 8, 9, 10, 11 nebo 12.
Pokud se symbol Trofej zobrazí zároveň s alespoň 3 symboly Scatter, nemůže dojít k udělení
zatočení zdarma v rámci funkce symbolu Poklad
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Wanted!
Základní informace
Hra Wanted! je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Saloon (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,80 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
85 090,91 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka 10 mincí
x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů
Whiskey 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus a Hvězda (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Saloon
Hra obsahuje bonusový symbol Saloon (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí
alespoň 3 symboly Saloon, dojde k aktivaci bonusové hry Saloon. V bonusové hře sázející
obdrží výhru za symbol Saloon násobenou faktorem získaným na výherním kole v intervalu (x2
– x5). Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Hvězda. Pokud se kdekoliv na válcích alespoň 3 symboly
Hvězda, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. 3 symboly
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Hvězda aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Hvězda aktivují 20 bonusových
zatočení zdarma a 5 symbolů Hvězda aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma. Veškeré výhry
z bonusové funkce Free Spins se násobí násobitelem x2.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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War of the Titans*
Základní informace
Hra War of the Titans je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Násobení výhry. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Omega 4 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Násobení výhry
Pokud se zobrazí 9, 12 nebo 15 shodných symbolů Omega, Delta, Sigma nebo Fí na prvních 3,
4 nebo 5 válcích, dojde k vynásobení všech výher násobitelem x3, x4 nebo x5. Resp.
trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a
pětinásobek za patnáct shodných symbolů.
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Warlords - Crystals of Power™
Základní informace
Hra Warlords - Crystal of Power™ je pětiválcový výherní video automat se 30 výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild, Složené symboly, symboly Scatter a funkce
Barbarian Free Spins, Priestess Free Spins, Samurai Free Spins, Battle, Random Overlay Wild
a Re – Spins (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,89 %
975,00 Kč
500 000,00 Kč
54 580,50 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 15
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
•
•
•
•
•

Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Úvodní film – zapíná nebo vypíná úvodní film
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).

Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Re – Spins – zastaví automatickou hru při výhře Re – Spins
o Dojde-li k výhře Barbarian Free Spins - zastaví automatickou hru při výhře
Barbarian Free Spins.
o Dojde-li k výhře Priestess Free Spins. zastaví automatickou hru při výhře
Priestess Free Spins.
o Dojde-li k výhře Samurai Free Spins. zastaví automatickou hru při výhře
Samurai Free Spins.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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o
o

•
•

•

Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 30). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii 20 je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Vlka. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Bonusový symbol Wild
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace.

Funkce Random Overlay Wild
Během každé hry technické hry se může náhodně aktivovat režim Random Overlay Wild,
během které jsou různé pozice válců nahrazeny různým počtem symbolů Wild. V průběhu
režimu Random Overlay Wild je používáná jiná sada válců než v základní hře. Válce v režimu
Random Overlay Wild neobsahují symbol Scatter. (viz níže)
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Hra obsahuje celkem tři varianty funkce Random Overlay Wild:
• Barbarian Hammer: 4 pozice ve tvaru čtverce na válcích 1 až 4 jsou nahrazeny symboly
Wild.
• Priestess Arrow: 2 až 5 pozic na válcích 1 až pět je nahrazeno symboly Wild.
• Samurai Sword: 2 až 5 pozic na válcích 1 až 4 je nahrazeno symboly Wild.
Bonusový symbol Scatter
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který v rámci jedné hry technické hry aktivuje jednu
z variant funkce Free Spins. Symboly Scatter se objevují pouze na pozicích válců 2, 3 a 4,
s výjimkou aktivní funkce Re-Spin, při které se mohou objevit na pozicích všech válců. Pokud
se v průběhu hry technické hry objeví na pozicích válců 3 symboly Scatter, je aktivován režim
Free Spins podle varianty symbolu Scatter.
Hra obsahuje tři varianty symbolu Scatter:
•
•
•

Modrý symbol Scatter aktivuje funkci Barbarian Free Spins.
Zelený symbol Scatter aktivuje funkci Priestess Free Spins.
Červený symbol Scatter aktivuje funkci Samurai Free Spins.

Pokud v průběhu hry technické hry dojde k umístění na pozicích válců 2 nebo více symbolů
Scatter, dojde k aktivaci funkce Re-Spins (viz níže). Pokud jsou umístěné symboly Scatter
stejného typu, je funkce Re-Spins aktivována okamžitě. Pokud jsou umístěné symboly Scatter
rozdílné, náhodně se přemění tak, aby byly téhož typu (viz funkce Battle).
Funkce Battle
Pokud se na pozicích válců objeví 2 symboly Scatter různého typu, je aktivována funkce Battle,
během níž je náhodně vybrán jeden z různých symbolů Scatter na pozici válce a přeměněn tak,
aby svým typem odpovídal druhému symbolu Scatter na pozici válce. Pravděpodobnost,
že dojde k výběru určitého symbolu Scatter je 50 %.
Pokud se na pozicích válců objeví 3 symboly Scatter, přičemž 2 budou stejného typu a jeden
budeo dlišný, je aktivována funkce Battle, během níž se symboly změní tak, aby byly všechny
stejného typu. Pravděpodobnost, že za aktivní symbol bude vybrán ten, který je na pozicích
obsažen dvakrát je 75 %.
Pokud se na pozicích válců objeví 3 různé symboly Scatter, je aktivována funkce Battle, během
níž se symboly změní tak, aby byly všechny stejného typu. Pravděpodobnost, že bude některý
ze symbolů vybrán jako aktivní je pro všechny tři umístěné symboly Scatter stejná.
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Funkce Re – Spins
Funkce Re – Spins (opětovná roztočení) je aktivována, pokud dojde v rámci jedné hry technické
hry k umístění alespoň dvou symbolů Scatter na pozicích válců. V režimu funkce Re – Spins
zůstávají již umístěné symboly Scatter na svých pozicích a všechny ostatní symboly jsou
neaktivní. V režimu Re – Spins nemůže dojít k utvoření žádné výherní kombinace. V případě,
že v průběhu funkce Re – Spins dojde k umístění stejného typu symbolu Scatter na pozici, který
je již na pozicích umístěn, dojde k aktivaci dalšího kola Re – Spins. Pokud dojde v průběhu
funkce Re – Spins k umístění tří symbolů Scatter na pozicích, je aktivována funkce Free Spins.
Pokud nedojde k aktivaci funkce Free Spins, je aktivována funkce Final Chance.
Funkce Final Chance
Pokud během režimu funkce Re – Spins nedojde k umístění tří symbolů Scatter na pozicích, je
aktivována funkce Final Chance. Běhen režimu funkce Final Chance se na náhodné pozici
objeví buď peněžní výhra nebo symbol Scatter. Pro určení výše peněžní výhry je celková sázka
do jedné hry technické hry vynásobena náhodným násobitelem (x3 – x100). Peněžitá výhra
z režimu funkce Final Chance se připočte k výhrám z výherních kombinací, ke kterým došlo
před aktivací funkce Re-Spin. Pokud je během funkce Final Chance umístěn na náhodnou
pozici symbol Scatter, bude aktivována funkce Free Spins.
Funkce Free Spins
Pokud dojde v rámci jedné hry technické hry k umístění alespoň 3 stejných symbolů Scatter na
pozicích válců, je aktivována funkce Free Spins. Funkce Free Spins má tři varianty odpovídající
třem různým symbolům Scatter (viz níže). Hra obsahuje pro každou z variant funkce Free Spins
vlastní sadu válců, které obsahují pouze ten typ symbolu Scatter, který danou variantu funkce
Free Spin aktivoval. Pokud se v průběhu funkce Free Spins objeví na pozicích další symboly
Scatter, nebude aktivována funkce Re – Spins, ale je udělen bonus podle toho, o jakou variantu
funkce Free Spins se jedná.
Varianty funkce Free Spins:
•

Barbarian Free Spins – je aktivována modrým symbolem Scatter a uděluje v rámci
jedné hry technické hry minimálně 9 zatočení zdarma. Pokud se během aktivní funkce
Barbarian Free Spins objeví na pozici válce další symbol Scatter, jsou v rámci
aktuálního režimu Free Spins přidána 3 další zatočení zdarma.
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•

Priestess Free Spins – je aktivována zeleným symbolem Scatter a uděluje v rámci jedné
hry technické hry 7 zatočení zdarma. Pokud se během aktivní funkce Priestess Free
Spins objeví na pozici válce další symbol Scatter, je násobitel výhry zvýšen o 1.

•

Samurai Free Spins – je aktivována červeným symbolem Scatter a uděluje v rámci
jedné hry technické hry 5 zatočení zdarma. Pokud se během aktivní funkce Samurai
Free Spins objeví na pozici válce další symbol Scatter, promění se až do konce režimu
Free Spins na symbol Wild.

Výhry z režimu Free Spins se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci režimu Free Spins se použije
výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se režim Free Spins aktivoval. Pokud
dojde v rámci režimu Free Spins k aktivaci bonusu z dalšího umístěného symbolu Scatter, je
tento bonus aktivován okamžitě ještě před vyhodnocením výše výhry daného zatočení zdarma.
Pokud se v rámci jednoho zatočení zdarma v režimu Free Spins objeví více dalších symbolů
Scatter, je příslušný bonus aktivován pro každý nový symbol Scatter.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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What a Hoot
Základní informace
Hra What a Hoot je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Scatter a Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,94 %
Nejvyšší sázka
45,00 Kč
Nejvyšší výhra
25 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 652,40 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře posuvník, kterým se zvyšuje nebo snižuje
celková výše sázky na jednu hru technické hry, která se vypočte
jako počet linií (9) x počet mincí na linii x hodnota mince.
Kliknutím se otevře menu, ve kterém se nachází posuvník,
kterým se zvyšuje nebo snižuje celková výše sázky na jednu hru
technické hry a možnost vypnutí/zapnutí zvuku.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím na šipku uvnitř menu dojde k návratu na hlavní
stránku technické hry.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Na jednu výherní linii lze vsadit právě jednu minci. Výše výhry z jedné hry technické hry je
určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii. Na každé výherní linii se vyplácí pouze
nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou hodnotu mince 1,00 Kč
a počet mincí na linii 9. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Kaštanu
15,00 Kč.

Např. Celková sázka je nastavena na 18,00 Kč a na výherní linii se zobrazí výherní kombinace
3 shodných symbolů Kaštanů. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: (18,00 Kč/9
linií) x multiplikátor 15, tj. 30,00 Kč.
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze
na válcích 2, 3 a 4 a které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz
níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Samotné symboly
Wild neutvářejí vlastní výherní kombinace.

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, dojde k vyplacení výhry (v Kč), která je zobrazena ve Výplatní
tabulce pro aktuálně nastavenou výši sázky (Hodnoty na obrázku odpovídají nastavení celkové
sázky 9 Kč – počet mincí 9 x hodnota mince 1,00 Kč). Výhry za symboly Scatter se v rámci
jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých výherních kombinací běžných
symbolů. Za symboly Scatter se vyplácí pouze nejvyšší výhra.
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Wild Falls
Základní informace
Hra Wild Falls je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Rapid Respins, Gold Rush, Free Spins a
Super Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,50 %
Nejvyšší sázka
50,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
3 150,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky. Mezi jednotlivými listy informací o hře lze
přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 16,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 4,80 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze na
válcích 2, 3 a 4 a které zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild jsou zároveň symboly Scatter.

Funkce Rapid Respins
Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 1 nebo 2 symboly Wild, dojde v rámci jedné hry technické
hry k udělení jednoho opakovaného bonusového zatočení zdarma s tím, že symboly Wild
zůstanou na svých pozicích. Pokud se během tohoto opakovaného zatočení zdarma zobrazí další
symbol Wild, dojde k udělení dalšího bonusového zatočení zdarma. Pokud se i během tohoto
opakovaného zatočení zobrazí další symboly Wild, dojde k aktivaci funkce Free Spins.
Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4 zobrazí 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry
technické hry bonusová zatočení zdarma. Během funkce Free Spins se symboly Wild po
každém zatočení zdarma posunou vždy o jednu pozici níže na válci, dokud nezmizí z hracího
pole. Funkce Free Spins trvá, dokud se na hracím poli nachází symboly Wild.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
Funkce Gold Rush
K aktivaci funkce Gold Rush může dojít náhodně během základní hry. Během této funkce se
všechyn zobrazené symboly Wild přemění na zlaté symboly Wild. Během této funkce mají
symboly Wild skryté násobitele výher z výherních kombinací Wild o hodnotě x2, x3 nebo x5.
Pokud dojde k zobrazení tří zlatých symbolů Wild, dojde k aktivaci funkce Super Free Spins.
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Funkce Super Free Spins
Funkce Super Free Spins je stejná jako funkce Free Spins s tím, že všechny symboly Wild jsou
zlaté, tj. obsahují násobitel.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v
místě jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Wild Fruits*
Základní informace
Hra Wild Fruits je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Freespins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
135 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 1 000,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
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Wild Melon
Základní informace
Hra Wild Melon je tříválcový výherní video automat se 1 fixní výherní linií. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
91,78 – 93,72 %
Nejvyšší sázka
150,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
22 194,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
počtu vsazených mincí na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí na výherní linii a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Hra obsahuje pouze jednu vodorovnou výherní linii, která se nachází uprostřed válců. Pokud
jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na této linii od válce zcela vlevo směrem
doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty mince a počtu mincí na linii) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace, přičemž tento multiplikátor je uveden v tabulce ve sloupci 1. Sloupce 2 a 3 obsahují
již vypočítané hodnoty multiplikátoru za příslušné výherní kombinaci v závislosti na počtu
mincí na linii. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5 Kč a počet mincí na řadu je nastaven na 2 a na výherní
linii se zobrazí výherní kombinace 3 shodné symboly Pomeranče. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5 Kč) x
multiplikátor 200 (multiplikátor 100 x počet mincí na linii 2), tj. 1 000 Kč
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
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jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.

1330

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Wild North
Základní informace
Hra Wild North je pětiválcový výherní video automat s 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Severní záře. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,55 %
Nejvyšší sázka
200,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
12 420,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické
hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol
v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně
Výplatní tabulky. Mezi jednotlivými listy
informací o hře lze přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio
prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře bonusové hry – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 3,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Severní záře
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické bonusová hra Severní záře

Při aktivaci této funkce se zobrazí kolo štěstí a je vylosována jedna z následujících funkcí:

Velká divočina: Dojde k udělení 3 bonusových zatočení zdarma, při nichž se na válcích 2-5
zobrazují Mega symboly. Mega symboly jsou složené symboly, které se zobrazují na 4x4
pozicích a mohou se zobrazit zcela nebo částečně.
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Rys ostrovid: Dojde k udělení 3 bonusových zatočení zdarma, během kterých jsou 1-2 válce
kompletně pokryty symboly Wild.

Běžící sob: Dojde k udělení 1 bonusového zatočení zdarma, při kterém se symbol Soba
zobrazuje jako složený, tj. zobrazuje se na třech podobě jdoucích pozicích na válci a může se
zobrazit zcela nebo částečně. Složené symboly Soba se zobrazují pouze na válcích 2, 3 a 4.
Pokud se zcela zobrazí složený symbol Soba, dojde k udělení opakovaného zatočení zdarma,
přičemž symboly Soba zůstanou na svých pozicích.

Divoký medvěd: Dojde k udělení 1 bonusového zatočení zdarma, přičemž výhry z tohoto
zatočení se vynásobí násobitelem x5 – x30.

Vlčí smečka: Dojde k udělení 1 bonusového zatočení zdarma, při kterém se na válcích zobrazí
4 symboly Vlka, které mají vlastnosti symbolu Wild. Pokud se zobrazí další symbol Vlka, dojde
k udělení opakovaného zatočení zdarma s tím, že symboly Vlka zůstanou na svých pozicích.
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Soví oči: Dojde k udělení 1 bonusového zatočení zdarma, při kterém se zobrazí 2 složené
symboly Sovy o velikosti 2x2 pozice. Symboly Sovy zůstávají na svých pozicích a jsou
udělována opakovaná zatočení zdarma dokud nedojde k sestavení výherní kombinace.

Průzkumník drsného severu: Dojde k zobrazení hracího pole o velikosti 4x5 pozic (viz
obrázek). Sázející klikáním postupně odkrývá jednotlivá pole. Interakce sázejícího nemá vliv
na výsledek hry nebo výherní podíl.

V rámci této bonusové hry lze vyhrát peněžité výhry nebo ostatní bonusové funkce:

Bonusová hra končí, pokud je odkryt jeden z následujících symbolů:

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
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zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Wild Rails
Základní informace
Hra Wild Rails je pětiválcový výherní video automat s 30 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,53 %
Nejvyšší sázka
90,00 Kč
Nejvyšší výhra
450 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
5 621,40 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické
hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol
v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně
Výplatní tabulky. Mezi jednotlivými listy
informací o hře lze přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio
prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 30). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 15,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 4,50 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Symboly Wild se v hracím poli zobrazují jako vagóny za Wild
lokomotivou, přičemž každou řadou projede jedna lokomotiva. Jedna lokomotiva může
přitáhnout na pozice jedné řady až 5 symbolů Wild.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 5 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují
7 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 10 bonusových zatočení zdarma.

Během funkce Free Spins se vždy zobrazuje jedna Wild lokomotiva a symboly Scatter mají
vlastnosti symbolu Wild. Během aktivní funkce Free Spins dochází ke sbírání symbolů Scatter
na ukazateli nad hracím polem. Za každé 3 nasbírané symboly Scatter se až do konce funkce
Free Spins bude zobrazovat 1 Wild lokomotiva navíc. Navíc, při přidání druhé a třetí Wild
lokomotivy dojde k udělení jednoho bonusového zatočení zdarma za každou a při přidání čtvrté
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a páté Wild lokomotivy dojde k udělení 3 dalších bonusových zatočení zdarma za každou. Poté
jsou za každé další 3 symboly Scatter udělena dodatečné 3 zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.

1344

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Wild Water™
Základní informace
Hra Wild Water™ je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje spojené symboly, zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Surf Team
a Surf's Up (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,36 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
65 520,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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o
o

•
•

•

Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Hra
obsahuje spojené symboly, které se počítají jako tři jednoduché symboly a které se mohou na
pozicích válců zobrazit plně nebo částečně (zobrazí se na 1–2 pozicích válce). Pokud se spojený
symbol zobrazí plně, pokrývá všechny tři pozice válce.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Zeleného surfaře. Výhra je v tomto
případě vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč
x 10 úrovní) x multiplikátor 4, tj. 200,00 Kč.
Funkce Surf’s Up
Pokud se v rámci jedné hry technické hry na 5 válcích plně objeví 5 spojených symbolů surfařů
(viz obrázek), je zvolená hodnota sázky vynásobena násobitelem x20.

Funkce Surf Team
Pokud se v rámci jedné hry technické hry na 5 válcích plně objeví 5 různých spojených symbolů
surfařů (viz obrázek), je zvolená hodnota sázky vynásobena násobitelem x200.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
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dle Výplatních tabulek. Zástupný symbol Wild nezastupuje spojené symboly surfařů v případě
funkcí Surf’s Up a Surf Team.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní fáze
hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry
technické hry bonusová zatočení zdarma (viz obrázky). 3 symboly Scatter aktivují 15
bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 30 bonusových zatočení zdarma a 5
symbolů Scatter aktivuje 60 bonusových zatočení zdarma.

Pokud je v režimu funkce Free Spins součástí výherní kombinace zástupný symbol Wild,
roztáhne se tak, aby zabíral všechny pozice na válci. (viz obrázek)

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry. Pro určení výše výhry v rámci
bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry,
ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré
výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které
byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát
další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Wild Wild West: The Great Train Heist™
Základní informace
Hra Wild Wild West: The Great Train Heist ™ je pětiválcový výherní video automat se 10
fixními výherními liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins,
a Pick and Click (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,74 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
58 680,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 10
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.

Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní film – zapíná nebo vypíná úvodní film
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o V případě výhry Pick and Click – zastaví automatickou hru při aktivaci
bonusové hry.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
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o

•
•

•

Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 10, tj. 500,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) a Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Pick and Click
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek), který se na válcích objevuje pouze během
hlavní fáze hry. Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5 objeví 3 symboly Bonus, aktivuje
se v rámci jedné hry technické hry bonusová funkce Pick and Click. V režimu aktivní funkce
Pick and Click sázející vybere jeden ze tří symbolů Bonus a dojde k okamžitému připsání
výhry. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. Výše výhry se vypočítá
jako násobek zvolené celkové hodnoty sázky a násobitele, který je v rozmezí x5 – x50. Výhra
z bonusové funkce se v rámci jedné hry technické hry přičítá k výhrám z jednotlivých výherních
kombinací základní fáze hry.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který se na válcích objevuje během hlavní
fáze hry i během aktivní funkce Free Spins. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly
Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly
Scatter aktivují v rámci jedné hry technické hry 20 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů
Scatter aktivuje v rámci jedné hry technické hry 30 bonusových zatočení zdarma.

Před zahájením režimu funkce Free Spins je náhodným výběrem určena varianta symbolu Wild,
která bude platná po celou dobu trvání funkce Free Spins v rámci jedné hry technické hry. (viz
níže)

Hra obsahuje překryvný symbol Overlay Wild, který se během aktivní funkce Free Spins
náhodně objevuje na pozici válců 1 – 3 při každém spuštění jednotlivého bonusového zatočení
zdarma, a to pouze na pozicích válce, na kterém již není jiný symbol Wild. Varianta symbolu
Overlay Wild je stejná jako náhodně vybraný symbol Wild pro celý režim funkce Free Spins.
K aktivaci symbolů Scatter dojde ještě před aktivací symbolů Overlay Wild a Wild a případná
další bonusová zatočení zdarma jsou v rámci režimu funkce Free Spins automaticky připočtena
k celkovému počtu bonusových zatočení zdarma.
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Varianty symbolu Wild při aktivní funkci Free Spins:
Běžný symbol Wild: viz výše
Expanding Wild (viz obrázek): Pokud dojde k utvoření výherní kombinace, jejíž součástí je
bonusový symbol Expanding Wild, tento symbol se roztáhne na všechny pozice válce,
na kterém se nachází.

x2 Multiplier Wild(viz obrázek): Pokud dojde k utvoření výherní kombinace, jejíž součástí je
bonusový symbol x2 Multiplier Wild, je výše výhry z této výherní kombinace vypočítána jako
zvolená hodnota sázky x2.

Spreading Wild(viz obrázek): Pokud se na pozici válce objeví bonusový symbol Spreading
Wild, je jeden symbol na sousední pozici (kolmo i diagonálně) přeměněn na další symbol Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní fáze hry. Pro určení výše výhry v rámci
bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry,
ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré
výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které
byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další
bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Winterberries
Základní informace
Hra Winterberries je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje funkce Freeze a Respin a Násobitel válce, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,70 %
Nejvyšší sázka
187,50 Kč
Nejvyšší výhra
468 750,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
11 137,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.

1357

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
•

Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Červených a černých bobulí. Výhra je v tomto případě vypočtena
následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních
linií 25 = 5,00 Kč) x multiplikátor 10, tj. 50,00 Kč.
Funkce Freeze a ReSpin
Vítězná kombinace na výherní linii aktivuje v rámci jedné hry technické hry funkci Freeze a
Re-Spin. Vítězné symboly se zastaví a všechny ostatní symboly se znovu roztočí s cílem
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dosáhnout větších výher. Válce se otáčejí znovu, dokud existují nové nebo zvýšené výhry.
Jestliže se negenerují již žádné nové výhry a funkce Freeze končí, vyplatí se všechny dosažené
výhry. Pokud se během opakovaných bonusových zatočení zobrazí výherní kombinace z jiných
symbolů, než které jsou již na svých pozicích v rámci funkce Freeze, tato kombinace se
okamžitě vyplatí a funkce Freeze pokračuje dále.
Funkce Násobitel válce
Pokud během aktivní funkce Freeze jsou symboly na dvou a více válcích totožné, uplatní se
na celkovou výhru násobitel. Hodnota násobitele se rovná počtu po sobě jdoucích válcích se
stejnými symboly zleva doprava, takže x2 – x5.
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Witchcraft Academy™
Základní informace
Hra Witchcraft Academy ™ je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje symboly Wild a Scatter a funkce Elements bonus a Free Spins. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,29 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
66 780,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře Elements Bonus – zastaví hru při výhře Elements Bonus.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné sousedící symboly na některé z těchto linií, dochází ke zformování
výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se během základní fáze hry
a během aktivního režimu funkce Free Spins (viz níže) mohou zobrazit na válcích 1, 2, 4 a 5 a
které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Bonus a Bonus Spin (viz níže)
tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Element Bonus
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus. Pokud se kdekoliv na válcích během základní fáze
objeví 3 symboly Bonus, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová hra Elements
Bonus.

Během aktivní funkce Elements Bonus jsou všechny symboly nahrazeny symboly Coin Win,
Armour Guard a symboly bonusových funkcí Free Spins: x2 násobitel, +5 bonusových zatočení
zdarma, překryvný symbol Wild na válci 1 a překryvný symbol Wild na válci 5. Sázející
na začátku každého kola režimu bonusové hry Elements Bonus vybere jednoho z čarodějů,
který vyšle Element Shot. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
Počet výběrů se rovná počtu symbolů Bonus, které bonusovou hru aktivovaly. Každý Element
Shot je tvořen 1–4 prvky Element, z nichž každý aktivuje nejbližší pozici (od řádku 4) náhodně
vybraného válce. Pokud prvek Element aktivuje symbol Coin Win, dojde k okamžitému
vyplacení výhry v rozmezí 10-200násobku úrovně sázky, avšak do limitu maximální možné
výhry z jedné hry technické hry. Pokud prvek Element aktivuje symbol Armour Guard, tento
symbol zároveň aktivuje všechny horizontálně a vertikálně sousedící symboly. Pokud prvek
Element aktivuje symbol Bonus, dojde k aktivaci bonusového zvýhodnění při aktivním režimu
Free Spins (viz níže). Každý válec během režimu funkce Elements Bonus obsahuje symbol
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pro jiné bonusové zvýhodnění během režimu funkce Free Spins: válec 1 obsahuje symbol
pro překryvný symbol Wild na všech pozicích válce 1; válec 2 obsahuje symbol pro 5
bonusových zatočení zdarma navíc; válec 3 obsahuje symbol pro násobitel výhry z režimu
funkce Free Spin x2; válec 4 obsahuje symbol pro 5 bonusových zatočení zdarma navíc a válec
5 obsahuje symbol pro překryvný symbol Wild na všech pozicích válce 5. Každý symbol lze
aktivovat pouze jednou. Pokud během režimu aktivní funkce bonusové hry Elements bonus
dojde k aktivaci alespoň 3 bonusových zvýhodnění během funkce Free Spins, dojde
po dokončení funkce Elements Bonus k aktivaci funkce Free Spins. Pokud k aktivaci funkce
Free Spins nedojde, dojde k ukončení funkce Elements Bonus a tím i k ukončení jedné hry
technické hry. Při spuštění funkce Free Spins je aktivováno 5 bonusových zatočení zdarma.
Pokud se během aktivního režimu funkce Free Spins zobrazí kdekoliv na válcích symbol Bonus
Spin (viz obrázek), dojde k aktivaci dalších bonusových zatočení zdarma.

Při spuštění funkce Free Spins je aktivováno 5 bonusových zatočení zdarma. Pokud se během
aktivního režimu funkce Free Spins zobrazí kdekoliv na válcích alespoň 2 symboly Bonus Spin
(viz obrázek), dojde k aktivaci dalších bonusových zatočení zdarma. Při zobrazení 2 symbolů
Bonus Spin dojde k aktivaci 5 bonusových zatočení zdarma, při zobrazení 3 symbolů Bonus
Spin dojde k aktivaci 10 bonusových zatočení zdarma, při zobrazení 4 symbolů Bonus Spin
dojde k aktivaci 15 bonusových zatočení zdarma, při zobrazení 5 symbolů Bonus Spin dojde
k aktivaci 20 bonusových zatočení zdarma

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které
se aktivovala bonusová hra Elements Bonus. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusové hry Elements bonus aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma je možné
vyhrát další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Wizard of Gems
Základní informace
Hra Wizard of Gems je video automat s hracím polem 5 sloupců x 3 řádků a 20 fixními
výherními liniemi. Symboly propadávají hracím polem a tvoří výherní kombinace. Hra
obsahuje symbol Wild (kniha kouzel) a symbol Scatter (hvězda), který spouští zatočení zdarma
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

96,66 %
40,00 Kč
500 000,00 Kč
2 404,80 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se
nastavuje výše celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím na tlačítko mínus se snižuje výše sázky,
kliknutím na tlačítko plus se zvyšuje výše sázky.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz
část Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se zobrazí Výplatní tabulka.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Možnosti nastavení hry
Zvuk – zapíná nebo vypíná zvuk hry.
• Automaticky upravovat sázky – zapíná nebo vypíná automatické úpravy sázek
(při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se hodnota sázky
automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě sázejícího).
• Zahájení hry technické hry mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku
pro zahájení hry. (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě sázejícího se
hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavuje po kliknutí na možnost Automatická
hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy se má
automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Při výhře Zatočení zdarma – zastaví automatickou hru při výhře volných
zatočení.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když peníze vzrostou o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se peníze sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí kliknutím na tlačítko Start.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

•
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Výplatní tabulka
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly
na výherní linii, dochází ke zformování výherních kombinací.

Pro sestavení výherní kombinace je třeba seskupit 3 a více shodných symbolů na výherní linii.
Symboly utvářející takto výherní kombinaci budou posléze odstraněny a mezery po nich vyplní
další symboly. Odstraňování a doplňování symbolů takto pokračuje, dokud na herním poli již
nebude možné vytvořit žádnou další výherní kombinaci.

Např.: Celková sázka je nastavena na 20,00 Kč a na herním poli je zformována výherní
kombinace 5 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě dle Výplatní tabulky 500,00
Kč. Pokud bude celková sázka nastavena na hodnotu 2,00 Kč, činila by výhra ze stejné výherní
kombinace 50,00 Kč.
Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních
kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Všechny výhry platí ve směru zleva
doprava. Kromě Scatter symbolů, které platí kdekoliv.
Výplata za každou vytvořenou výherní kombinaci se násobí aktuálním násobitelem,
zobrazeným nad hracím polem. Násobitel začíná na hodnotě 1 a při každém nahrazení symbolů
novými a zároveň zformování výherní kombinace se v rámci jedné hry technické hry postupně
zvyšuje vždy o jednu hodnotu výše (od 1 do 5). Pokud v rámci jedné hry technické hry ke
zformování výherní kombinace nedojde nebo bude zfromována pouze jedna taková kombinace,
násobitel se nezvyšuje. Jakmile bude v rámci jedné hry technické hry vytváření výherních
kombinací přerušeno, vrací se násobitel zpět na svou původní hodnotu 1.
V následující Výplatní tabulce jsou zobrazené tvary fixních výherních linií (1 až 20).
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Bonusové symboly
Hra obsahuje Scatter symbol hvězdy (viz obrázek). Tři symboly Scatter kdekoli na herním poli
aktivují řadu deseti zatočení zdarma.

U každého zatočení zdarma se objeví alespoň jeden, ale také až devět symbolů Wild, které
pomáhají formovat výherní kombinace.
Pokud se tři Scatter symboly objeví během zatočení zdarma, po odehrání stávajících her zdarma
se odehraje další sada 10 točení zdarma. Zatočení zdarma lze spustit až pětkrát za sebou, celkem
lze tedy získat 50 po sobě jdoucích točení zdarma.
Wild symbol knihy (viz obrázek) nahrazuje všechny ostatní symboly (vyjma symbolu Scatter)
a pomáhá formovat výherní kombinace. Po vyhodnocení jsou výherní kombinace odstraněny,
zbývající symboly klesnou a mohou vytvořit nové výherní kombinace.

Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Wolf Cub™
Základní informace
Hra Wolf Cub ™ je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Blizzard. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

95,94 %
1000,00 Kč
500 000,00 Kč
73 080,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20
mincí.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část
Pokročilá nastavení automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
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Tlačítko

Funkce
Pomocí šipek uvnitř informací o hře lze přecházet mezi
jednotlivými listy s informacemi o hře a Výplatními tabulkami.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Možnosti nastavení hry
Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici v režimu
Hra pro zábavu).
Pokročilá nastavení Automatické hry
•

•

•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo
Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy
se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Funkce Zastavit automatickou hru:
o Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře.
o Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při výhře zatočení
zdarma.
o Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné
hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
o Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
o Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
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•

•

Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek,
nebo v případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by
jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 3 shodných symbolů Piky. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se kdekoliv na válcích objevuje pouze během
hlavní fáze hry. Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň 3 symboly Scatter, aktivují
se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. Při aktivaci funkce Free Spins
se všechny válce, na nichž se zobrazil alespoň jeden symbol Scatter roztočí, přičemž na všech
pozicích se budou nacházet čísla, která představují počet bonusových zatočení zdarma.
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Po zastavení válců obdrží sázející tolik bonusových zatočení zdarma, kolik bude činit součet
všech čísel zobrazených na válcích. Maximální počet bonusových zatočení zdarma v rámci
aktivního režimu funkce Free Spins je 115.

Funkce Blizzard
Pokud během aktivního režimu funkce Free Spins dojde k tomu, že se na všech pozicích válce
1 zobrazí stejný symbol, všechny shodné symboly na ostatních válcích se horizontálně
roztáhnou doleva směrem k válci 1 a zobrazí se tak na všech pozicích až k válci 1. Symbol Wild
v tomto případě nenahrazuje ostatní symboly, ale musí se vždy jednat právě o konkrétní symbol.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní fázi hry, ve které se
bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry
z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze základní fáze hry technické hry, ve které byl režim
bonusového zatočení aktivován. V režimu bonusového zatočení zdarma není možné vyhrát
další bonusová zatočení zdarma.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející
v místě jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Wolf Hunters
Základní informace
Hra Wolf Hunters je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Free Spins a vylepšení, Vlkodlak, Lovec a Lovkyně.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 %
Nejvyšší sázka
150,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
9 990,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
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•
•

Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení
hry.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 30, tj. 150,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Vlkodlak
Hra obsahuje symbol Vlkodlaka (viz Výplatní tabulka). Když se tento symbol zobrazí na pozici
válce, jeden z lovců vlkodlaků (viz níže) s ním bojuje (animace souboje) a pokud vyhraje
(náhodně), tento symbol se přemění na symbol Wild, který zůstane na své pozici a udělí jedno
opakované bonusové zatočení zdarma. V základní fázi hry může být v rámci jedné hry
technické hry uděleno pouze jedno opakované bonusové zatočení zdarma. Pokud lovec vyhraje
v souboji nad vlkodlakem, je na počítadle Vlkodlaka, které se nachází nad hracím polem (viz
obrázek), ubrán jeden bod. Pokud je na počítadle Vlkodlaka 0 bodů, je aktivován režim funkce
Slayer Free Spins (viz níže). Stav počítadla je uložen pro příští spuštění hry.

Funkce lovec a Lovkyně.
Pokud se na hracím poli zobrazí symbol Vlkodlaka, jeden z lovců se ho pokusí porazit a
přeměnit jej tak v symbol Wild. Pokud se tak stane, je na příslušné počítadlo (viz obrázek)
Lovce (počítadlo se nachází nalevo od hracího pole) nebo Lovkyně (počítadlo se nachází
napravo od hracího pole) přidán jeden bod. Pokud je na jednom z počítadel 100 bodů, je
aktivován příslušný režim funkce Free Spins (viz níže). Při prvním spuštění hry je na jedno
z počítadel přidáno 70 bodů a na druhé 30 bodů. Stav počítadel je uložen pro příští spuštění hry.
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Funkce Free Spins a Vylepšení
Během režimu funkce Free Spins je v případě soubojů s Vlkodlakem zvýšena pravděpodobnost
výhry Lovce nad Vlkodlakem, a tedy zvýšena pravděpodobnost přeměny symbolu Vlkodlaka
na symbol Wild.
Během režimu funkce Free Spins se u každého lovce (nalevo a napravo od hracího pole) zobrazí
počítadlo funkce Vylepšení Lovce nebo Lovkyně. (viz obrázek)
Pokud se během aktivního režimu funkce Free Spins na hracím poli zobrazí bonusový symbol
Lovce (viz níže) celkem třikrát, dojde k vylepšení Lovce a udělení dalších 2 bonusových
zatočení zdarma. Vylepšení Lovce spočívá v tom, že pokud Lovec porazí v souboji Vlkodlaka,
přemění se symbol Vlkodlaka v symbol Wild, který se rozšíří také na sousední pole vlevo.
Pokud dojde k vylepšení, jsou všechny bonusové symboly Lovce z válců odstraněny.
Pokud se během aktivního režimu funkce Free Spins na hracím poli zobrazí bonusový symbol
Lovkyně (viz níže) celkem třikrát, dojde k vylepšení Lovkyně a udělení dalších 2 bonusových
zatočení zdarma. Vylepšení Lovkyně spočívá v tom, že pokud Lovec porazí v souboji
Vlkodlaka, přemění se symbol Vlkodlaka v symbol Wild, který se rozšíří také na sousední pole
nad a pod symbolem Wild.. Pokud dojde k vylepšení, jsou všechny bonusové symboly Lovkyně
z válců odstraněny.

Pokud je během režimu funkce Free Spins vylepšen pouze jeden z lovců, souboje s Vlkodlakem
se účastní pouze tento vylepšený. Pokud jsou vylepšeni oba lovci, soubojů s Vlkodlakem se
účastní náhodně.
Hra obsahuje celkem tři varianty režimu funkce Free Spins:
Free Spins
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Hra obsahuje bonusové symboly Lovce a Lovkyně. (viz obrázek) Pokud se kdekoliv během
jedné hry technické hry zobrazí na válcích jeden symbol Lovce a jeden symbol Lovkyně, dojde
k aktivaci režimu funkce Free Spins a udělení 10 bonusových zatočení zdarma.

Free Spins Lovce a Lovkyně
Při nasbírání 100 bodů na počítadle Lovce nebo Lovkyně je aktivován režim funkce Free Spins
Lovce a Lovkyně a je uděleno 10 bonusových zatočení zdarma. V tomto režimu funkce Free
Spins je buď Lovec nebo Lovkyně (podle toho, který z nich spustil režim Free Spins) vylepšený
(viz výše) po celou dobu režimu funkce Free Spins a jeho počítadlo je po skončení režimu
funkce Free Spins vynulováno.
Free Spins Zabijáka
Pokud dojde ke snížení počítadla Vlkodlaka na hodnotu 0, je aktivován režim funkce Free Spins
Zabijáka a dojde k udělení 10 bonusových zatočení zdarma. Při této variantě funkce Free Spins
jsou všechny symboly Bonus odstraněny z válců a všechny symboly Vlkodlaka se při zobrazení
na pozici válce přemění na symbol Wild, který se roztáhne tak, že zabírá všechny pozice válce.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma při variantě Free Spins se použije výše sázky na výherní linii jako v základní
hře, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo, při ostatních variantách funkce Free
Spins se použije průměrná výše sázky na výherní linii při sbírání bodů na počítadlech funkcí
Free Spins.. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené
k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu
bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Wooden Fruits*
Základní informace
Hra Wooden Fruits je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 -99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
135 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „-„ se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk - přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 2 000,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
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Xmas Joker
Základní informace
Hra Xmas Joker je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,98 %
Nejvyšší sázka
75,00 Kč
Nejvyšší výhra
451 500,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
4 077,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou
se nastavuje výše celkové sázky jedné hry
technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s
aktuálně nastavenou výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol
v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně
Výplatní tabulky. Mezi jednotlivými listy
informací o hře lze přecházet pomocí šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a
možnosti hry. Viz část Možnosti nastavení
hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla
hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio
prvky.

Možnosti nastavení hry
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Mezerník = zatočení - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost zahájení hry pomocí
mezerníku
Automaticky upravovat sázky – přepínačem se zapíná nebo vypíná funkce automatické
úpravy sázek podle aktuálního zůstatku (při nedostatečném zůstatku na uživatelském kontě
sázejícího se hodnota sázky automaticky přizpůsobí disponibilnímu zůstatku na uživatelském
kontě sázejícího).
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Při jakékoliv výhře – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení
automatické hry při jakékoliv výhře.
Při výhře Zatočení zdarma – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost
ukončení automatické hry při aktivaci bonusové funkce.
Když jedna výhra překročí Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Když peníze vzrostou o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Když se peníze sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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o
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Zvonků 40,00 Kč.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma

Hra během aktivní funkce Free Spins obsahuje symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se během
bonusového zatočení zdarma zobrazí alespoň 2 symboly Scatter (Dárek), dojde k udělení
násobitele celkové sázky v hodnotě x1-100. Pokud se během aktivní funkce Free Spins zobrazí
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3 symboly Scatter, dojde k udělení dalších 10 bonusových zatočení zdarma až do maximálního
počtu 50.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Nedokončené hry
Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře
a uzavřené sázky uloženy po dobu 90 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě
jejího přerušení. Pokud je 90denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena
na uživatelské konto sázejícího.
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Rozšíření HP o hry dodavatele e-gaming č. 1
After Dark
Základní informace
Hra After Dark je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a extra multiplikátor výher. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – Přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 40,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud se
symbol zobrazí na pozici válce, roztáhne se na všechny pozice válce.

Funkce Multiplikátor výhry
Vyhry ze symbolů Q, J, 10, 9 jsou nasobeny extra multiplikatorem při nasledujicich vyhernich
kombinacich:
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Big Show
Základní informace
Hra Big Show je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild, Mystery a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
314 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 40,00 Kč. Výhra
za symbol Mystery (viz níže) by v tomto případě byla 40,00 – 2 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Mystery (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Symbol "TANEČNICE" je divoký symbol rozdělený do 3
částí (horní, střední a spodní). Každá z jeho částí nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním
válci, kromě Mystery symbolu, pouze tehdy, pokud je součástí výherní kombinace na alespoň
1 z 5 výherních linií. Každá aktivní část divokého symbolu "TANEČNICE" na jakémkoliv válci
a na jakékoliv aktivní výherní linii násobí výhru dle multiplikátoru specificky přiřazeného ke
každé třetině, který zkříží výherní linii (horní část: 3x, střední část: 2x, spodní část: 1x).
DIVOKÝ symbol

" třetiny "
Multiplikátor výhry

3x

2x

1x

Funkce Free Spins
3 kompletní symboly "TANEČNICE", každý zcela pokrývající celý samostatný válec, aktivují
bonusovou hru "BONUS FREE SPINS", která odmění hráče 15 bonusovými otočeními zdarma.
Během bonusové hry může být dosaženo jakékoliv výherní kombinace až na 27 výherních
liniích, v režimu "criss¬cross". Dalších 15 bonusových otočení zdarma lze vyhrát během aktivní
bonusové hry.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Symbol Mystery
3 mystery symboly "ZVONKY" napříč všemi 3 válci na jakékoliv pozici aktivují bonus
"MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a
maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
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Black Pearl
Základní informace
Hra Black Pearl je pětiválcový výherní video automat s až 9 výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
180,00 Kč
Nejvyšší výhra
486 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
19 440,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše sázky na výherní linii do
jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky, která se vypočte jako součin počtu výherních linií a
sázky na linii.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Výše sázky – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Počet výherních linií – posuvníkem se vybírá počet aktivních výherních linií
Autostart – viz níže Pokročilá nastavení automatické hry
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 21,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 30,00 Kč.

1403

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 5, 10, 15, 20 nebo 25 bonusových
zatočení zdarma. Na začátku bonusové hry je hráči nabídnuto pět mušlí s neznámým náhodným
počtem bonusových otočení zdarma, ze kterých si musí hráč jednu vybrat. Počet bonusových
otočení zdarma je rovný počtu bonusových otočení z vybrané mušle. Počet aktivních výherních
linií v bonusove hře je shodný s počtem liníí z hry technické hry, v rámci které byla bonusová
hra spuštěna. Všechny výhry dosažené v jedné bonusové otočce jsou automaticky násobeny 3x.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Criss Cross
Základní informace
Hra Criss Cross je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Criss Cross a funkce multiplikátor výhry a Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
300,00 Kč
Nejvyšší výhra
486 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
32 400,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na alespoň třech sousedících válcích
od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 40,00 Kč.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 3 symboly
Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma. V průběhu
bonusové hry je jakákoli nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii pro aktuální výši
sázky vynásobena náhodným číslem v rozmezí od 2 do 10.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
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Double Game
Základní informace
Hra Double Game je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Double Bonus game. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
54 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 80,00 Kč.

1412

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Divoký Scatter symbol a funkce Double Bonus Game
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Scatter (viz obrázek). Tři a více bonusových Scatter
symbolů na jakékoli pozici napříč všemi válci aktivují bonusový režim funkce Double Bonus
Game s možností získat speciální bonusové výhry v následujících 10 hrách technické hry.
Režim funkce Double Bonus Game je aktivní, pouze pokud nedochází ke změně výše sázky do
hry, při které byl tento režim spuštěn. Hry technické hry v režimu funkce Double Bonus Game
jsou jednotlivě Hráčem spouštěna stisknutím tlačítka START za stejnou sázku do hry, při které
byl tento režim spuštěn, a zahrnují dvě po sobě jdoucí otočení: první otočení se hraje na válcích,
identických s válci základní hry, a druhé otočení – které slouží k prezentaci bonusových výher
– se hraje na bonusových válcích. Jakákoliv výhra z výherní kombinace na kterékoli výherní
linii dosažené u prvního otočení podléhá stejným pravidlům, která platí v průběhu základní hry.
Bonusová výhra je vypočtena srovnáním válců z prvního (základního) a druhého (bonusového)
otočení této hry technické hry (první válec z prvního otočení s prvním válcem z druhého
otočení, … atd.) a počtem identických symbolů těchto válců se stejnou pozicí, který je pak
vynásoben aktuální výší sázky, za kterou byla hra technické hry spuštěno. Jakýkoliv symbol na
válcích z bonusového otočení může navíc obsahovat i náhodný násobek výhry (3x nebo 5x),
který vynásobí výhru z aktuálního bonusového otočení tímto násobkem. Funkce Double Bonus
Game nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. Hráč má možnost kdykoli po odehraném
hry technické hry v tomto režimu změnit výši sázky, případně hru ukončit. Pokud bude hra
Double Game ukončena při neodehrání všech her technické hry s tímto bonusovým režimem,
odehrají se tyto hry technické hry po opětovném přihlášení do hry a navolení stejné sázky, při
které byl bonusový režim spuštěn. Dalších 10 herních kol v tomto režimu je možné získat
v průběhu každé hry technické hry odehrané v tomto bonusovém režimu.
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Double Game 2
Základní informace
Hra Double game 2 je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Double Bonus Game. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
300 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Citrónu 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

Funkce Double Bonus Game
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Symbol "DG" je bonusový scatter symbol
a objevuje se na každém válci. Tři a více bonusových scatter symbolů na jakékoli pozici napříč
všemi válci aktivují bonusový režim Double Bonus Game s možností získat speciální bonusové
výhry v následujících 10 herních kolech Technické hry.

Režim Double Bonus Game je aktivní pouze pokud nedochází ke změně výše sázky do hry, při
které byl tento režim spuštěn. Hry technické hry v režimu Double Bonus Game jsou jednotlivě
Hráčem spouštěna stisknutím tlačítka START za stejnou sázku do hry, při které byl tento režim
spuštěn, a zahrnují dvě po sobě jdoucí otočení: první otočení se hraje na válcích, identických s
válci základní hry, a druhé otočení – které slouží k prezentaci bonusových výher – se hraje na
bonusových válcích. Jakákoliv výhra z výherní kombinace na kterékoli výherní linii dosažené
u prvního otočení podléhá stejným pravidlům, která platí v průběhu základní hry. Bonusová
výhra je vypočtena srovnáním válců z prvního (základního) a druhého (bonusového) otočení
této hry technické hry (první válec z prvního otočení s prvním válcem z druhého otočení, …
atd.) a počtem identických symbolů těchto válců se stejnou pozicí, který je pak vynásoben
aktuální výší sázky, za kterou byla hra technické hry spuštěno. Jakýkoliv symbol na válcích z
bonusového otočení může navíc obsahovat i náhodný násobek výhry (3x, 5x nebo 15x), který
vynásobí výhru z aktuálního bonusového otočení tímto násobkem. Všechny výhry dosažené z
prvního otočení a taktéž všechny výhry z bonusového otočení, jsou automaticky přidány ke
kreditům hráče v políčku KREDIT. Double Bonus Game nemá vliv na výsledek hry ani výherní
podíl. Hráč má možnost kdykoli po odehraném herním kole technické hry v tomto režimu
změnit výši sázky, případně hru ukončit. Pokud bude hra Double Game 2 ukončena při
neodehraní všech herních kol Technické hry s tímto bonusovým režimem, odehrají se tyto hry
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technické hry po opětovném přihlášení do hry a navolení stejné sázky, při které byl bonusový
režim spuštěn. Dalších 10 herních kol v tomto režimu je možné získat v průběhu každé hry
technické hry odehrané v tomto bonusovém režimu.
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Farmer Jack
Základní informace
Hra Farmer Jack je pětiválcový výherní video automat s až 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
400,00 Kč
Nejvyšší výhra
400 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
43 200,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše sázky na výherní linii do
jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky, která se vypočte jako součin počtu výherních linií a
sázky na linii.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Výše sázky – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Počet výherních linií – posuvníkem se vybírá počet aktivních výherních linií
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 40,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 5 bonusových zatočení
zdarma

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Ferris Wheel
Základní informace
Hra Ferris Wheel je čtyřválcový výherní video automat s 256 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Mystery a funkce Ferris Wheel. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
900,00 Kč
Nejvyšší výhra
457 200,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
97 200,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na alespoň třech sousedících válcích
od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 20,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje symbol Mystery (viz obrázek). Tři a více Mystery symbolů na jakékoliv výherní
linii aktivují Mystery bonus s náhodnou peněžitou výhrou z výherní tabulky v rozmezí mezi
minimální a maximální výhrou pro výši sázky z poslední hry technické hry, která bonus
aktivovala.
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Funkce Ferris Wheel
Ferris Wheel, pátý válec z levé strany, se souběžně otáčí a zastavuje společně s ostatními válci.
Po každém otočení Ferris Wheel je vybrán náhodný symbol, který je následně na všech válcích
nahrazen za divoký symbol Wild, a to za předpokladu, že tímto nahrazením vytvoří výherní
kombinaci. Symboly Wild zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Každý aktivní divoký symbol Wild ve výherní
kombinaci násobí výhru dvakrát (2x).
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Frozzy Fruits
Základní informace
Hra Frozzy Fruits je pětiválcový výherní video automat s 36 fixními výherními liniemi. Na pěti
válcích se nachází 1, 3, 4, 3 a 1 pozice (v pořadí zleva doprava) Hra obsahuje zástupné symboly
Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
200 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na alespoň třech sousedících válcích
od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 20,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze na 1. a
5. válci a které zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Každý aktivní divoký symbol Wild na výherní linii násobí
její výhru dle vlastní individuální hodnoty násobku (1x až 9x). Samostatný divoký symbol Wild
ve výherní linii může násobit výhru až 9x, zatímco dva divoké symboly Wild ve výherní linii
můžou násobit výhru až 81x.

1433

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Fruit Blaster
Základní informace
Hra Fruit Blaster je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce kaskádový efekt a bonusová hra. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií napříč 3 nebo více sousedícími válci
v jakémkoliv směru, dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se
vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Citrónu 20,00 Kč.
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Funkce Kaskádový efekt
Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen
symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním řádku jsou doplněny symboly
z řádku nad ním, který je vyobrazen ve formě laserových vesmírných pistolí a nikdy není
součástí výherních linií. Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací,
zůstávají na svých pozicích. Tento "kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za
sebou. Všechny výhry jsou automaticky přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci
každého hry technické hry. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je hra
technické hry považována za ukončenou a hráč může pokračovat do další.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

Funkce Bonusová hra
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Tři a více bonusových scatter symbolů
napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují Bonusovou hru. Každý bonusový scatter
symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn v symbol
"astrálních prstenců" se skrytým náhodným multiplikátorem výhry dle bonusové výherní
tabulky v závislosti na aktuální výši sázky do hry technické hry, v rámci které byla bonusová
hra spuštěna. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
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Výherní tabulka pro Bonusovou hru:
Výhra
Fialové prstence

25x výše sázky

Modré prstence

20x výše sázky

Zelené prstence

15x výše sázky

Červené prstence

10x výše sázky

Žluté prstence

5x výše sázky

Sázející poté odkrývá jím zvolené přeměněné symboly. Bonusová hra končí, buď když jsou
odkryty všechny bonusové symboly za výhry nebo pokud byl nalezen prázdný bonusový
symbol.
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Fruit Bomb
Základní informace
Hra Fruit Bomb je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
800,00 Kč
Nejvyšší výhra
488 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
86 400,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 40,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Bomba (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly. Po zobrazení symbol Bomba vybuchne a nahradí všechny přilehlé symboly včetně
sebe samého (tedy 8+1) za jiné symboly s cílem vytvořit co nejvíce výherních kombinací napříč
všemi sousedícími válci, které přímo přiléhají ke válci s tímto symbolem.
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Fruit Jack
Základní informace
Hra Fruit jack je pětiválcový výherní video automat s 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, Mystery a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 4,00 Kč. Výhra za
3 symboly Mystery (viz níže) by v tomto případě byla 4,00 – 40,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje symbol Mystery (viz obrázek). Minimálně 3 a více Mystery symbolů na jakékoliv
výherní linii aktivují náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a
maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3
symboly Scatter, aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 20
bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Frutty Lab
Základní informace
Hra Frutty Lab je čtyřválcový výherní video automat s 256 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
200 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

1450

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku

1451

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na alespoň třech sousedících válcích
od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se
vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 20,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.
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Hunter’s Dream 2
Základní informace
Hra Hunter’s Dream 2 je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
400 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Pokud je v průběhu kteréhokoli bonusového otočení vytvořena jakákoli výherní kombinace,
všechny symboly, které vytvořili výherní kombinaci na výherní linii, jsou drženy ve svých
pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní
kombinace pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud jsou
vytvářeny nové nebo rozšiřovány již existující výherní kombinace ‒ jinak hra přepne zpět do
základní formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Jewels Quest 2
Základní informace
Hra Jewels Quest 2 je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Mystery Bonusová hra. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

1459

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií v jakémkoliv směru, dochází ke
zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry
z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

Funkce Bonusová hra Mystery
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová funkce
Bonusová hra Mystery. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil bonusovou hru, je po
aktivaci přeměněn v symbol tajemné krypty se skrytým pokladem v podobě diamantu s
náhodným multiplikátorem výhry dle bonusové výherní tabulky v závislosti na aktuální výši
sázky do hry technické hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna.
Výhra
Stříbrný diamant

25x výše sázky

Modrý diamant

20x výše sázky

Zelený diamant

15x výše sázky

Červený diamant

10x výše sázky
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Žlutý diamant

5x výše sázky

Hráč poté odkrývá jím zvolené přeměněné symboly. Bonusová hra končí, buď když jsou
odkryty všechny krypty za výhry nebo pokud byla nalezena prázdná krypta. V poli Celková
výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusové funkce přičtené k výhrám ze hry technické hry,
ve které byl režim bonusového zatočení aktivován.
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Multi 5
Základní informace
Hra Multi 5 je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a bonusové symboly Three, Reel a Bonus a funkci Bonusová hra. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
250 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

1465

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku

1466

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusové symboly Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4
objeví 3 kompletně zobrazené symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10
bonusových zatočení zdarma. Každý ze symbolů Scatter se zobrazuje na 3 po sobě jdoucích
pozicích válce a může se na hracím poli zobrazit zcela nebo částečně. Během bonusové hry je
hlavní hrací plocha (obrazovka) překryta bonusovými symboly v jejich plné délce přes vrchní,
pravou a levou stranu a hrací plocha obrazovky je zůžena na pouhé 3 sousedící střední válce a
3 řady s 27 výherními liniemi ve stylu "criss-cross" (křížem-krážem).

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Multiplay 81
Základní informace
Hra Multiplay 81 je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a extra násobitel výher. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
200 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na alespoň třech sousedících válcích
od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 20,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. K výpočtu
výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se použije násobitel x2 za každý symbol
Wild, který je součástí výherní kombinace. (tj. x2 za jeden symbol Wild, x4 za dva symboly
Wild, x8 za tři symboly Wild)
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Multiplay Hot
Základní informace
Hra Multiplay Hot je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a multiplikátor výher. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
200 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 20,00 Kč.

1477

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. K výpočtu
výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se použije násobitel x2 za každý symbol
Wild, který je součástí výherní kombinace. (tj. x2 za jeden symbol Wild, x4 za dva symboly
Wild, x8 za tři symboly Wild)

1478

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Persian Nights
Základní informace
Hra Persian Nights je pětiválcový výherní video automat s 50 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
75,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
205 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
450 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 50). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 2,00 Kč.
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Bonusové symboly
Jakýkoliv symbol vyobrazený uvnitř modrého rámečku na první pozici prostřední řady na
prvním válci zleva, vedle symbolu Lucerna, který se nachází nalevo od prostřední řady hracího
pole, je automaticky přeměněn v divoký symbol Wild. a taktéž i všechny ostatní přilehlé
"orámečkované" symboly z každé strany k tomuto symbolu. Symbol Wild zastupuje všechny
ostatní symboly kromě symbolu Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma. Během bonusové funkce Free Spins se symbol lucerna nachází na třech pozicích nalevo
od hracího pole – nalevo od první, prostřední a poslední řady.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Pirate Adventures
Základní informace
Hra Pirate Adventures je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a bonusové hry. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
400 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová hra Lodní bitva.
kde dvě lodě - Černá vlajková loď (vlevo) a Červená vlajková loď (vpravo) - bojují proti sobě
na otevřeném moři. V závislosti na tom, která loď tuto náhodně vyhodnocenou bitvu vyhraje,
je aktivován typ následující bonusové hry. (viz níže)

Když předehru vyhraje Černá vlajková loď (viz obrázek), tak je aktivována bonusová hra Sticky
Free Spins s 10 bonusovými otočeními zdarma. Pokud je v průběhu kteréhokoli bonusového
otočení z 10-ti vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny symboly, které vytvořili výherní
kombinaci na výherní linii, jsou drženy na svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu
protáčí, rovněž bez odečítání sázky, s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace pro
aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud jsou vytvářeny nové nebo
rozšiřovány již existující výherní kombinace - jinak hra přepne zpět do základní formy
bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočkami.

Když předehru vyhraje Červená vlajková loď (viz obrázek), tak je aktivována bonusová hra
Extra Win s 10 bonusovými otočeními zdarma. Na začátku této bonusové hry je náhodně
vybrán jeden ze čtyř 'nejvyšších' symbolů. Zvolený symbol se od této chvíle a po celou dobu
trvání bonusové hry stává "extra" symbolem, což znamená, že tento "extra" symbol může být
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rozložený jakkoli daleko od sebe podél celé výherní linie (tedy ne vedle sebe jako obvykle) aby
vytvořil výherní kombinaci.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Pixi Fall
Základní informace
Hra Pixi Fall je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild, Mystery a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na některé z výherních linií od válce
zcela vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii
se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 20,00 Kč.

Funkce Kaskáda
Pokud se na válcích na konci každé hry technické hry objeví jakákoliv výherní kombinace z
výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle
aktuální výše sázky. Symboly, které vytvořily výherní kombinace, zmizí ve vlastním "portálu"
a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním
řádku jsou doplněny symboly z řádku nad ním, který nikdy není součástí výherních linií.
Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací, zůstávají na svých
pozicích. Celková výhra z výherních kombinací vytvořených "kaskádovým" efektem je
vynásobena dle počtu všech takto dosažených a na sebe navazujících kaskád (1 kaskáda = 2x;
2 kaskáda = 3x; 3 kaskáda = 4x,… atd.). Tento "kaskádový" cyklus se může opakovat pouze
10krát za sebou a tudíž i celková výhra může být násobena maximálně jedenáctinásobkem
(11x). Všechny výhry jsou automaticky přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci
každé hry technické hry. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je hra
technické hry považována za ukončenou a hráč může pokračovat do další.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter a Mystery (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Kdykoli v průběhu hry se může na válcích zcela náhodně
proměnit jeden nebo i více symbolů na barevný extra divoký symbol "W", který pak nahrazuje
jakýkoli jiný symbol kromě bonusového symbolů Scatter a Mystery, pro možnost vytvořit nové,
nebo rozšířit již existující výherní kombinace.

Funkce Mystery Win
Hra obsahuje symbol Mystery (viz obrázek), který funguje jako náhodný neboli tajemný
(mystery) symbol, který odmění hráče náhodnou peněžitou výhrou. 3 a více symbolů Mystery
napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují bonusovou hru Mystery Win. Každý symbol
Mystery, který je součástí řetězce, který bonusovou hru spustil, je po aktivaci přeměněn v
symbol "otazníku" se skrytou náhodnou peněžitou výhrou z výherní tabulky v rozmezí mezi
minimální a maximální výhrou pro výši sázky z poslední hry technické hry, v rámci kterého
byla bonusová hra Mystery Win aktivována. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty
všechny symboly "otazník" za výhry nebo pokud byla nalezena nula (0), tedy žádná výhra.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Pokud se na konci každého bonusového otočení na stejné pozici prvního, druhého nebo třetího
vodorovného řádku, a prvního a zároveň třetího, čtvrtého nebo pátého válce (nebo i jejich
vzájemnou kombinací) vyskytne stejný symbol "příšery", pak jsou všechny symboly mezi
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těmito identickými symboly "příšery" změněny v ten samý symbol "příšery" a vytvoří tak
výherní kombinaci s "kaskádovým" efektem.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Savanna Sunrise Deluxe
Základní informace
Hra Savanna Sunrise Deluxe je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
400 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2. V průběhu funkce Free Spins (viz níže) se divoký symbol stává
pohyblivým a posouvá se po válcích zprava doleva o jednu pozici po každé bonusové otočce a
vytváří tak zcela náhodné výherní kombinace.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma (viz obrázky). 3 symboly Scatter aktivují 15 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly
Scatter aktivují 30 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 60 bonusových
zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Seasons (2)
Základní informace
Hra Seasons je pětiválcový výherní video automat s 50 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a Scatter a bonusové funkce. Hra také obsahuje Obří symboly (blok
2x2 klasických symbolů), které se mohou zobrazit kdykoli a kdekoli po dobu standardní nebo
bonusové hry. Každý symbol uvedený ve výherní tabulce může nabýt formu "obřího" symbolu
včetně divokého symbolu Wild (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 50). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 4,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud jsou 3 a více divokých symbolů součástí výherní kombinace na
výherní linii, potom je vyplacena pouze nejvyšší možná výhra ze všech symbolů na výherní
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linii, včetně výherních kombinací 3, 4 nebo 5 Wild symbolů dle výherní tabulky pro danou výši
sázky.

Symbol Bonus a Bonusové funkce
Symbol Bonus je bonusový scatter symbol, který má 4 varianty – jednu variantu (symbol) pro
jedno roční období/sezónu: jaro/léto/podzim/zima. Sezóna a k ní přiřazený bonusový symbol
se mění v závislosti od určitého počtu herních kol po dobu aktivní hry. Tři a více symbolů
Bonus, každý na jednom válci a na libovolné pozici, aktivují bonusovou hru, která je odlišná
pro každé roční období/sezónu. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní
podíl.
Funkce Free Spins
Bonusová hra pro Jarní sezónu
Bonusová hra pro jarní sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a extra
multiplikátorem výhry, který si hráč náhodně zvolí podle vlastního výběru ze 3 skrytých
symbolů na začátku bonusové hry. Tento multiplikátor pak násobí každou dosaženou výhru z
každé aktivní výherní linie po dobu celé bonusové hry.

Bonusová hra pro Letní sezónu
Bonusová hra pro letní sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a extra scatter
symbolem, který si hráč náhodně zvolí na začátku bonusové hry z 6 symbolů: ZAJÍC, JELEN,
VLK, LIŠKA, DIVOČÁK nebo MEDVĚD. Pokud se po dobu bonusové hry objeví 3 nebo více
extra scatter symbolů na kterékoli pozici napříč všemi válci, potom hráč získává výhru pro daný
symbol podle jeho počtu a výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
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Bonusová hra pro Podzimní sezónu
Bonusová hra pro podzimní sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a dalšími
5, 10 nebo 15 otočeními zdarma v závislosti od náhodné volby jedné ze 3 možností se skrytým
počtem otočení na začátku bonusové hry.

Bonusová hra pro Zimní sezónu
Bonusová hra pro zimní sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a speciálním
sticky symbolem, který si hráč náhodně zvolí na začátku bonusové hry z 6 symbolů: ZAJÍC,
JELEN, VLK, LIŠKA, DIVOČÁK nebo MEDVĚĎ. Pokud je během kteréhokoli bonusového
otočení vytvořena výherní kombinace se sticky symbolem, tak všechny symboly, které vytvořili
výherní kombinaci, jsou drženy na svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu otáčejí,
rovněž bez odečítání sázky, s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace pro aktuální
bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud se vytvářejí nové nebo se rozšiřují
již existující výherní kombinace ̶ jinak hra přepne zpět do základní formy bonusové hry a hráč
pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními. ´

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
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zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Space Adventure
Základní informace
Hra Space Adventure je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
300 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.

1510

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Jakýkoliv symbol vyobrazený uvnitř modrého rámečku na první pozici prostřední řady na
prvním válci zleva je automaticky přeměněn v divoký symbol Wild. a taktéž i všechny ostatní
přilehlé "orámečkované" symboly z každé strany k tomuto symbolu. Symbol Wild zastupuje
všechny ostatní symboly kromě symbolu Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol
Wild se použije násobitel x2.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma (viz obrázky). V průběhu bonusové hry se každý symbol "v rámečku" automaticky mění
na divoký symbol Wild na všech 3 řadách.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Sticky Four
Základní informace
Hra Sticky Four je čtyřválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
800,00 Kč
Nejvyšší výhra
480 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
86 400,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 80,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Sticky Free Spins
Pokud je v průběhu hry vytvořena jakákoliv výherní kombinace, pak je automaticky aktivována
bonusová hra Sticky Free Spins s bonusovými otočeními. Symboly, které vytvořily výherní
kombinaci na výherní linii, jsou drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu
protáčí s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace pro aktuální bonusové otočení.
Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud jsou vytvářeny nové nebo rozšiřovány již existující
výherní kombinace, jinak se hra ukončí a hráč může zahájit další hru technické hry.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Super Reels Deluxe
Základní informace
Hra Super Reels Deluxe je pětiválcový výherní video automat s 40 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Mystery a funkce Super Respin. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
450,00 Kč
Nejvyšší výhra
495 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
48 600,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 4,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje bonusové symboly Mystery (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na výherní linii
zobrazí alespoň 3 symboly Mystery, dojde k udělení náhodné výhry, jejíž hodnota je určena v
rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.

Funkce Super Respin
Super Respin bonus se automaticky aktivuje pokaždé, když se na všech pozicích prvního válce
objeví symboly Super Respin a hráč získává 2 bonusová otočení zdarma. První válec zůstává
nehybný se všemi symboly Super Respin a pouze druhý, třetí, čtvrtý a pátý válec se znovu
protáčí. Cílem bonusové hry je získat co nejvíc dalších symbolů Super Respin a Wild na všech
zbývajících válcích a docílit tak co nejvyšší výhry. Po prvním protočení je automaticky ve své
pozici držen každý symbol Super Respin nebo Wild a válce s ostatními symboly se znovu
protáčí pro možnost rozšíření nebo vytvoření nových výherních kombinací o případné další
symboly a navýšení bonusové výhry. Celková výhra bonusu se počítá na konci po odehrání
obou bonusových otočení. Pouze během bonusové hry je aktivována i výherní kombinace 2x
Super Respin, která není jinak dostupná v průběhu první fáze hry.
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Super Star 27
Základní informace
Hra Super Star 27 je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Mystery. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
150 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

1523

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na alespoň třech sousedících válcích
od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 40,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek, a to pouze
v případě, pokud je minimální výše celkové sázky větší nebo rovna 10 Kč.

Funkce Mystery Win
Hra obsahuje symbol Mystery (viz obrázek). Tři symboly Mystery napříč všemi třemi válci a
na jakékoli pozici aktivují funkci Mystery Win, která odmění sázejícího s náhodnou výhrou,
jejíž hodnota je určena násobkem aktuální výše sázky a multiplikátoru mystery výhry. Pokud
je divoký symbol neaktivní, hodnota multiplikátoru je v rozmezí od 1x do 200x. V opačném
případě, kdy je divoký symbol aktivní, je tato hodnota pouze od 1x do 100x.

1526

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

1527

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Tornado Bill
Základní informace
Hra Tornado Bill je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a putující Wild, Mystery a Scatter a funkce Free Spins. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
400 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje Putující symbol Wild (viz obrázek), který se objevuje pouze na prostředním válci.
Pohybuje se v libovolném směru od své výchozí pozice a každý symbol křižující jeho směr
(kromě symbolů Scatter a Mystery) změní v divoký symbol Wild s možností nahrazení za
jakýkoli jiný symbol kromě symbolů Scatter a Mystery pro vytvoření výherní kombinace.
Každý aktivní divoký symbol Wild na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x).

Hra obsahuje symbol Mystery, který funguje jako tajemný neboli náhodný symbol, který
odmění hráče náhodnou výhrou v rozsahu od 1 až do 40-ti násobku aktuální výše sázky a to
platí pro každou jednotlivou instanci tohoto symbolu, je-li po dokončení celého otočení
zobrazen na válcích víc než jeden.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3, 4
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma náhodným bonusovým multiplikátorem výhry (1x–5x), který je losován před aktivací
bonusové hry.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
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zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Treasure Box 2
Základní informace
Hra Treasure Box 2 je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Mystery a Scatter a funkce Treasure Hunt. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
54 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 80,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Scatter (viz obrázek). Minimálně 3 a více scatter
symbolů Scatter, každý na samostatném válci a na 1 z 10 výherních linií vytváří výherní
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kombinaci. Výherní kombinace se scatter symbolem Scatter jsou kalkulovány zleva doprava,
zprava doleva a ze středu.

Funkce Treasure Hunt
Hra obsahuje bonusový mysterysymbol Trezor (viz obrázek). Symbol Trezor je bonusový
mystery (tajemný) symbol a objevuje se napříč všemi válci a na jakékoliv pozici. Tři a více
bonusových mystery symbolů na jakékoliv pozici spouští bonusovou hru Treasure Hunt. Každý
bonusový mystery symbol, který je součástí řetězce, který spustil bonusovou hru, je po aktivaci
bonusové hry odemčen a může, ale i nemusí, ukrývat náhodnou výhru, jejíž hodnota je určena
v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
Hlavním cílem bonusové hry je otevřít co možná nejvíce trezorů s ukrytou náhodnou výhrou a
vyvarovat se otevření prázdneho trezoru. Bonusová hra končí, buď když jsou otevřeny všechny
trezory s náhodnou výhrou, nebo pokud byl nalezen prázdný trezor. Interakce sázejícího nemá
vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Výhry z bonusové funkce se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z jednotlivých
výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusové funkce se použije
výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V
poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k výhrám ze
hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován.
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Treasures of Asgard
Základní informace
Hra Treasures of Asgard je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
400 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.

Funkce Sticky Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3, a 4
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma v rámci funkce Sticky Free Spins. Pokud je v průběhu kteréhokoli bonusového otočení
vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny symboly, které vytvořili výherní kombinaci na
výherní linii, jsou drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí s šancí
vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy
tak dlouho, dokud jsou vytvářeny nové nebo rozšiřovány již existující výherní kombinace jinak hra přepne zpět do základní formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími
bonusovými otočeními.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Triple Wild Seven
Základní informace
Hra Triple Wild Seven je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Mystery. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 40,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
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dle Výplatních tabulek. V případě, že je divoký symbol Wild součástí výherní kombinace na
jakékoliv výherní linii, pak se válec/válce se symbolem Wild automaticky znovu přetočí a
všechny ostatní symboly na daném válci jsou nahrazeny divokým symbolem Wild Každý
aktivní divoký symbol Wild, který je součástí výherní kombinace na výherní linii, násobí její
výhru dvakrát (2x).

Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Symbol Scatter je bonusový scatter
symbol, který se objevuje na všech třech válcích. Tři bonusové scatter symboly, každý na
samostatném válci a na jakékoliv pozici, aktivují bonusovou hru Mystery s náhodnou výhrou,
jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro
aktuální výši sázky.
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Wild Cookies
Základní informace
Hra Wild Cookies je pětiválcový výherní video automat s 50 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, Mystery a Scatter a funkce Free Spins. Hra také obsahuje
Obří symboly (blok 2x2 klasických symbolů) (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 50). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 4,00 Kč. Výhra za 3
symboly Mystery (viz níže) by v tomto případě byla 4,00 – 40,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud jsou tři a více Wild symbolů součástí výherní kombinace, pak je
vyplácena jen nejvyšší možná výhra ze všech symbolů na výherní linii, včetně výherních
kombinací 3, 4 nebo 5 Wild symbolů dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.

Funkce Mystery
Hra obsahuje bonusový symbol Mystery (viz obrázek). Minimálně 3 a více Mystery symbolů
na jakékoliv výherní linii aktivují "MysteryWin" s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v
rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
3 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 20
bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.

1554

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Wild Flame Sevens
Základní informace
Hra Wild Fames Sevens je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
418 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na alespoň třech sousedících válcích
od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 20,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. K výpočtu výhry z výherní kombinace obsahující symbol Wild se
použije násobitel x2.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Pokud se během 10 bonusových otočení zdarma na válcích objeví jakékoliv 2 identické
symboly (každý symbol na samostatném válci), jsou tyto symboly drženy na svých pozicích a
válce s odlišnými symboly se znovu zdarma protáčí se šancí vytvořit nebo rozšířit výherní
kombinaci pro aktuální bonusové otočení. Toto protočení se nepočítá k celkovým 10
bonusovým otočením. Pokud po tomto protočení není vytvořena žádná výherní kombinace, hra
se přepne zpět do běžné bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými
otočeními.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Yellow Dragon
Základní informace
Hra Yellow Dragon je pětiválcový výherní video automat s 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, Mystery a Scatter a funkce Bonusová hra. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
94,00 – 97,00 %
Nejvyšší sázka
450,00 Kč
Nejvyšší výhra
495 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
48 600,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na šipky se nastavuje výše celkové sázky do jedné hry
technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se spustí hra v režimu automatické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení.

Klinutím se otevře Výplatní tabulka.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se upravuje hlasitost herních audio prvků.
Kliknutím se zavře menu herního nastavení a informace o hře
včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se zavře hra a dojde k návratu do lobby.

Funkce tlačítek – klávesové zkratky
Tlačítko

Funkce
Spustí hru nebo deaktivuje automatickou hru.

/
Režim automatické hry
/
Zvýší výši sázky

Sníží výši sázky

Nastaví maximální sázku.

Nastaví minimální sázku.

Zobrazí informativní pravidla hry

Zobrazí Výherní tabulku
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Tlačítko

Funkce
Zobrazí nastavení hlasitosti.

Zavře hru a vrátí do lobby.

Možnosti nastavení hry
Sázka – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje výše sázky do jedné hry technické hry
Autostart – viz níže
Rozšířené – Kvalita grafiky – Kliknutím na odpovídající políčko se vybírá kvalita grafiky
mezi těmito možnostmi: Automatická, Nízká, Střední, Vysoká, Nejlepší
Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Počet kol – posuvníkem se zvyšuje nebo snižuje počet kol automatické hry.
Zastavit Autostart při:
-

Jakékoliv výhře - přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry při jakékoliv výhře.

-

Příliš vysoké sázce – přepínačem se zapíná nebo vypíná možnost ukončení automatické
hry v případě, že sázející nemá dostatečný zůstatek k uskutečnění nastavené sázky.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 20,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 4,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje symbol Mystery (viz obrázek). Minimálně tři a více mystery symbolů na jakékoliv
výherní linii aktivují náhodnou výhru, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální
možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují
20 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma.

Na konci každého bonusového otočení zdarma přeletí přes válce zleva doprava ikonický čínský
žlutý drak. Drak může (ale nemusí) náhodně změnit libovolný symbol na bonusový divoký
symbol Hořící Wild (viz obrázek), který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci a
vytváří tak nové nebo rozšiřuje již existující výherní kombinace na jakékoliv výherní linii.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Rozšíření HP o hry Synot Games, Kajot a Apollo Jackpot
8 Flowers
Základní informace
Hra 8 Flowers je devítiválcový výherní video automat s 8 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symbol Wild a funkce Respin a Wild Flowers. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 8). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Červený květ. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
výše celkové sázky x multiplikátor 3, tj. 15,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Respin
Pokud se na válci uprostřed (viz obrázek) zobrazí symbol Wild, dojde v rámci jedné hry
technické hry k udělení jednoho bonusového zatočení zdarma s tím, že symbol Wild zůstane na
své pozici a že vedle hracího pole se zobrazí další stejně velké hrací pole složené z dalších devítí
válců.

Funkce Wild Flowers
K aktivaci funkce Wild Flowers může náhodně dojít během každé hry technické hry. Během
funkce Wild Flowers se na hracím poli může náhodně zobrazit 1 – 8 symbolů Wild.
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88 Pearls
Základní informace
Hra 88 Pearls je pětiválcový výherní video automat s až 50 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
45 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce

Kliknutím na tlačítko se nastavuje výše celkové sázky jedné hry
technické hry prostřednictvím posuvníků na ukazatelích počtu
linií a hodnoty sázky na linii. Celková sázka je součinem těchto
hodnot.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 10, tj. 50,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 2 a 3
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 8 bonusových zatočení
zdarma a vyplatí okamžitou výhru v hodnotě celková sázka x4. Při každém bonusovém zatočení
zdarma se na náhodnou pozici válců přidá symbol Wild, který na této pozici zůstane po celou
dobu funkce Free Spins.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát jedno další bonusová zatočení.
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Alchemist's Gold
Základní informace
Hra Alchemist's Gold je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Mystery. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 10,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 10,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje bonusové symboly Mystery (viz obrázek), které se po zobrazení na válcích
přemění na stejný, náhodně zvolený symbol.
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Alchemy
Základní informace
Hra Alchemy je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild s bonusovými funkcemi, Scatter a funkce Free Spins, (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

KNIHA (SCATTER)

-

5, 7 nebo 9 FREE SPINS

-

ALCHYMISTA (WILD)

-

-

-

-

ČERVENÝ KRYSTAL

10 x n

20 x n

150 x n

500 x n

MODRÝ KRYSTAL

6xn

12 x n

32 x n

250 x n

PRSTEN

4xn

8xn

16 x n

120 x n

ZLATO

3xn

6xn

12 x n

60 x n

TLOUČEK

-

4xn

8xn

20 x n

SVÍČKA

-

3xn

6xn

15 x n

A, K

-

2xn

4xn

10 x n

J, Q

-

1xn

2xn

5xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v mincích podle toho,
jak je nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka
10 mincí x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3
symbolů Q 10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud se na válci zobrazí symbol Wild, roztáhne se v případě možné
výherní kombinace přes všechny jeho pozice.

Funkce Násobitel
Pokud se zobrazí 9, 12 nebo 15 shodných symbolů J, Q, K nebo A na prvních 3, 4 nebo 5
válcích, dojde k vynásobení všech výher násobitelem x3, x4 nebo x5. Resp. trojnásobek za
devět shodných symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct
shodných symbolů.
Funkce Alchymista
Pokud v rámci jedné hry technické hry nedojde k zobrazení výherní kombinace, může se
náhodně aktivovat jedna z následujících bonusových funkcí:
Zamíchání: všechny symboly na hracím poli se promíchají tak, že výsledkem je zobrazené
výherní kombinace
Přebarvení: všechny nízeké symboly (J, Q, K, A) se změní na jeden náhodně zvolený nízký
symbol
Náhodný symbol Wild: na náhodné pozici se zobrazí symbol Wild.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní hry.
Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5 objeví 3 symboly Scatter, náhodně se aktivuje v rámci
jedné hry technické hry jedna z variant funkce Free Spins:
9 bonusových zatočení zdarma s bonusovou funkcí Přebarvení (viz výše) při každém zatočení
7 bonusových zatočení zdarma s bonusovou funkcí Náhodný symbol Wild (viz výše) při
každém zatočení
5 bonusových zatočení zdarma s bonusovou funkcí Zamíchání (viz výše) při každém zatočení

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Apollo Jackpot
Základní informace
Bonusová hra Apollo Jackpot (dále též jako „Apollo Jackpot“) je implementována do
Internetové aplikace za účelem zatraktivnění základních technických her od společnosti
APOLLO SOFT s.r.o. Účastník se bonusové hry Apollo Jackpot účastní automaticky, s každou
provedenou běžnou hrou technické hry od společnosti APOLLO SOFT s.r.o. v případě, že je
Apollo Jackpot aktivován. Seznam technických her od společnosti APOLLO SOFT s.r.o., na
které se Apollo Jackpot vztahuje, je vyznačen v obsahu přílohy tohoto Herního plánu symbolem
„*“.
Výběr prostředků do Jackpotu
Pro technické hry od společnosti APOLLO SOFT s.r.o. lze v centrálním systému spustit
bonusovou hru Apollo Jackpot, který je přístupný pro všechny účastníky. Zapnutím Apollo
Jackpotu dojde k zavedení započítávání příspěvku do jackpotového měšce po každé běžné hře
sázejícího na hře od společnosti APOLO SOFT s.r.o. Sázející nemůže sám volit, zda se
jackpotové hry účastní či nikoli.
Výše příspěvku je pevně nastavena celkovými pravidly daného serveru v rozsahu 1– 40 %
z výnosů na dané technické hry, tedy ze sumy všech sázek ponížené o všechny výhry sázejících.
Aktivace Apollo Jackpotu nezasahuje do běžné hry sázejícího a nezpůsobí snížení výherního
podílu příslušné hry o uvedený příspěvek. Příspěvek do jackpotové hry lze vyjádřit
následujícím vzorcem:
(sum(bet) ‐ sum(win)) * contribution
kde contribution je číselný zápis zmíněného rozsahu, tj. 0.01 – 0.4 v závislosti na nastavení
systému dle rozhodnutí Tipsportu/Chance. Výše naspořeného jackpotového měšce může růst i
klesat.
Dělení jackpotového příspěvku mezi více jackpotových her
Každou technickou hrou od společnosti APOLLO SOFT, u které je aktivovaný Apollo Jackpot,
dochází k přispívání do třech jackpotových měšců, do každého jiným (konfigurovatelným)
dílem:
Název

Barva

Gold
Silver
Bronze

Zlatá / žlutá
Stříbrná / šedá
Bronzová / hnědá

Typický podíl z
příspěvku
10%
20%
70%

Výše výher vůči ostatním měšcům
Nejvyšší min. i max. výhra
Střední min. i max. výhra
Nejnižší min. i max. výhra
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Rozložení příspěvku z probíhajících her sázejících mezi jednotlivé jackpotové hry Apollo
Jackpotu je konfigurovatelné, stejně jako platnost jednotlivých typů jackpotů.
Pozn.: 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 sázejícího.
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

WIN_AT

Výherní výše jackpotu

Konec pásma, ve kterém lze jackpot
přidělit
>= WINRANGE_FROM
<= WINRANGE_TO

Aktuální výše jackpotu

AMOUNT

Zašifrovaná výše předpokládané výhry
(v budoucnu) vypočtená vždy při startu
nového jackpotu
Aktuální hodnota jackpotu – tak, jak je
spořena

>=0
<=WINRANGE_TO

FUTURE_AMOUNT

Budoucí hodnota jackpotu

Budoucí hodnota jackpotu – použito
pouze u záznamu o budoucím jackpotu

>=0
<~=RESET_VALUE

Korektní realizace mechanismů a interních pravidel Apollo Jackpotu 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
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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 níže.
Úvod Apollo Jackpotu předpokládá AMOUNT a FUTURE_AMOUNT nastaven na 0.
Příspěvek na Apollo Jackpot 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. Až po
vyčerpání FUTURE_AMOUNT na nulovou hodnotu je přistoupeno k odpočtu výše aktuálního
jackpotového měšce (AMOUNT).
Maximální výhra
V jednom okamžiku je aktivní pouze jedna bonusová hra Apollo Jackpot, která má tři
jackpotové měšce (Gold, Silver a Bronze). Hráč může vyhrát jackpotovou výhru až ze všech tří
měšců v rámci jedné hry. Bonusová hra Apollo Jackpot je nastavena tak, že výše výhry z
bonusové hry Apollo Jackpot nepřesáhne spolu se základní hrou, v rámci které byla bonusová
hra Apollo Jackpot spuštěna, výhru ve výši 500.000 Kč.
Výhra Jackpotu
Aktuální výše jednotlivých měšců jackpotu (Gold, Silver a Bronze) je uvedena v detailu hry
vlevo dole. Samotná výhra některého z měšců jackpotu se zobrazí animací ve hře s nápisem
měšce jackpotu (Gold, Silver, Bronze) a výši částky.
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Armed'N'Wild
Základní informace
Hra Armed'N'Wild je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symbol Wild a funkci Násobitel dotáčení. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
5 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 3, tj. 15,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Symboly Wild
se zobrazují zcela nebo částečně na čtyřech po sobě jdoucích pozicích válce 2, 3 a 4. Pokud
dojde k částečnému zobrazení symbolu Wild, posune se válec tak, aby byl symbol Wild
zobrazen celý.

Funkce Násobitel dotáčení
Pokud je zobrazený symbol Wild součástí výherní kombinace, je za každou jeho viditelnou část
zvýšena hodnota násobitele každé výherní kombinace obsahující symbol Wild o + x1.
Ukazatele násobitele (viz obrázek) se nachází nalevo od hracího pole a vynuluje se před
začátkem následující hry technické hry.
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Blazing Ice
Základní informace
Hra Blazing Ice je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Mystery a funkci Respin. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 2, tj. 10,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Mystery (viz obrázek), které po zobrazení na válcích
udělí náhodnou výhru o velikosti x2 – x100 násobku celkové sázky.

Funkce Respin
Pokud se na dvou válcích zobrazí dva symboly Ohně nebo dva symboly ledu, dojde v rámci
jedné hry technické hry k aktivaci Respin a udělení jednoho bonusového zatočení zdarma..
Během funkce Respin dojde k opětovnému zatočení pouze toho válce, na kterém se nezobrazil
symbol Ohně nebo Ledu.
Pro určení výše výhry v rámci bonusového zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako
v základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.
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Book of Secrets
Základní informace
Hra Book of Secrets je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Mystery. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

1594

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
5 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 10, tj. 50,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové Divoké symboly (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou speciálního expandujícího symbolu (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3 Divoké symboly, aktivuje se v rámci jedné hry
technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Na začátku funkce Free Spins je náhodným výběrem ze symbolů, s výjimkou Divokého
symbolu, zvolený Speciální expandující symbol.
Speciální symbol může během funkce Free Spins po vyplacení regulérních výher expandovat
(rozšířit se) na celý válec. K expanzi dochází pouze v případě, že je přítomen dostatečný počet
symbolů na výhru. Speciální symboly vyplácejí jako příslušné normální symboly, avšak nemusí
být sousedící a začínat na prvním válci zleva. Pokud na válcích během funkce Free Spins zastaví
3 a více Divokých symbolů, hráč získává dalších 10 bonusových zatočení zdarma se stejným
Speciálním expandujícím symbolem.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Corsair Queen
Základní informace
Hra Corsair Queen je pětiválcový výherní video automat s 20 – 40 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symbol Wild a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). V základní hře jsou aktivní
pouze výherníi linie 1 – 20, výherní liniie 21 -40 jsou aktivní pouze při aktivní funkci Free
Spins (viz níže). Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na některé z těchto
linií od válce zcela vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace. Výjimku
tvoří symbol Scatter (viz Výplatní tabulka), který tvoří výherní kombinace při zobrazení
kdekoliv na hracím poli.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 0,5, tj. 2,50 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Symbol Wild se zobrazuje zcela nebo částečně na 3 po sobě jdoucích
pozicích válce 2, 3, 4 nebo 5.

Funkce Free Spins
Pokud dojde k úplnému zobraztení symbolu Wild, dojde k aktivaci funkce Free Spins a udělení
5 bonusových zatočení zdarma a rozšíření počtu výherních linií na 40. Pokud dojde během
funkce Free Spins k úplnému zobrazení symbolu Wild,m dojde k udělení dodatečného 1
bonisového zatočení zdarma.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Dice Rush
Základní informace
Hra Dice Rush je pětiválcový výherní video automat s 5 - 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). V základní hře jsou aktivní
pouze výherníi linie 1 – 5, výherní liniie 6 -27 jsou aktivní pouze při aktivní funkci Free Spins
(viz níže). Pokud jsou výsledkem hry technické hry shodné symboly na některé z těchto linií
od válce zcela vlevo směrem doprava, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 2, tj. 10,00 Kč.
Funkce Free Spins
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Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma Jejich
počet je dán součtem hodnot na kostkách – symbolech Scatter.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Double Hot
Základní informace
Hra Double Hot je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje funkci Násobící zdvojené symboly. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 8, tj. 40,00 Kč.

1607

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Bonusové symboly
Pokud se na všech pozicích zobrazí symboly Třešní, Citrónů, Pomerančů nebo Švestek, je
k výpočtu celkové výhry použit násobitel x2.
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Dragons of Fortune
Základní informace
Hra Dragons of Fortune je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Wild a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 0,5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma.

Před začátkem funkce Free Spins sázející vybere variantu mezi následuícími možnostmi:

Pokud je během aktivní funkce Free Spins sym,bol Wild součástí výherní kombinace, násobí
se výhra náhodně zvoleným odpovídajím násobitelem dle obrázku výše.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení s možností
nové volby varinaty funkce Free Spins. Volba varianty proběhne po odehrání bonusových
zatočení zdarma z předchozí volby varianty funkce Free Spins. Interakce sázejícího nemá vliv
na výsledek hry nebo výherní podíl.
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Fire Witch
Základní informace
Hra Fire Witch je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly ild a funkce Respin a Wheel of Fire. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
45 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 2, tj. 10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Respin
Pokud se na dvou válcích zobrazí stejné symboly, dojde k udělení bonusového zatočení
zdarma s tím, že stejné symboly zůstanou na svých místech a roztočí se pouze zbývající válec.
Funkce Wheel of Fire
Pokud se na všech pozicích válců zobrazí stejné symboly, včetně symbolu Wild, dojde
k aktivaci funkce Wheel of Fire. Během funkce Wheel of Fire dojde k zobrazení kola štěstí, na
nemž sázející vytočí náhodný násobitel celkové výhry. Hodnoty násobitele mohou být
následujícíc: x2, x3x x4, x5 nebo x10. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo
výherní podíl.
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Firebird Double 27
Základní informace
Hra Firebird Double 27 je čtyřválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva nebo zprava, dochází ke zformování výherní
kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 2, tj. 10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.
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Flip the Chip
Základní informace
Hra Flip the Chip je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symbol Scatter a Wild a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Jahody. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 3, tj. 15,00 Kč.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma.

Na začátku funkce Free Spins je uděleno 5 bonusových zatočení zdarma a násobitel výher x2.
Ještě před spuštěním zatočení zdarma se všechny symboly na válcích, kde se zobrazily symboly
Scatter, zobrazí symboly žetonu. Sázející postupně vybírá jeden žeton na každém válci a
odkryje tak dodatečná bonusová zatočení zdarma nebo vyšší násobitele. Interakce sázejícího
nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl. (viz obrázek)

Během funkce Free Spins hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které
zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co
nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Fruit Awards
Základní informace
Hra Fruit Awards je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
350,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
75 600,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud je
symbol Wild součástí výherní kombinace, násobí se výhra z této výherní kombinace
násobitelem x2 za každý přítomnýz symbol Wild.
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Fruiti
Základní informace
Hra Fruiti je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Výjimku tvoří symbol Scatter (viz Výplatní
tabulka), který tvoří výherní kombinace při zobrazení kdekoliv na hracím poli.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 4, tj. 20,00 Kč.
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Fruiti X
Základní informace
Hra Fruiti X je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly Wild a Scatter. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Výjimku tvoří symbol Scatter (viz Výplatní
tabulka), který tvoří výherní kombinace při zobrazení kdekoliv na hracím poli.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.
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Fruiti XL
Základní informace
Hra Fruiti XL je pětiválcový výherní video automat s 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a Scatter. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Výjimku tvoří symbol Scatter (viz Výplatní
tabulka), který tvoří výherní kombinace při zobrazení kdekoliv na hracím poli.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
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Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 0,5, tj. 2,50 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.
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Fruiti XX
Základní informace
Hra Fruiti XX je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a Scatter. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
45 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Výjimku tvoří symbol Scatter (viz Výplatní
tabulka), který tvoří výherní kombinace při zobrazení kdekoliv na hracím poli.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.
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Fruits’N’Fire
Základní informace
Hra Fruits’N’Fire je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
450,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
40 500,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Výjimku tvoří symbol Scatter (viz Výplatní
tabulka), který tvoří výherní kombinace při zobrazení kdekoliv na hracím poli.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 2, tj. 10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud dojde k zaobrazení smybolu Wild, roztáhne se přes všechny
pozice příslušného válce.
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Fruity Gold
Základní informace
Hra Fruity Gold je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Mystery, Wild a Double Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
900,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
81 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 2, tj. 10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Double Wild a Mystery (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Double Wild (viz obrázek), které zastupují všechny
ostatní symboly s výjimkou symbolů Wild a Mystery (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek a násobí výhru násobitelem x2.

Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Mystery (viz obrázek), které po zobrazení na válcích
udělí náhodnou výhru o velikosti x2 – x300 násobku celkové sázky.
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Gem o Rama
Základní informace
Hra Gem o Rama je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Expanding Wild a Double. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Červený drahokam. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená výše celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje symboly Double (viz obrázek), které se zobrazují pouze na válcích 1 nebo 5. za
každý zobrazený symbol Double se k výpočtu výhry z jedné hry technické hry použije násobitel
x2.

Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Expanding Wild (viz obrázek), které zastupují
všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Double (viz výše) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí symbol
Expanding Wild, roztáhne se přes všechny pozice válce a je uděleno jedno bonusové zatočení
zdarma s tím, že roztažený symbol Wild zůstane na válci. K udělení bonusového zatočení
zdarma může dojít v rámci jedné hry technické hry pouze třikrát. Pro určení výše výhry v rámci
bonusových zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se
bonusové zatočení zdarma aktivovalo. Výhry jsou vypláceny před a po každém bonusovém
zatočení zdarma.
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Golden Myth
Základní informace
Hra Golden Myth je pětiválcový výherní video automat s 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a funkci Free Spin. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
240,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
51 840,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
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Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Chameleóna. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
výše celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň 3 symboly Wild, aktivují se v rámci jedné hry
technické hry bonusová zatočení zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení
zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 15 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter
aktivuje 20 bonusových zatočení zdarma.
Během aktivní funkce Free Spins se symbol Wild změní na symbol Extra Wild. (viz obrázek)
Symboly Extra Wild zastupuí všechny ostatní symboly tak aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek a po zobrazení zůstávají až do konce funkce Free Spins na
svých pozicích. Když se na některé z pozic válců symbol Extra Wild zobrazí poprvé, dojde
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k udělení jednoho bonusového zatočení zdarma a udělení okamžité výhry ve výši celkové sázky
x1. Během funkce Free Spins je možné získat dodatečná bonusová zatočení zdarma pouze výše
zmíněným způsobem, přičemž maximální počet dodatečných zatočení je 20.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
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Harlequin Dice
Základní informace
Hra Alchemists Gold je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
nebo 4 symboly Scatter(na každém válci jeden), dojde k udělení bonusových zatočení zdarma..
3 symboly Scatter udělují náhodný počet bonusových zatočení zdarma z jedné kostky (1 až 6
bonusových zatočení zdarma) a 4 symboly Scatter udělují náhodný počet bonusových zatočení
zdarma ze dvou kostek (2 až 12 bonusových zatočení zdarma). Během bonusových zatočení
zdarma se symbol Scatter neobjevuje a nedají se spustit další bonusová zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
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Hell Mania
Základní informace
Hra Hell Mania je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Expanding Wild a funkci Násobící plné válce. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
450,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
97 200,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 2, tj. 10,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
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dle Výplatních tabulek. Pokud se na válci zobrazí symbol Wild, roztáhne se přes všechny jeho
pozice.

Funkce Násobící plné válce
Pro symboly 10, J, Q, K, A je výhra násobena podle tabulky níže na základě počtu po sobě
následujících válců, které mají na všech pozicích stejný symbol, počínaje od prvního válce
zleva.
Počet válců

Násobitel

3
4
5

X3
X4
X5
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Hot Africa
Základní informace
Hra Hot Africa je pětiválcový výherní video automat s 15 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
45 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 15 bonusových zatočení
zdarma. Během bonusových zatočení zdarma se výhry násobí x2, x4 nebo x8, na základě
aktuální úrovně násobitele.
Bonusová zatočení zdarma začínají s úrovní násobitele 2x. Pokud se během bonusových
zatočení zdarma objeví na středním válci Extra divoký symbol (viz obrázek), násobitel se zvýší
(maximálně na 8x). Jakákoliv výhra během bonusových zatočení zdarma vrací úroveň
násobitele zpět na x2.
Extra divoký symbol nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Scatter.
Pokud se během bonusových zatočení zdarma objeví současně 3 a více symbolů Scatter, hráč
získává dalších 15 bonusových zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Hunter’s Spirit
Základní informace
Hra Hunter’s Spirit je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Za každý symbol Wild, který je součástí výherní kombinace se
k výpočtu výhry z této výherní kombinace použije násobitel x2.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma. Při každém bonusovém zatočení zdarma, pokud vzniknou nové výherní kombinace,
nebo se stávající výherní kombinace rozšíří, válce s vítěznými symboly se zastaví a všechny
ostatní válce se znovu roztočí s cílem dosáhnout větších výher. Válce se otáčejí znovu, dokud
existují nové nebo zvýšené výhry. Jestliže se negenerují již žádné nové výhry, vyplatí se
všechny dosažené výhry

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Jewels Fortune
Základní informace
Hra Jewels Fortune je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a funkci Avalanche. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Modrý drahokam. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená výše celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Avalanche
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim funkce
Avalanche. V režimu funkce Avalanche jsou všechny symboly z výherních kombinací
vymazány a nahrazeny novými symboly, současně dochází k aktivaci násobitele výhry v rámci
jednoho kola režimu funkce Avalanche dle následující tabulky.
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Joker 40
Základní informace
Hra Joker 40 je pětiválcový výherní video automat s 40 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly Wild, Scatter a funkci Free Spin. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
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Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují
20 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Joker Boom Plus
Základní informace
Hra Joker Boom Plus je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Druhá šance a Boom Spins (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
4x

SYMBOL
SEDMIČKA

3x
20 x n

200 x n

MELOUN

8xn

80 x n

HROZEN

4xn

40 x n

ŠVESTKA

1xn

4xn

POMERANČ

1xn

4xn

CITRON

1xn

4xn

TŘEŠEŇ

1xn

4xn

HVĚZDA (SCATTER)

5 BOOM SPINS

10 BOOM SPINS

JOKER BAR

-

-

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v mincích podle toho,
jak je nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka
10 mincí x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3
symbolů Třešně 10,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Druhá šance
Pokud se symbol Wild po svém zobrazení na válci nestane součástí výherní kombinace, zůstává
ne své pozici i v následující hře technické hry za předpokladu, že sázející nezmění výši své
sázky do hry.
Funkce Boom Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek), který pokud se zobrazí kdekoliv na třech
pozicích tří válců, dojde k udělení 5 bonusových zatočení, 4 symboly Scatter na 4 válcích
udělují 10 bonusových zatočení. Navazující speciální hry Boom Spins nejsou zdarma, hráči se
za každé otočení odečte navolená celková sázka do hry, ve které byly symboly Scatter získány.
Při změně této celkové sázky nelze zbývající navazující speciální hry odehrát, ale při návratu
na původní sázku lze pokračovat v udělených navazujících hrách. Během navazujících
speciálních her Boom Spins jsou všechny 3 symboly na prvním válci přeměněné v symbol
Wild. V průběhu navazujících speciálních her lze získat další speciální hry. Sázející může
hodnotu sázky změnit před spuštěním každé navazující speciální hry Boom Spins. Bonusovou
hru může sázející rovněž kdykoli ukončit a opustit.
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Joker’s Five
Základní informace
Hra Joker’s Five je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Výhry za
výherní kombinace s jedním nebo více symboly Wild, nahrazujícími za symboly káro, pika,
kříž nebo srdce, se násobí podle počtu výherních symbolů v dané kombinaci dle Výplatní
tabulky.
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Lucky Elements
Základní informace
Hra Lucky Elements je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Bonus a funkci Wheel of Lucky Elements. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
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Funkce Wheel of Lucky Elements
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí
alespoň 3 symboly Bonus, dojde ka aktivaci funkce Wheel of Lucky Elements.

Na začátku bonusové hry se každý symbol Bonuc změní na jeden Wheel Of Lucky Elements
Život. Každý Život představuje jednu z náhodně vylosovaných barev na kole. Před každým
zatočením je použit jeden Život, který zdvojnásobí všechny výhry své barvy. Všechny takto
vynásobené výhry zůstávají zdvojnásobeny až do konce bonusové hry. Bonusová hra končí po
použití všech životů. Bonusová hra začíná s násobiteli dle tabulky níže.
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Lucky Pot
Základní informace
Hra Lucky Pot je čtyřválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Mystery a funkci Násobitelů. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Mystery (viz obrázek), které po zobrazení na válcích
udělí náhodnou výhru o velikosti x násobku celkové sázky dle obrázku níže..

Funkce Free Spins
Pokud se na všech pozicích válců zobrazí stejné symboly J, Q, K, A, je výhra násobena
násobitelem x2.

1700

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Mirror Shield
Základní informace
Hra Mirror Shield je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a funkci Free Spin. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
600,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
54 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
5 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 10, tj. 50,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou Speciálního expandujícího symbolu (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spin
Pokud se kdekoliv na válcích objeví alespoň 3 symboly Wild, aktivuje se v rámci jedné hry
technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Na začátku funkce Free Spins je náhodným výběrem ze symbolů, s výjimkou Divokého
symbolu, zvolený Speciální expandující symbol.
Speciální symbol může během funkce Free Spins po vyplacení regulérních výher expandovat
(rozšířit se) na celý válec. K expanzi dochází pouze v případě, že je přítomen dostatečný počet
symbolů na výhru. Speciální symboly vyplácejí jako příslušné normální symboly, avšak nemusí
být sousedící a začínat na prvním válci zleva. Pokud na válcích během funkce Free Spins zastaví
3 a více Divokých symbolů, hráč získává dalších 10 bonusových zatočení zdarma se stejným
Speciálním expandujícím symbolem.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Monster Slots
Základní informace
Hra Monster Slots je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Evoluce a Respin (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje úroveň
sázky na jednu hru technické hry. (viz funkce Evoluce – popis
níže)
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

1705

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
SYMBOL

3x

4x

5x

MONSTRUM OHNIVÉ
ÚROVEŇ 3

20 x n

40 x n

100 x n

MONSTRUM ELEKTRICKÉ
ÚROVEŇ 3

15 x n

30 x n

75 x n

MONSTRUM VODNÍ
ÚROVEŇ 3

10 x n

20 x n

50 x n

MONSTRUM TRAVNÍ
ÚROVEŇ 3

5xn

10 x n

25 x n

MONSTRUM OHNIVÉ
ÚROVEŇ 2

4xn

8xn

20 x n

MONSTRUM ELEKTRICKÉ
ÚROVEŇ 2

3xn

6xn

15 x n

MONSTRUM VODNÍ
ÚROVEŇ 2

2xn

4xn

10 x n

MONSTRUM TRAVNÍ
ÚROVEŇ 2

1xn

2xn

5xn

MONSTRUM OHNIVÉ
ÚROVEŇ 1

0.2 x n

0.4 x n

1xn

MONSTRUM ELEKTRICKÉ
ÚROVEŇ 1

0.2 x n

0.4 x n

1xn

MONSTRUM VODNÍ
ÚROVEŇ 1

0.2 x n

0.4 x n

1xn

MONSTRUM TRAVNÍ
ÚROVEŇ 1

0.2 x n

0.4 x n

1xn

RUNA OHNIVÁ

0.2 x n

0.4 x n

1xn

RUNA ELEKTRICKÁ

0.2 x n

0.4 x n

1xn

RUNA VODNÍ

0.2 x n

0.4 x n

1xn

0.2 x n

0.4 x n

1xn

RUNA TRAVNÍ

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v mincích podle toho,
jak je nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka
10 mincí x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3
symbolů Blesku 2,00 Kč.

1707

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Evoluce
Sázející si tlačítkami v menu volí tlačítkem „+“ nebo „-“ level hry. Při levelu 1 jsou všechny
symboly monster na úrovni 1. S každým vyšším levelem se zvedá úroveň příslušného symbolu
monstra (v pořadí travní monstrum, vodní monstrum, elektrické monstrum, ohnivé monstrum)
na druhou úroveň již v základní hře. Cena za vyšší level je 1x, 2x, 3x, 4x, 5x sázka do hry.
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Funkce Respin
Pokud dojde kdekoliv na válcích k zobrazení pěti a více stejných nízkých symbolů, dojde
k udělení bonusového zatočení zdarma, ve kterém dojde k dočasnému navýšení levelu
příslušného symbolu Monstra (viz obrázek)

Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3 symboly Scatter (viz obrázek), aktivuje se v rámci jedné
hry technické hry 5 bonusových zatočení zdarma.
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Během aktivní funkce Free SPins se na válcích nezobrazují nízké výherní symboly a všechny
symboly Monster se promění na symboly Monster o jeden level vyšší (viz funke Evoluce).

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
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Moonlight Fortune
Základní informace
Hra Moonlight Fortune je pětiválcový výherní video automat s 20 až 40 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje symboly Wild a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
480,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
103 680,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se nastavuje výše celkové sázky jedné hry
technické hry prostřednictvím posuvníků na ukazatelích počtu
linií a hodnoty sázky na linii. Celková sázka je součinem těchto
hodnot.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
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Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 12, tj. 60,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 6 bonusových zatočení
zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Multi Diamonds 81
Základní informace
Hra Multi Diamonds 81 je pětiválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
SYMBOL

3x

SEDMIČKA (7)

16 x n

4x
160 x n

HVĚZDA

6xn

60 x n

KORUNA

4xn

40 x n

FIALOVÝ KÁMEN

1xn

4xn

ZELENÝ KÁMEN

1xn

4xn

ČERVENÝ KÁMEN

1xn

4xn

MODRÝ KÁMEN

1xn

4xn

ORANŽOVÝ KÁMEN

1xn

2xn

n = SÁZKA NA HRU

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v mincích podle toho,
jak je nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka
10 mincí x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3
symbolů Oranžového drahokamu 10,00 Kč.

1717

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Za každý
symbol Wild, který je součástí výherní kombinace se k výpočtu výhry z této výherní kombinace
použije násobitel x2.
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Mysterious Atlantis
Základní informace
Hra Mysterious Atlantis je pětiválcový výherní video automat s 15 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje symboly Wild a funkci Divoké Respiny. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 00,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

1720

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 15). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Divoké Respiny
Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí symbol Bonus (viz obrázek), dojde k aktivaci jedné
z variant funkce Divoké Respiny a udělení 3 bonusových zatočení zdarma.

Varianty funkce Divoké Respiny:
Thalia (červené) respiny:
Během každého zatočení zdarma je zvolen symbol, který se zobrazil na válcích nejvíc krát a je
přeměněn na Extra symbol Wild (viz níže). V případě shodného počtu dvou symbolů je zvolen
symbol s nižší hodnotou dle Výplatních tabulek.

Melite (fialové) respiny:
Pokud se zobrazí Extra symbol Wild (viz obrázek)dojde k jeho expanzi na všechny pozice
válce. S každým dalším bonusovým zatočením zdarma se symboly přesouvají na jinou pozici.
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Během prvního se objevují na válcích 1 a 5. Během druhého se objevují na válcích 2 a 4. Během
posledního, třetího Respinu se symboly sloučí do jednoho na 3. válci a všechny výhry s
nahrazujícím Extra symbolem Wild se násobí x2.

Dione (zelené) respiny
Na začátku této varianty funkce Divoké Respiny, se na náhodné pozice válců umístí tři Extra
symboly Wild (viz obrázek). S každým dalším bonusovým zatočením zdarma se na náhodnou
pozici přidá +1 Extra symbol Wild, zatímco ostatní Extra symboly Wild se náhodně přemístí.
Tj. první Respin je hrán se 3 Extra Divokými symboly, druhý Respin je hrán se 4 Extra symboly
Wild a třetí Respin s 5 Extra symboly Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
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Neon Fever
Základní informace
Hra Neon Fever je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a Dvojité a Trojité symboly. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
900,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
81 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
5 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.

1726

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Dvojité a Trojité symboly
Při každé, zatočení se na alespoň jednom náhodně zvoleném válci objevují dvojité a trojité
symboly. Tyto symboly se ve výherné kombinaci počítají za dva nebo tři symboly na dané
pozici místo jednoho. Jen následující symboly se můžou objevit dvojité nebo trojité: Zvonek,
Čtyřlístek, Hvězda, Sedmička nebo Wild.
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Reel Sheriff
Základní informace
Hra Reel Sheriff je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Mystery a Wild a funkce Respin. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
800,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
172 800,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava
nebo od válce zcela vpravo směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
5 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 3, tj. 15,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Mystery (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Respin
Pokud je součástí výsledku jedné hry technické hry zobrazení symbolu Wild, dojde po
vyplacení všech výher z výherních linií v rámci jedné hry technické hry k přeměně symbolu
Wild na symbol Walking Wild, který se horizontálně posune o jedno pole a k aktivaci funkce
Re-Spins – udělení bonusového opětovného roztočení, která jsou aktivována dokud se na
některé z pozic nachází symbol Walking Wild. Hra obsahuje dvě varianty symbolu Wild: Šerif
a Banditka. K zobrazení symbolu Šerif dojde vždy na jedné z pozic válce 1 a na začátku
bonusového opětovného roztočení v rámci funkce Re-Spins se posune horizontálně o jedno pole
doprava. K zobrazení symbolu Banditka dojde vždy na jedné z pozic válce 5 a na začátku
bonusového opětovného roztočení v rámci funkce Re-Spins se posune horizontálně o jedno pole
doleva
Funkce Mystery
Pokud dojde k tomu, že se oba symboly Walking Wild zobrazí na stejné pozici válce, zůstanou
na této pozici sloučeny a po vyplacení případných výher z výherních linií dojde k aktivaci
funkce Mystery, při které dojde k vyplacení náhodné výhry v hodnotě celkové x5 – x50 celkové
sázky. Symboly Walking Wild, které byly v okamžiku aktivace funkce Mystery zobrazeny na
některé z pozic válců, zůstanou na svých pozicích a budou dále aktivovat funkci Re-Spins.
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Respin Joker
Základní informace
Hra Respin Joker je tříválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a Násobitelů. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
216 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Třešně. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 2, tj. 10,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud je
symbol Wild součástí výherní kombinace, dojde k udělení bonusového zatočení zdarma s tím,
že výherní kombinace zůstane na svých pozicích. Udělování bonusových zatočení zdarma
pokračuje, dokud jsou sestavovány výherní kombinace.

Funkce Násobitelů
Pokud se na všech pozicích válců zobrazí stejné symboly, je výhra násobena násobitelem x2.
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Super Joker 40
Základní informace
Hra Super Joker 40 je pětiválcový výherní video automat se 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
SYMBOL

3x

4x

5x

HVĚZDA (SCATTER)

5 FREE SPINS

-

-

JOKER

-

-

12.5 x n

SEDMIČKA

2xn

4xn

12.5 x n

BAR

1xn

2xn

6xn

MELOUN

0.5 x n

1xn

3xn

HROZEN

0.5 x n

1xn

3xn

ŠVESTKA

0.1 x n

0.4 x n

2xn

POMERANČ

0.1 x n

0.4 x n

2xn

CITRON

0.1 x n

0.2 x n

1xn

TŘEŠEŇ

0.1 x n

0.2 x n

1xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v mincích podle toho,
jak je nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka
10 mincí x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3
symbolů Třešně 1,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Pokud se
v rámci jedé hry technické hry zobrazí na všech pozicích válce stejný symbol, v následující hře
jsou všechny tyto pozice překryty symbolem Wild.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter, který se na válcích objevuje pouze během hlavní hry.
Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické
hry 5 bonusových zatočení zdarma, při kterých jsou na všech pozicích válců 1, 3 a 5 zobrazeny
po celou dobu funkce Free Spins symboly Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
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The Wild Job
Základní informace
Hra The Wild Job je pětiválcový výherní video automat s 9 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
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Tlačítko

Funkce
Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 9). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1,3, a 5
objeví 3 symboly Bonus, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení
zdarma.

Symbol Bonus má během funkce Free Spin vlastnosti symbolu Wild a roztahuje se na všechny
pozice válce, pokud může dojít k sestavení výherní kombinace.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Ultimate Crystals
Základní informace
Hra je pětiválcový výherní video automat s 10 fixními výherními liniemi. Hra obsahuje
zástupné symboly Wild a funkce Respin. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 %
Nejvyšší sázka
1 000,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
90 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje počet
vsazených mincí na jednu hru technické hry. Sázka na jednu
linii se rovná podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu mincí a hodnoty mince.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Automatická hra
•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky (násobek počtu mincí
a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve
Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých
výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
SYMBOL

3x

4x

5x

WILD

-

-

-

BAR BAR

5 x n-

20 x n

25 x n

SEDMIČKA

2.5 x n

6xn

12 x n

FIALOVÝ KRYSTAL

1xn

2.5 x n

6xn

ZELENÝ KRYSTAL

1xn

2xn

5xn

ORANŽOVÝ KRYSTAL

1xn

1.5 x n

4xn

MODRÝ KRYSTAL

0.5 x n

1xn

2.5 x n

ŽLUTÝ KRYSTAL

0.5 x n

1xn

2.5 x n

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v mincích podle toho,
jak je nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 10 Kč (sázka
10 mincí x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3
symbolů Sedmičky 25,00 Kč.

Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Respin
Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí symbol Wild, dojde k udělení jednoho bonusového
zatočení zdarma s tím, že symbol Wild se roztáhne na všechny pozice válce a během
bonusového zatočení zdarma se zatočí zbylé válce. Maximální počet bonusových zatočení
zdarma, který může být v rámci jedné hry technické hry udělen je tři. Pro určení výše výhry v
rámci bonusových zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které
se bonusové zatočení zdarma aktivovalo.
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Vampire Bride
Základní informace
Hra Vampire Bride je tříválcový výherní video automat s 256 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Wild a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
95,00 -97,00 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
45 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko s odpovídající hodnotou se nastavuje výše
celkové sázky jedné hry technické hry.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

1749

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 1, tj. 5,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma a
4 symboly Scatter aktivují 15 bonusových zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Wild Warp
Základní informace
Hra Wild Warp je pětiválcový výherní video automat s až 10 výherními liniemi. Hra obsahuje
symboly Wild a funkci Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
88,00 – 98,00 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
108 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce

Kliknutím na tlačítko se nastavuje výše celkové sázky jedné hry
technické hry prostřednictvím posuvníků na ukazatelích počtu
linií a hodnoty sázky na linii. Celková sázka je součinem těchto
hodnot.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou možnosti otevření informací o hře a
informativními pravidly hry
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Klikáním jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 10). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč a na výherní linii je vytočena výherní kombinace
3 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 5, tj. 25,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 3 Divoké symboly, aktivuje se v rámci jedné hry
technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Na začátku funkce Free Spins je náhodným výběrem ze symbolů, s výjimkou Divokého
symbolu, zvolený Speciální expandující symbol.
Speciální symbol může během funkce Free Spins po vyplacení regulérních výher expandovat
(rozšířit se) na celý válec. K expanzi dochází pouze v případě, že je přítomen dostatečný počet
symbolů na výhru. Speciální symboly vyplácejí jako příslušné normální symboly, avšak nemusí
být sousedící a začínat na prvním válci zleva. Pokud na válcích během funkce Free Spins zastaví
3 a více Divokých symbolů, hráč získává dalších 10 bonusových zatočení zdarma se stejným
Speciálním expandujícím symbolem.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Rozšíření HP o hry Yggdrasil, Apollo a Easit
9K Yeti
Základní informace
Hra 9K Yeti je šestiválcový výherní video automat s 4 096 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Snowstorm a Free Spins, (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
97,00 %
Nejvyšší sázka
37,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
2 025,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
celkové sázky na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Možnosti nastavení hry

Zvuk: Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
Tabulka Výplat: Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Automatická Hra: Kliknutím se otevře Pokročilé nastavení automatické hry
Historie: Klinutím se otevře historie herních kol.
Pravidla Hry: Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Pokročilá nastavení automatické hry

•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
o

Počet automatických spinů – zastaví automatickou hru, pokud dojde ke
spuštění nastaveného počtu her technické hry
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o
o

Limit ztráty – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek na uživatelském
kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Limit jedné výhry – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné hry
technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
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Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
5 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 2, tj. 10,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 8 bonusových zatočení zdarma, 4
symboly Scatter aktivují 15 bonusových zatočení zdarma, 5 symbolů Scatter aktivuje 40
bonusových zatočení zdarma a 6 symbolů Scatter aktivuje 88 bonusových zatočení zdarma.
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Pokud se během aktivní funkce Free Spins zobrazí další symboly Scatter, budou udělena další
bonusová zatočení zdarma: při zobrazení dodatečných 3 symbolů Scatter bude uděleno 5
dalších bonusových zatočení zdarma, při zobrazení dodatečných 4 symbolů Scatter bude
uděleno 8 dalších bonusových zatočení zdarma, při zobrazení dodatečných 5 symbolů Scatter
bude uděleno 15 dalších bonusových zatočení zdarma a při zobrazení dodatečných 6 symbolů
Scatter bude uděleno 50 dalších bonusových zatočení zdarma. Maximální počet bonusových
zatočení zdarma v rámci jedné hry technické hry je 880.
Funkce Snowstorm
K aktivaci funkce Snowstorm dojde během aktivní funkce Free Spins v případě, že nebyla
utvořena výherní kombinace a zároveň se na hracím poli zároveň zobrazily symboly Yeti
(nejvyšší výherní symbol) a symbol Wild. Během funkce Snowstorm dojde k zamíchání
jednoho nebo několika symbolů Yeti, Wild a ostatních symbolů na hracím poli a k utvoření
výherní kombinace.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Age of Asgard
Základní informace
Hra Age of Asgard je výherní video automat se dvěma hracími poli, z nichž každé obsahuje pět
válců ve třech řadách a 20 fixních výherních linií. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a
Scatter a funkce Spor, Free Spins a Randomizér, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,20 %
Nejvyšší sázka
150,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
10 260,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
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•
•

Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 50), které jsou aktivní během
funkce Free Spins (viz níže).

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 2,50 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Žluté runy. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 2x20 = 2,50 Kč)
x multiplikátor 20, tj. 50,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Obě varianty symbolu Wild jsou složené a zobrazují se na třech po sobě
jdoucích pozicích válce. Pokud se po dotočení válců symbol zobrazí pouze částečně, může
náhodně dojít k tomu, že se posune na válci tak, aby byl zobrazen zcela. Pokud se jeden nebo
více symbolů Wild zobrazí zcela, dojde v rámci jedné hry technické hry k udělení jednoho
bonusového zatočení zdarma, během kterého zůstane již zobrazený symbol Wild na své pozici.
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Funkce Spor
Pokud dojde k zobrazení dvou symbolů Wild na pozicích válců, které se nacházejí nad sebou,
dojde k aktivaci funkce Spor. Během funkce Spor se na náhodných pozicích válců zobrazí
jednoduché symboly Wild (viz obrázek).

Počet zobrazených symbolů Wild je následující:
Pokud došlo k aktivaci funkce Spor zobrazením dvou úplných symbolů Wild, dojde k udělení
4 jednoduchých symbolů Wild na každém hracím poli.
Pokud došlo k aktivaci funkce Spor zobrazením jednoho úplného symbolu Wild a jednoho
neúplného symbolu Wild, který se ovšem náhodně posunul tak, aby byl zobrazen celý, dojde
k udělení 3 jednoduchých symbolů Wild na každém hracím poli.
Pokud došlo k aktivaci funkce Spor zobrazením dvou neúplných symbolů Wild, které se
náhodně posunuly tak, aby byly zobrazeny celé, dojde k udělení 2 jednoduchých symbolů Wild
na každém hracím poli.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
3 symboly Scatter na horním hracím poli aktivuje 10 bonusových zatočení zdarma pouze se
symboly z tohoto hracího pole a 3 symboly Scatter na dolním hracím poli aktivuje 10
bonusových zatočení zdarma pouze se symboly z tohoto hracího pole. Při aktivní funkci Free
Spins dojde ke spojení obou hracích pole a bonusová zatočení zdarma se tedy odehrají na
hracím poli 5 válců x 6 řad a 50 výherních liniích (viz Výplatní tabulky). Oba dva symboly
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Wild se spojí a zobrazují se tak zcela nebo částečně na 6 po sobě jdoucích pozicích válce. Pokud
dojde k úplnému zobrazení symbolu Wild, dojde také k aktivaci funkce Spor.

Funkce Ragnarok Free Spins
Pokud dojde na obou hracích polích k zobrazení 3 symbolů Scatter, dojde k aktivaci funkce
Ragnarok Free Spins a udělení 20 bonusových zatočení zdarma. Uplatní se všechna pravidla
funkce Free Spins s tím, že se zobrazují pouze vysoké výherní symboly z obou hracích polí a
složený symbol Wild se vždy posune tak, aby byl zobrazen zcela.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám
z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Randomizér
Poud se během jedné hry technické hry na jednom hracím poli zobrazí 3 symboly Scatter a na
druhém poli 2 symboly Scatter, dojde k aktivaci funkce Randomizér, během které dojde
prostřednictvím kola štěstí náhodně k udělení peněžité výhry 1 000 mincí navíc k aktivované
funkci Free Spins 3 symboly Scatter nebo k aktivaci funkce Ragnarok Free Spins. Interakce
sázejícho nemá vliv na výsledek hry nebo výherná podíl.
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Aldo’s Journey
Základní informace
Hra Aldo’s Journey je pětiválcový výherní video automat s 65 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a několik variant funkce Free Spins, (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
8 775,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
50 mincí
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu Free Spins – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje
režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 65). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená hodnota
mince x multiplikátor 20, tj. 100,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Cestovní Wild (viz obrázek), které zastupují všechny
ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Symbol Wild cestuje po hracím poli tak, že při každé hře
technické hry se přesune na jednu ze sousedních pozic. Hra také obsahuje běžné zástupné
bonusové symboly Wild, které zastupují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Scatter
(viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 2, 3 a 4
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 7 bonusových zatočení
zdarma

Hrací pole je rozděleno na 5 částí – 4 obdélníkové části v každém rohu hracího pole, z nichž
každá má 6 pozic a prostřední část hracího pole, která se nachází na jedné pozici přímo
uprostřed. (viz obrázek).
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Podle toho, v jaké části se nachází symbol Cestovní Wild, je aktivována jedna z 5 variant funkce
Free Spins:
Itálie
Pokud se při aktivaci funkce Free Spins nachází v levé horní části hracího pole, dojde k aktivaci
varianty Itálie. Tato varianta začíná s násobitelem všech výher x2. Během každého bonusového
zatočení zdarma se hodnota násobitele výher z výherních kombinací zvedne o 1

Mongolsko
Pokud se při aktivaci funkce Free Spins nachází v pravé horní části hracího pole, dojde
k aktivaci varianty Mongolsko. Na konci každého bonusového zatočení zdarma je jeden druh
symbolů kompletně odstraněn z válců až do ukončení funkce Free Spins. Pokud se na válcích
nachází už pouze dva druhy symbolů, dojde k navýšení násobitele výher o 1.
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Persie
Pokud se při aktivaci funkce Free Spins nachází v levé spodní části hracího pole, dojde
k aktivaci varianty Persie. Po každém bonusovém zatočení je na náhodnou pozici válců přidám
jeden Lepivý symbol Wild, který zůstává na své pozici až do skončení funkce Free Spins.

Čína
Pokud se při aktivaci funkce Free Spins nachází v pravé spodní části hracího pole, dojde
k aktivaci varianty Čína. Během každého bonusového zatočení je na 1-5 náhodných pozic
přidán symbol Wild tak, že symboly Wild jsou vždy přidávány v jedné z osmi linií, která začíná
symbolem Cestovní Wild. K výpočtu výher při této variantě se použije násobitel x2.

Cestovní
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Pokud se při aktivaci funkce Free Spins nachází uprostřed hracího pole, dojde k aktivaci
varianty Cestovní. Během každého bonusového zatočení jsou uplatněna pravidla jedné ze 4
variant funkce Free Spins popsaných výše podle toho, kde se zrovna nachází symbol Cestovní
Wild. K výpočtu výher při této variantě se použije násobitel x2.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.

Funkce Wild Time!
Pokud se symbol Cestovní Wild zobrazí na prostřední pozici hracího pole, dojde k aktivaci
funkce Wild Time!. Během funkce Wild Time! jsou na 3-9 náhodných pozic válců umístěny
symboly Wild a k výpočtu výhry se použije náhodný násobitel x2-x4. Pokud dojde k aktivaci
funkce Wild Time! během aktivní funkce Free Spins, jsou na 3-9 náhodných pozic válců
umístěny symboly Wild a k na počítadlo násobitele celkové výhry z funkce Free Spins se přidá
náhodná hodnota v rozmezí +1 - +3. Pravidlo o přidání náhodné hodnoty násobitele během
funkce Free Spins se nepoužije při variantě funkce Free Spins Cestovní.
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Alchymedes
Základní informace
Hra Achymedes je pětiválcový výherní video automat se 30 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Úrovně a násobitelé a Alchymistovy váhy (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
52,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
3 685,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
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•
•
•

Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
Zobrazit okna tutoriálu – přepínačem se zapíná nebo vypíná počáteční výuka
mechanismů hry

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 30). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava
nebo od válce zcela vpravo směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 30/počet výherních linií 30 = 1,00 Kč) x
multiplikátor 25, tj. 25,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Bonusový symbol Wild se po zobrazení rozšíří na pozice válců podle vzoru, který je zobrazen
na ukazateli úrovně nalevo od hracího pole. (viz obrázek) Na každém vzoru, kterých je ve hře
více než 15 000, je zobrazeno oranžové políčko, které znázorňuje pozici zobrazeného symbolu
Wild. Modrá políčka na vzoru znázorňují pole na hracím poli, na které se symbol Wild rozšíří.
Pokud by se měl symbol Wild rozšířit na pozici mimo hrací pole, na toto pole se nerozšíří.

Funkce Úrovně
Pokud dojde v rámci několika her technické hry k utvoření výherní kombinace na každé pozici,
dojde k postupu na další úroveň. Ukazatel postupu úrovně se nachází nalevo od hracího pole a
také přímo na hracím poli – pozice, na kterých již v rámci úrovně došlo k zobrazení výherní
kombinace jsou zvýrazněny.
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Poté, co sázející dokončí danou úroveň, zobrazí se Alchymistovy váhy (viz obrázek). Sázející
vybere jednu z možností na vahách, a to buď zelenou lahvičku nebo červenou lahvičku. Zelená
lahvička přidá jednu pozici na vzorec symbolu Wild, který bude aktivní při další úrovni hry a
červená lahvička zvýší pravděpodobnost zvýšení násobitele poslední výhry úrovně v příští
úrovni hry. Interakce sázejícího nemá vliv na výherní podíl nebo výsledek hry. Veškerý postup
úrovněmi se v rámci dané výše sázky uchovává, a to i po odhlášení z uživatelského konta či
opakovaném spuštění technické hry.

Funkce Násobitelé
Každá úroveň začíná s hodnotou násobitele x1. V průběhu úrovně může dojít k navýšení
násobitele od x1 až x5. Násobitel se použije pouze k výpočtu výhry z poslední výherní
kombinace úrovně. Maximální hodnota násobitele je x100.
Funkce Náhodný bonus
Na začátku každé úrovně může být náhodně aktivována funkce Náhodný bonus a aktivována
jedna z následujících bonusových funkcí v rámci funkce Úroveň:
1 pozice ve vzorci symbolu Wild navíc – funkce je aktivována pro danou fázi funkce Úroveň
2 pozice ve vzorci symbolu Wild navíc - funkce je aktivována pro danou fázi funkce Úroveň
počáteční hodnota násobitele x2 - funkce je aktivována pro danou fázi funkce Úroveň
počáteční hodnota násobitele x3 - funkce je aktivována pro danou fázi funkce Úroveň
peněžitá výhra 100-2000 mincí – funkce je aktivována při poslední výherní kombinaci dané
úrovně. Tuto peněžitou výhru sázející získá až po odehrání všech her dané úrovně, a to v rámci
poslední hry dané úrovně.
násobitel poslední výhry úrovně se zvýší při každé hře technické hry – funkce je aktivována pro
danou fázi funkce Úroveň
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All Star Knockout
Základní informace
Hra All Star Knockout je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje funkce All Star Knockout a Náhodný bonus (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,09 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
450 580,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
7 038,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře pokročilé menu nastavení Automatické hry
(viz níže).
Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím dojde k návratu do lobby Vegas.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Pokročilá nastavení automatické hry

•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry a celková sázka na jednu automatickou hru technické hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky při jakékoliv výhře nebo aktivaci bonusové
funkce, po splnění nastavených podmínek, nebo v případě nedostatečného zůstatku
uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím spuštěním nebyly dodržovány
zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se
v rámci jedné hry technické hry sčítají.
Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 30,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 6,00 Kč

Funkce Ukazatel Odměn
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Hra obsahuje Ukazatel odměn, který se nachází pod hracím polem. (viz obrázek) Každá odměna
(symbol) na ukazateli má pět pozic, které jsou postupně náhodně zaplňovány pokaždé, když se
na některé pozic válce zobrazí symbol Hvězda (viz obrázek). Veškerý postup na ukazateli se
v rámci dané výše sázky uchovává. Při prvním spuštění hry nebo pokaždé, když je ukazatel
zcela prázdný, dojde k udělení a náhodnému rozmístění 12 počátečních hvězd.

Náhodný bonus
Pokud nedojde k sestavení výherní kombinace, může náhodně dojít k aktivaci funkce Náhodný
bonus. V rámci aktivní funkce Náhodný bonus dojde k udělení až 3 bonusových zatočení
zdarma, při kterých je vždy garantováno sestavení výherní kombinace.
Funkce All Star Knockout
Pokud dojde k zaplnění jakéhokoliv Ukazatele odměn (viz výše), je aktivována funkce All Star
Knockout a dojde k udělení 5 bonusových zatočení zdarma, přičemž symbol, jehož ukazatel
byl zaplněn, je vyřazen po dobu trvání funkce All Star Knockout z válců. Pokud v průběhu
funkce All Stars Knockout dojde k zaplnění dalšího ukazatele, dojde k udělení dodatečných 2
bonusových zatočení zdarma. Před spuštěním funkce All Star Knockout je udělen náhodný
násobitel výher v rozmezí x2 – x5, který se použije k výpočtu všech výher v průběhu funkce
All Star Knockout.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije celková výše sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Apollo European Roulette
Základní informace
Hra Apollo European Roulette je založena na principu klasické rulety. Podstatou hry je vsadit
na vybrané místo na hracím poli tak, aby sázka pokrývala výsledek, na kterém se ustálí kulička.
Talíř rulety se skládá z 37 číslovaných políček. Čísla od 1 do 36 mají střídavě červenou a černou
barvu. 0 má zelenou barvu.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,30 %
1 000,00 Kč
36 000,00 Kč
48 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na ikonku mince s odpovídající hodnotou
se vybírá hodnota mince.
Kliknutím s odpovídající hodnotou mince na hracím poli se
nastavuje sázka do jedné hry technické hry. Celková sázka
do jedné hry technické hry je vypočtena jako součet všech
hodnot umístěných mincí na hracím poli.
Kliknutím je aktuálně nastavená sázka do jedné hry
technické hry zdvojnásobena.
Kliknutím je poslední zvolená sázka odstraněna.
Kliknutím je celková sázka do jedné hry technické hry
odstraněna.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.

Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.

1788

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Speciální sázky
Speciální sázky jsou přednastavené kombinace rozmístění mincí na hracím poli. Kliknutím na
vybranou Speciální sázku jsou na hracím poli rozmístěny mince s aktuálně nastavenou
hodnotou následovně:
Speciální série sázek:
Typ série
Velká série (SERIE
0/2/3)

Počet mincí
9

Rozložení mincí
0/2/3 (2 mince) 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (2
mince), 32/35

Typ série
Malá série (SERIE 5/8)

Počet mincí
6

Rozložení mincí
5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

Typ série
Orphans/Orphelins
(ORPHANS)

Počet mincí
5

Rozložení mincí
1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34

Typ série
Zero spiel (ZERO
SPIEL)

Počet mincí
4

Rozložení mincí
0/3, 12/15, 26, 32/35
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Závodní dráha
Hra umožňuje zobrazení závodní dráhy, na které jsou zobrazeny jednotlivá čísla za sebou tak,
jak jsou zobrazeny na kole rulety. Pomocí této závodní dráhy lze sázet přímo na jednotlivá čísla
rulety a zároveň na sousední čísla těchto čísel. Dále lze sázet speciální sady čísel podle toho,
kde na ruletě se nachází. (Sázky Tiers, Orphans/Orphelins, Voisins, Zero)

Informační tabule
Hra obsahuje informační tabuli se statistikami, které obsahují výsledky herních kol a žhavá a
chladná čísla. Sázející může vsadit přímo na žhavá/chladná čísla.
Žhavá a chladná čísla: V této sekci jsou zobrazena 4 nejčastější výherní čísla. V druhém řádku
se nachází informace o tom, kolikrát byla čísla během posledních roztočení vylosována.
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Výplatní tabulka
Kulička rulety se v rámci jedné hry technické hry ustálí se na jednom z 37 čísel s příslušnou
barvou. Odpovídající výhry z jedné hry technické hry jsou vypočteny podle následující výplatní
tabulky:
Vnitřní sázka (Inside bet) *
Název

Popis

Výherní multiplikátor

Jedno číslo (Straight-Up)

Sázka na jedno číslo

36x

Dvě čísla (Split)

Sázka na linii mezi dvěma
18x
sousedícími čísly.

Tři čísla (Street)

Sázka na vnější okraj
sázkové
plochy
vedle
prvního čísla v řadě, která
se vztahuje na celou řadu. 12x
Příklad: 13, 14 a 15. Jako
sázky Street platí také sázky
na skupiny 0,1,2 nebo 0,2,3.

Čtyři čísla (Corner)

Sázka na průsečík vodorovné
a svislé linie uprostřed
skupiny čtyř čísel. Příklad:
9x
17, 18, 20 a 21. Sázku Corner
můžete
rovněž
uzavřít
na skupinu čísel 0, 1, 2, 3.

Šest čísel (Line)

Sázka na vnější okraj
sázkové plochy v průsečíku
6x
dvou řad. Příklad: 19, 20, 21,
22, 23 a 24.

* Maximální hodnota vnitřní sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Vnější sázky (Outside bet) *
Název

Popis

Výherní multiplikátor

12 čísel (Dozens)

Sázka na pole "1st 12"
(tj. první sadu dvanácti
po sobě jdoucích čísel, 1-12), 3x
"2nd 12" (13-24), nebo "3rd
12" (25-36).

Sloupce 12 čísel (Colums)

Sázka na pole označené "2 to
1" v dolní části každého 3x
sloupce o dvanácti číslech.

Barva

Sázka na červené nebo černé
pole. (pokud kulička přistane
na zeleném čísle 0, sázky 2x
na červenou a černou barvu
prohrávají).

Sázka na pole s označením
"Even" (sudá čísla) nebo
"Odd" (lichá čísla). (pokud
Sudá/Lichá čísla (Even/Odd)
2x
kulička přistane na 0, sázky
na sudá a lichá čísla
prohrávají).

Nízká/Vysoká čísla
(Low/High)

Sázka na pole "1-18" nebo
"19-36". (číslo 0 není
2x
do těchto číselných skupin
zahrnuto).

* Maximální hodnota vnější sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní
sázku 100,00 Kč na číslo 0; vnější sázku 100,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 100,00
Kč na prostřední sloupec čísel (viz obrázek). Celková sázka do jedné hry technické hry
odpovídá součtu dílčích sázek při zachování zákonných a nastavených sázkových limitů hry,
tj. 300,00 Kč. Výsledkem náhodného procesu je červené číslo 14. Dílčí výhry z jednotlivých
sázek se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Celková výhra z jedné hry technické hry je
v takovém případě: 100,00 Kč x 0 (nula) + 100,00 Kč x 1 (červená barva) + 100,00 Kč x 2
(prostřední sloupec), tj. 300,00 Kč.
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Baron Samedi
Základní informace
Hra Baron Samedi je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, Scatter a Mystery a funkce Respins, Free Spins, Extra Free
Spins a Sbírka karet bonusových funkcí (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
97,01 %
Nejvyšší sázka
437,50,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
23 546,25 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Zeleného krystalu. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
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nastavená výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních linií 25 =
5,00 Kč) x multiplikátor 15, tj. 75,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Hra obsahuje symboly Mystery (viz obrázek), které se zobrazují pouze v režimu funkce Respin
nebo Free Spins (viz níže). Po zastavení válců se zobrazené symboly Mystery přemění na
náhodně zvolený symbol.

Funkce Respins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 2
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry jedno opakované bonusové
zatočení zdarma, při kterém jsou aktivní 3 náhodné bonusové karty, které jsou poté přidány do
Sbírky karet bonusových funkcí. (viz níže)
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma a dojde k udělení peněžité výhry. 3 symboly Scatter aktivují 7 bonusových zatočení
zdarma a udělí výhru v hodnotě 50 mincí, 4 symboly Scatter aktivují 12 bonusových zatočení
zdarma a udělí výhru v hodnotě 375 mincí a 5 symbolů Scatter aktivuje 15 bonusových zatočení
zdarma a udělí výhru v hodnotě 25000 mincí. Během každého bonusového zatočení zdarma
dojde k rozdání 3 náhodných bonusových karet, které jsou poté přidány do Sbírky karet
bonusových funkcí (viz níže).

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Sbírka karet bonuových funkcí
Ha obsahuje sbírku karet bonusových funkcí, která je dostupná k nahlédnutí vpravo nahoře nad
hracím polem. Hra obsahuje celkem 36 druhů karet bonusových funkcí. Na každé kartě je
vyobrazena bonusová funkce, která je aktivní, pokud je daná karta náhodně vybrána. Aktivní
karty jsou zobrazeny nalevo od Sbírky karet bonusových funkcí. Pokaždé, když dojde k aktivci
funkce Respins nebo Free Spins, dojde k vylosování 3 náhodných karet, které jsou po odehrání
příslušného bonusového kola přidány do Sbírky karet bonusových funkcí. V případě funkce
Free Spins jsou pro každé bonusové zatočení vylosovány 3 nové karty.
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Sázející v průběhu hraní technické hry sbírá různé karty bonusových funkcí a zaplňuje tak svou
sbírku. Počet karet, které chybí do kompletní sbírky je znázorněn nad každou kartou po otevření
Sbírky.

Funkce Extra Free Spins
Pokud dojde k nasbírání všech karet jednoho druhu karet do Sbírky, dojde k aktivaci funkce
Extra Free Spins a udělení 3 bonusových zatočení zdarma, při kterých je vždy aktivní bonusová
funkce z právě nasbírané karty ve Sbírce a další dvě karty jsou náhodně vylosovány pro každé
bonusové zatočení zdarma. Pro určení výše výhry v rámci bonusových zatočení zdarma se
použije průměrná výše sázky na výherní linii jako v základní hrách, během kterých došlo ke
shromáždění všech karet ve Sbírce. Po odehrání bonisových zatočení zdarma je Sbírka dané
karty zresetována.
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Bonusové karty a funkce
Hra obsahuje karty různé síly, která je vyjádřena římskou číslicí vedle popisku karty. (I – IV)
Počet karet nutných ke kompletaci sbírky je následující:
Karta se silou I – Kompletní sbírka obsahuje 50 karet
Karta se silou II – Kompletní sbírka obsahuje 40 karet
Karta se silou III – Kompletní sbírka obsahuje 20 karet
Karta se silou IV – Kompletní sbírka obsahuje 10 karet
Karta

Popis

Síla

Na všech pozicích 3 válců se zobrazí symbol Zelená
voodoo panenka

I

Na všech pozicích 3 válců se zobrazí symbol Mystery

II

Na všech pozicích 3 válců se zobrazí symbol Baron

III

Na všech pozicích 3 válců se zobrazí symbol Wild

IV
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Karta

Popis

Síla

Na pozice válců jsou přidány 3 symboly Mystery

I

Na pozice válců jsou přidány 5 symboly Mystery

II

Na pozice válců jsou přidány 7 symboly Mystery

III

Na pozice válců jsou přidány 9 symboly Mystery

IV

Na všech pozicích 1 válce se zobrazí symboly Mystery

I

Na všech pozicích 2 válců se zobrazí symboly Mystery

II

Na všech pozicích 3 válců se zobrazí symboly Mystery

III

Na všech pozicích 4 válců se zobrazí symboly Mystery

IV
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Karta

Popis

Síla

Výhra ze zatočení násobena x2

I

Výhra ze zatočení násobena x3

II

Výhra ze zatočení násobena x5

III

Výhra ze zatočení násobena x10

IV

Všechny nízké výherní symboly se přemění na symbol
Červený drahokam

I

Všechny nízké výherní symboly se přemění na
odpovídající vysoký výherní symbol*

II

Všechny vysoké výherní symboly se přemění na symbol
Wild

III

Všechny nízké výherní symboly se přemění na symbol
Wild

IV
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Karta

Popis

Síla

5 symbolů Zeleného drahokamu v prostřední řadě válců

I

5 symbolů Červeného drahokamu v prostřední řadě válců

II

5 symbolů Voodoo Kněžky v prostřední řadě válců

III

5 symbolů Baron v prostřední řadě válců

IV

Na náhodné pozice jsou přidány 2 symboly Wild

I

Na náhodné pozice jsou přidány 3 symboly Wild

II

Na náhodné pozice jsou přidány 5 symboly Wild

III

Na náhodné pozice jsou přidány 8 symboly Wild

IV
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Karta

Popis

Síla

Je přidán 1 symbol Wild na nejvýhodnější pozici

I

Na 2 pozice nad sebou jsou přidány dva symboly Wild

II

Na 4 pozice ve čtverci jsou přidány symboly Wild

III

Na 5 pozic ve tvaru kříže jsou přidány symboly Wild

IV

Na všech pozicích válce 5 se zobrazí symbol Wild

I

Na všech pozicích válce 1 se zobrazí symbol Wild

II

Na všech pozicích válce 1 a 2 se zobrazí symbol Wild

III

Na všech pozicích válce 1, 2 a 3 se zobrazí symbol Wild

IV
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*Červený drahokam na symbol Baron, Zelený drahokam na symbol Voodoo Kněžky, Modrý
drahokam na symbol Oranžové voodoo panenky a Fialový drahokam na symbol Zelené voodoo
panenky.
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Blood Revival *
Základní informace
Hra Blood Revival je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Freespins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 - 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
250 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „- „se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.

1808

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Q 1 000,00 Kč.

Bonusové symboly

1809

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud je symbol Wild součástí výherní kombinace, použije se
k výpočtu výhry z této výherní kombinace násobitel x2.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10 bonusových zatočení zdarma.
Během funkce Free Spins může dojít k náhodné aktivaci opakovaných bonusových zatočení
zdarma, pokud je sestavena výherní kombinace. Válce s vítěznými symboly se zastaví a
všechny ostatní válce se znovu roztočí s cílem dosáhnout větších výher. Válce se otáčejí znovu,
dokud existují nové nebo zvýšené výhry. Jestliže se negenerují již žádné nové výhry, vyplatí se
všechny dosažené výhry.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo.

1810

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Brazil Bomba
Základní informace
Hra Brazil Bomba je video automat s hracím polem 6 sloupců x 8 řádků. Symboly propadávají
hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň
šesti shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně, vertikálně nebo diagonálně.
Hra obsahuje zástupné symboly Scatter a funkce Dropdown, Multiplikátor, Bomba a Free
Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 %
Nejvyšší sázka
25,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 665,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
10 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
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•

Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je ve Výplatní tabulce automaticky dopočtena v závislosti
na zvolené hodnotě sázky. Pokud jsou výsledkem jedné hry technické hry naznačené shodné
symboly, dochází ke zformování výherních kombinací. Pro sestavení výherní kombinace je
třeba seskupit 6 a více symbolů, které se horizontálně, vertikálně nebo diagonálně vzájemně
dotýkají. Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince
vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Z
každé výherní kombinace se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních
kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Výherní kombinace symbolů, které se
vzájemně nedotýkají, se vyplácejí samostatně.

1814

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Např. Hodnota mince je nastavena na 2,50 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
10 shodných symbolů Modrého čtverečku. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená hodnota mince x multiplikátor 20, tj. 50,00 Kč.
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Funkce Dropdown
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim Dropdown. V
režimu Dropdown jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace
rozpadnutí) a nahrazeny novými symboly. Režim Dropdown trvá, dokud dochází k sestavování
výherních kombinací. V průběhu režimu Dropdown se všechny výhry z jednotlivých kol režimu
Dropdown sčítají v poli „Výhra“. Režim Dropdown končí, pokud nedojde k sestavení výherní
kombinace.
Funkce Bomba
Hra obsahuje bonusové symboly Bomba (viz obrázek). Pokud nedojde k sestavení výherní
kombinace, může se náhodně zobrazit symbol Bomba a dojde tak k aktivaci funkce Bomba.
Směrem od symbolu Bomba dojde k výbuchu sousedních až 16 symbolů, které jsou odstraněny
z hracího pole a je aktivována funkce Dropdown.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 5 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují
10 bonusových zatočení zdarma, 5 symbolů Scatter aktivuje 15 bonusových zatočení zdarma a
6 symbolů Scatter aktivuje 20 bonusových zatočení zdarma.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije hodnota mince jako v základní hře, ve které se bonusové zatočení
zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení
přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V
režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Multiplikátor
Hra obsahuje ukazatel násobitele výher, který se nachází napravo od hracího pole. Násobitel se
zvýší za každou výherní kombinaci nebo za každou aktivaci funkce Bomba o jedna a použije
se k výpočtu výher z výherních kombinací, které se potenciálně utvoří po propadnutí
dodatečných symbolů v rámci funkce Dropdown. Ukazatel násobitele se vynuluje, pokud není
utvořena žádná další výherní kombinace nebo aktivována funkce Bomba. V režimu funkce Free
Spins dojde k vynulování násobitele až na konci této funkce.
Např. V základní hře dosáhne sázející hodnoty multiplikátoru x5 a aktivuje funkci Free Spins.
Počáteční hodnota multiplikátoru při začátku funkce Free Spins je x5 a s každou výhru nebo
Bombou v rámci této funkce se zvýší o 1.
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Cazino Cosmos
Základní informace
Hra Cazino Cosmos je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Sběratelské Free Spins, (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,00 %
Nejvyšší sázka
25,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 800,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
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•

Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu Free Spin – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje
režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 20/počet výherních linií 20 = 1,00 Kč) x
multiplikátor 30, tj. 30,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma a/nebo je udělena peněžitá výhra. 2 symboly Scatter udělí peněžitou výhru ve výši 40
mincí, 3 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma a udělí peněžitou výhru ve
výši 40 mincí, 4 symboly Scatter aktivují 15 bonusových zatočení zdarma a udělí peněžitou
výhru ve výši 40 mincí a 5 symbolů Scatter aktivuje 20 bonusových zatočení zdarma a udělí
peněžitou výhru ve výši 40 mincí. Všechny symboly Wild, které se zobrazily při aktivaci funkce
Free Spins na válcích zůstávají na svých pozicích až do konce funkce Free Spins. Stejně tak
všechny zobrazené symboly Wild během funkce Free Spins zůstávají na svých pozicích až do
konce funkce Free Spins. Pokud se během funkce Free Spins zobrazí symbol Wild na každém
válci, dojde k udělení dodatečných 5 bonusových zatočení zdarma. (toto pravidlo platí pouze
jednou za bonusovou funkci Free Spins)

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Funkce Sběratelské Free Spins
Na každém válci se zobrazuje speciální sběratelský symbol Wild, který má vlastnosti symbolu
Wild a ke pro každý válec unikátní. Nad hracím polem se nachází ukazatel počtu speciálních
symbolů Wild. (viz obrázek) Pokud dojde k nasbírání 5 symbolů Wild, je aktivována funkce
Sběratelské Free Spins. Při prvním spuštění hry je ukazatel nad válci 2, 3 a 4 na úrovni dva.
Hra obsahuje 5 různých variant funkce Sběratelské Free Spins podle toho, který ukazatel nad
hracím polem byl zaplněn.

Varianty funkce Sběratelské Free Spins
Free Spins Karetního Esa
Při zaplnění ukazatele nad válcem 1 dojde k udělení 10 bonusových zatočení zdarma, přičemž
na 2 náhodné pozice válců jsou přidány symboly Wild.

Free Spins Hackera
Při zaplnění ukazatele nad válcem 2 dojde k udělení 10 bonusových zatočení zdarma a dalších
5 extra bonusových zatočení zdarma.
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Free Spins Nulové gravitace
Při zaplnění ukazatele nad válcem 3 dojde k udělení 10 bonusových zatočení zdarma. Každý
válec se může posunout jednu pozici nahoru nebo dolů, pokud by tím došlo k zobrazení
symbolu Wild.

Free Spins Mutace
Při zaplnění ukazatele nad válcem 4 dojde k udělení 10 bonusových zatočení zdarma. Při
každém bonusovém zatočení zdarma je náhodně vybrán jeden druh vysokých výplatních
symbolů. Každý ze zobrazených symbolů vybraného druhu se může náhodně proměnit na
symbol Wild.
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Expanzní Free Spins
Při zaplnění ukazatele nad válcem 5 dojde k udělení 10 bonusových zatočení zdarma, přičemž
každý nově zobrazený symbol Wild se zobrazí na dvou po sobě jdoucích pozicích válce.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije průměrná výše sázky na výherní linii při sbírání bodů na ukazatelích
symbolů Wild. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení
přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V
režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Champions of Rome
Základní informace
Hra Champions of Rome je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins v několika variantách, (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,40 %
Nejvyšší sázka
250,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
16 200,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
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•

Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu Free Spins – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje
režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Zlaté mince. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 20/počet výherních linií 20 = 1,00 Kč) x
multiplikátor 10, tj. 10,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Gladiátor
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz níže). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 2
symboly Scatter, dojde k náhodné aktivaci jedné z variant funkce Gladiator. K aktivaci této
funkce dojde také při každém bonusovém zatočení zdarma během funkce Free Spins (viz níže).
Hra obsahuje 3 varianty funkce Gladiátor:
o
o
o

Červený Gladiátor: na náhodných pozicích válců se zobrazí jeden symbol Wild
o velikosti 2x1 pozice a jeden symbol Wild 1x2 pozice.
Zelený Gladiátor: na náhodných pozicích válců se zobrazí symbol Wild o
velikosti 2x2 pozice.
Modrý Gladiátor: na náhodných pozicích válců se zobrazí 4 symboly Wild.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. 3
symboly Scatter navíc udělí peněžitou výhru ve výši 20 mincí, 4 symboly Scatter udělí
peněžitou výhru ve výši 300 mincí a 5 symbolů Scatter udělí peněžitou výhru ve výši 12 000
mincí.

Hra obsahuje dvě varianty funkce Free Spins, z nichž jednu vybere sázející před započetím
funkce Free Spins:
Tréninkový mód: Při výběru této varianty funkce Free Spins se aktivuje 8 bonusových zatočení
zdarma, po kterých jsou vyplaceny všechny výhry z bonusových zatočení zdarma.
Souboj na život a na smrt: Tato varianta funkce Free Spins se dále dělí na tři varianty, přičemž
u každé z nich platí, že celková výhra musí být nejméně 450 mincí. Pokud je toto kritérium
splněno, dojde k vyplacení všech výher z bonusových zatočení. Pokud toto kritérium splněno
není, dojde k vyplacení pouze Ceny útěchy. (viz níže) Varianty jsou následující:
7 bonusových zatočení zdarma s násobitelem celkové výhry x2
6 bonusových zatočení zdarma s násobitelem celkové výhry x3
5 bonusových zatočení zdarma s násobitelem celkové výhry x4
Cena útěchy
Pokud sázející nedosáhne celkové výhry při variantě Souboj na život a na smrt vyšší než 450
mincí, bude mu udělena peněžitá výhra v náhodném rozmezí 40–200 mincí. nebo 5 bonusových
zatočení zdarma ve variantě Tréninkový mód.
Poté, co sázející vybere jednu z variant funkce Free Spins, dojde k náhodnému výběru funkce
Gladiátor, která bude aktivní po celou dobu funkce Free Spins při každém bonusovém zatočení
zdarma a všechny vysoké symboly budou nahrazeny vybraných symbolem Gladiátora
(Červený, Zelený nebo Modrý – viz Výplatní tabulky).
Všechny symboly Scatter na válcích jsou během funkce Free Spins nahrazeny symbolem
Válečníka (viz obrázek). Pokud kdykoliv během funkce Free Spins dojde k umístění symbolu
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Wild v rámci funkce Gladiátor na symbol Válečníka, dojde k udělení jednoho bonusového
zatočení zdarma navíc.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
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Crystal Miners *
Základní informace
Hra Crystal Miners je pětiválcový výherní video automat se 40 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Freespins, Respin, Swap a Mining. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 - 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „- „se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 40). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Oranžového krystalu 400,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 5 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují
10 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 15 bonusových zatočení zdarma.
V průběhu každého otočení je umístěn náhodný počet symbolů Wild na náhodném počtu válců.
Při zastavení válců náhodný počet symbolů Wild zmizí (spadne), a z těch, které zůstanou, se
může utvořit výherní kombinace.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo.
Funkce Respin
Pokud dojde k zobrazení 4 symbolů Smaragd, Akvamarín nebo Křišťál na všech pozicích
jednoho válce, dojde k udělení opakovaného bonusového zatočení zdarma s tím, že tyto
symboly zůstanou na svých pozicích.
Funkce Swap
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Pokud nedojde k sestavení výherní kombinace, může dojít k aktivaci funkce Swap. Při této
funkci může dojít k náhodné záměně pozic dvou sousedních symbolů tak, aby byla sestavena
výherní kombinace.
Funkce Mining
V průběhu roztočení válců může dojít náhodně ke spuštění funkce Mining, kdy proud lávy na
druhém, třetím nebo čtvrtém válci náhodně vytáhne náhodný počet jednoho druhu běžného
symbolu a tyto symboly jsou umístěny na různá místa na válcích a dojde k vytvoření Výherní
kombinace.
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Dark Vortex
Základní informace
Hra Dark Vortex je pětiválcový výherní video automat se 243 až 3125 výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Válce Vortex, Sbírku symbolů a Free Spins,
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,48 %
Nejvyšší sázka
250,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
15 840,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
10 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Modrého lexikonu. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená hodnota mince x multiplikátor 4, tj. 20,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Válce Vortex
Hra obsahuje symboly Vortex (viz obrázek), které pokud se zobrazí na dvou sousedících
válcích, dojde k aktivaci funkce Válce Vortex. Během aktivní funkce Válce Vortex se počet
symbolů na válci, na kterém se zobrazily symboly Vortex zvýší na 5, a to na dobu 3 po sobě
jdoucích her technické hry. Pokud se během této doby zobrazí na některém sousedícím válci
další symbol Vortex, počet symbolů na tomto válci se také navýší na 5 a dojde k prodloužení
doby trvání funkce Válce Vortex o 2 hry technické hry. Pokud dojde ke změně sázky během
aktivní funkce Válce Vortex, dojde ke zrušení této funkce.

Funkce Sbírky Orbů
Hra obsahuje symboly Orbů (viz obrázky), které se zobrazují pouze během aktivní funkce Válce
Vortex a pouze na rozšířených válcích v rámci této funkce. Při aktivací funkce Válce Vortex
jsou uděleny 2 Růžové Orby a 5 Modrých Orbů do Sbírek symbolů Orb.
Sbírka Růžového Orbu
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Každý zobrazený Růžový Orb během funkce Válce Vortex se započítá do sbírky, která se
nachází nalevo od hracího pole. Za každý Růžový Orb je během funkce Free Spins (viz níže)
přidán jeden symbol Wild na tři prostřední válce. Růžové Orby se zobrazují pouze na válcích 1
a 5.

Sbírka Modrého Orbu
Každý zobrazený Modrý Orb během funkce Válce Vortex se započítá do sbírky, která se
nachází napravo od hracího pole. Za každý Modrý Orb je uděleno jedno bonusové zatočení
zdarma navíc v rámci funkce Free Spins. Modré Orby se zobrazují pouze na válcích 2, 3 a 4.

Funkce Free Spins
Pokud dojde k zobrazení symbolů Vortex na všech válcích (najednou nebo rámci funkce Válce
Vortex) a zároveň dojde k odehrání všech her technické hry rámci funkce Válce Vortex, dojde
k aktivaci funkce Free Spins. Za každý Modrý Orb ve Sbírce je uděleno jedno bonusové
zatočení zdarma. Během funkce Free Spins se na 3 prostředních válcích zobrazují složené
symboly Wild, které se zobrazují na několika po sobě jdoucích pozicích.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Dwarf Mine
Základní informace
Hra Dwarf Mine je pětiválcový výherní video automat s až 16 807 výherními liniemi. Hra
obsahuje symboly Bonus a funkce Zvětšování válců, Sbírka krystalů a Free Spins, (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,80 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
5 760,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
10 mincí.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená hodnota
mince x multiplikátor 10, tj. 10,00 Kč.
Funkce Zvětšování válců
Hra obsahuje symbol Bonus (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na válcích 1, 3, nebo 5.
Pokud dojde k zobrazení symbolu Bonus, dojde zároveň k roztažení hracího pole o jednu řadu
za každý zobrazený symbol Bonus. hrací pole tedy může být během jedné hry technické hry
roztaženo až o 3 řady. Na každé takto zobrazené řadě navíc se také okamžitě zobrazí náhodné
symboly a až poté dojde k udělení potenciálních výher z výherních kombinací.
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Funkce Free Spins
Pokud dojde k zobrazení 3 symbolů Bonus, dojde v rámci jedné hry technické hry k udělení 10
bonusových zatočení zdarma, které se odehrají se 3 řadami navíc, tedy na hracím poli 5 válců
x 7 řad.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Sbírka krystalů
Hra obsahuje symboly Krystalů, které po zobrazení přispívají do Sbírky krystalů, které se
nacházejí nalevo od hracího pole. (viz obrázek)

Pokud dojde k nasbírání 5 sbírkových krystalů (viz obrázek) stejné barvy, dojde k udělení 5
bonusových zatočení zdarma. Sbírkové krystaly se v základní hře zobrazují pouze na přidaných
řadách. Pokud jsou dvě sbírky dokončeny najednou, odehrají se bonusové hry v následujícím
pořadí: zelená, žlutá, modrá a červená. Pokud dojde k současné aktivaci funkce Free Spins a
zatočení ze Sbírky krystalů, dojde k odehrání nejprve bonusových zatočení zdarma z funkce
Free Spins. Během bonusových zatočení zdarma dojde k přidání super výplatního symbolu
Krystalu takové barvy na válce podle toho, jakou barvu měla právě dokončená sbírka krystalů.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije průměrná výše sázky na výherní linii při sbírání krystalů funkce
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Sbírka krystalů. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení
přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován
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Fruitoids
Základní informace
Hra Fruitoids je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje funkce Zamrznutí válce a Násobitelé za válce. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,70 %
Nejvyšší sázka
187,50 Kč
Nejvyšší výhra
468 750,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
11 137,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
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•

Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 1,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Červených plodů. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 25/počet výherních linií 25 = 1,00
Kč) x multiplikátor 8, tj. 8,00 Kč.
Funkce Zamrznutí
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Vítězná kombinace na výherní linii Zamrznutí. Válce s vítěznými symboly se zastaví a všechny
ostatní válce se znovu roztočí s cílem dosáhnout větších výher. Válce se otáčejí znovu, dokud
existují nové nebo zvýšené výhry. Jestliže se negenerují již žádné nové výhry a funkce
Zamrznutí končí, vyplatí se všechny dosažené výhry.
Funkce Násobitele za válce
Pokud jsou pozice na alespoň dvou sousedních válcích počínaje válcem zcela vlevo zaplněny
stejnými symboly, dojde k udělení násobitele celkové výhry. Hodnota násobitele začíná na x2
za dva první válce a za každý další válec se zvýší o 1. Ukazatel dosaženého násobitele celkové
výhry se nachází nad hracím polem.
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Hanzo’s Dojo
Základní informace
Hra Hanzo’s Dojo je pětiválcový výherní video automat se 25 fixními výherními liniemi a
přídavným hracím polem Střešní válce o velikosti 1x3 válce. Hra obsahuje zástupné symboly
Wild a Free Spins a funkce Střešní válce, Free Spins a Boostery Free Spins, (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,11 %
Nejvyšší sázka
937,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
65 643,75 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
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•
•

Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu Free Spin – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje
režim funkce Free Spins.
Při spuštění Hanzo Spinů - – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje
režim Hanzo Spiny
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Červeného stromu. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních linií 25 =
5,00 Kč) x multiplikátor 20, tj. 100,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Free Spins (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Střešní válce
Nad hracím polem se nachází další menší hrací pole o velikosti 1 řada a 3 válce.

Toto hrací pole obsahuje následující symboly:
Symbol Hanzo a funkce Hanzo Free Spins:
Pokud se na Střešních válcích zobrazí 3 symboly Hanzo, dojde k aktivaci funkce Hanzo Free
Spins a v rámci jedné hry technické hry k udělení 3 bonusových zatočení zdarma na hlavním
hracím poli. V rámci bonusových zatočení zdarma je náhodně vybrán jeden ze symbolů, který
se zobrazí na všech pozicích válců 2, 3 a 4 (jako složený symbol 3x3), na kterých zůstane po
celou dobu trvání Hanzo Free Spins. Symboly Hanzo se na Střešních válcích zobrazují pouze
během základní hry. Během funkce Hanzo Free Spins se na Střešních válcích zobrazují pouze
symboly Free Spins a Prázdný symbol.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
Symbol Expanding Wild:
Pokud se na Střešním válci zobrazí symbol Wild, dojde k jeho roztažení na všechny pozice na
hlavním hracím poli pod ním. Symbol Wild na Střešních válcích nahrazuje i symbol Hanzo.
Pokud se na Střešních válcích zobrazí 3 symboly Wild, dojde k aktivaci funkce Hanzo Free
Spins s tím, že 3x3 symbol během bonusových zatočení zdarma je symbol Wild.

Symbol Free Spins
Symbol Free Spins zobrazený na Střešních válcích má stejné funkce jako symbol Free Spins
zobrazený na hlavním hracím poli s tím, že uděluje ještě jedno bonusové zatočení zdarma navíc
a Free Spin Booster. (viz níže) Během aktivní funkce Hanzo Free Spiny nebo Free Spins se
zobrazuje jako Free Spins +1 a uděluje dodatečné jedno bonusové zatočení zdarma.

Prázdný symbol
Prázdný symbol zobrazený na Střešních válcích neuděluje žádný bonus.

1861

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Free Spins (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích, a to na
hlavním hracím poli nebo Střešních válcích, zobrazí alespoň 3 symboly Free Spins, aktivují se
v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma podle následujícího klíče: za každý
symbol Free Spins na hlavním poli jsou udělena 3 bonusová zatočení zdarma a za každý symbol
Free Spins na Střešních válcích jsou udělena 4 bonusová zatočení zdarma. Např. za 2 symboly
Free Spins z hlavního hracího pole a 2 symboly Free Spins ze Střešních válců bude celkový
počet bonusových zatočení zdarma následující: 3+3+4+4=12 + 2 Boostery Free Spins (viz
níže). Během funkce Free Spins se na třech prostředních válcích nacházejí pouze složené
symboly o velikosti 3x3 pozice, které se mohou zobrazit zcela nebo částečně. Během funkce
Free Spins se na Střešních válcích zobrazují pouze symboly Free Spins a Prázdný symbol.

Boostery funkce Free Spins:
Symbol Free Spins zobrazený na Střešních válcích má stejné funkce jako symbol Free Spins
zobrazený na hlavním hracím poli s tím, že uděluje ještě jedno bonusové zatočení zdarma navíc
a jednu z variant Free Spin Booster na základě náhodného výběru. Ukazatel aktivních Boosterů
se nachází napravo od hracího pole. Hra obsahuje 5 různých Boosterů funkce Free Spins:
+ 2 bonusová zatočení zdarma – Tento booster může být aktivován opakovaně a vždy udělí 2
dodatečná bonusová zatočení zdarma.

Výhry v obou směrech – Tento booster aktivuje formování výherních kombinací na liniích od
válce zcela vlevo směrem doprava a od válce zcela vpravo směrem doleva.

Posunutí symbolu 3x3 – Složený 3x3 symbol na prostředních válcích může být posunut směrem
nahoru nebo dolů tak, aby došlo k vytvoření co nejlepší výherní kombinace.
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Násobitel x2 – Všechny výhry jsou násobeny x2

Divoký 5. válec – na všech pozicích válce č. 5 se zobrazují symboly Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.

1863

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Ice and Fire
Základní informace
Hra Ice and Fire je výherní video automat, který se skládá ze dvou hracích polí, přičemž každé
má 5 válců a 60 fixních výherních linií. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce
Kaskáda, Násobitel a Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,60 %
Nejvyšší sázka
22,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 377,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
30 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce
Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

•
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvuk– přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Hudba – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.

Pokročilá nastavení automatické hry

•
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry, limit ztráty a limit jediné výhry.
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•
•

•

Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 60). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají. Každé hrací pole má svou sadu výherních symbolů. Levé hrací pole
obsahuje symboly v horní řadě obou výplatních tabulek a pravé hrací pole obsahuje symboly
v dolní řadě.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Q. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená hodnota
mince x multiplikátor 10, tj. 50,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Každý symbol Wild, který se zobrazí v jednom hracím poli je okamžitě
zkopírován na odpovídající pole na druhém hracím poli, kde překryje zobrazený symbol.

Funkce Kaskáda
Při spuštění jedné hry technické hry zapadnou symboly na své pozice v herních válcích. Při
jakékoliv výherní kombinaci je v rámci jedné hry technické hry spuštěn režim Kaskáda. V
režimu Kaskáda jsou všechny symboly z výherních kombinací vymazány (animace rozpadnutí)
a nahrazeny novými symboly. Režim Kaskáda trvá, dokud dochází k sestavování výherních
kombinací. V průběhu režimu Kaskáda se všechny výhry z jednotlivých kol režimu Kaskáda
sčítají v poli „Výhra“. Režim Kaskáda končí, pokud nedojde k sestavení výherní kombinace.
Funkce Free Spins
Pokud v rámci jedné hry technické hry dojde k aktivaci 4 kol funkce Kaskáda, dojde k udělení
bonusových zatočení zdarma. Zobrazí se animace dvou draků, z nichž sázející jednoho vybere
a je mu náhodně uděleno 8, 10 nebo 15 bonusových zatočení zdarma. Interakce sázejícího nemá
vliv na výsledek hry nebo výherní podíl. Během funkce Free Spins není možné aktivovat funkci
Násobitel.
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše hodnoty mince jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Násobitel
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv v rámci obou hracích
polí zobrazí 3 symboly Scatter, dojde k aktivaci funkce Násobitel a k udělení 10 bonusových
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zatočení zdarma. Za každý další zobrazený symbol Scatter dojde k udělení dalších 5
bonusových zatočení zdarma. Během každé aktivace funkce Kaskáda v rámci funkce Násobitel
se zvýší násobitel všech výher o 1. Hodnota násobitele se vynuluje po skončení funkce
Násobitel, tj, odehrání všech bonusových zatočení zdarma. Během funkce Násobitel není
možné aktivovat funkci Free Spins.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše hodnoty mince jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Legend of the White Snake Lady
Základní informace
Hra Legend of the White Snake Lady je pětiválcový výherní video automat se 243 fixními
výherními liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Respin. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
35 100,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
25 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva nebo zprava, dochází ke zformování výherní
kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Mostu. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
hodnota mince x multiplikátor 75, tj. 375,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které se zobrazují pouze na
prostředním válci a které zastupují všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Respin
Pokud dojde k zobrazení symbolu Wild, dojde v rámci jedné hry technické hry k udělení
jednoho opakovaného bonusového zatočení zdarma s tím, že zobrazený symbol Wild zůstane
na své pozici. Symbol Wild zůstává na své pozici i v případě, že během opakovaného
bonusového zatočení zdarma došlo k zobrazení dalšího symbolu Wild.
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Lilith’s Inferno
Základní informace
Hra Lilith’s Inferno je pětiválcový výherní video automat se 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Násobitel a Souboj. (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,40 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 480,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se nastavuje výše celkové sázky
jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

•

Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru při zisku funkce – přepínačem se zapíná nebo vypíná
automatická hra při aktivaci bonusové funkce.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou celkové sázky vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Celková sázka je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
5 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
celkové sázky x multiplikátor 6, tj. 30,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 10-20 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter
aktivují 15-30 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 25-50 bonusových
zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Souboj
Hra obsahuje symbol VS (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích během aktivní funkce
Free Spins zobrazí dva symboly VS, dojde k aktivaci funkce Souboj. Během této funkce je
náhodně vybrán protivník (jeden z vysokých symbolů dle Výplatních tabulek), se kterým
sázející bojuje prostřednictvím klikání na jeho obrázek na obrazovce. Pokud protivníka sázející
porazí, jsou všechny odpovídající symboly přeměněny až do konce funkce Free Spins na
symboly Wild a jsou uděleny dvě další bonusová zatočení zdarma. Interakce sázejícího nemá
vliv na výsledek hry nebo výherní podíl. Symboly VS se po poražení všech protivníků již na
válcích nezobrazují. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
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Funkce Násobitel
Pokud se kdykoliv během aktivní funkce Free Spins zobrazí na pátém válci symbol Scatter,
dojde k jeho započítání na počítadlo, které se nachází napravo od tlačítka pro spuštění hry (viz
obrázek). Pokud se symbol Scatter zobrazí během funkce Free Spins celkem třikrát, dojde
k aktivaci násobitele všech výher během funkce Free Spins x3. Pokud nedojde ke kompletnímu
zaplnění ukazatele, 1 nebo 2 nashromážděné symboly Scatter se pro poslední z bonusových
zatočení zdarma promění v náhodný symbol Wild, který je umístěn na náhodnou pozici na
hracím poli.
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Niagara Falls
Základní informace
Hra Niagara Falls je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Penězopád a Zlatá mince (viz
obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,20 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
34 200,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se nastavuje výše celkové sázky
jedné hry technické hry.
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.
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Pokročilá nastavení automatické hry

•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru (limity):
o
o
o
o

Celkové sázky– zastaví automatickou hru, pokud celková sázka překročí
nastavenou hodnotu výhry.
Počet her – zastaví automatickou hru, pokud celkový počet her překročí
nastavenou hodnotu.
Limit ztráty – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek na uživatelském
kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Limit jedné výhry – zastaví automatickou hru, pokud jedna výhra překročí
nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 100,00
Kč. V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 25,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Zlatá mince
Hra obsahuje symbol Zlaté mince (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na válci 5.

Pokud se symbol Zlaté mince zobrazí, dojde k náhodné aktivaci jedné z následujících funkcí:
Wild: na hrací pole je umístěn náhodný počet symbolů Wild
Free Spins: je uděleno 5 bonusových zatočení zdarma s pravidly funkce Free Spins (viz níže)
Shake: počítadlo funkce Pěnězopád (viz níže) se zvýší o jedna.
Vrstvené symboly: dojde k udělení jednoho opakovaného zatočení zdarma s tím, že všechny
symboly jsou seřazeny na pozicích válců za sebou podle druhu.
Násobitel: dojde k vynásobení výhry náhodným násobitelem o hodnotě x2 – x5.
Žádná bonusová funkce: nedojde k aktivaci žádné z bonusových funkcí.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích 1, 3 a 5
objeví 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 5 bonusových zatočení
zdarma
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Během funkce Free Spins se na všech pozicích jakéhokoliv válce může zobrazit symbol Wild
Bonus, který má vlastnosti symbolu Wild a který zůstává na všech pozicích válců až do konce
funkce Free Spins.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Penězopád
Během každé hry technické hry může dojít k náhodné aktivaci funkce Penězopád. Hrací pole
se promění a odshora dolů začnou propadávat zlaté mince do příslušných přihrádek. každá
z přihrádek představuje jinou hodnotu peněžité ceny. Po propadnutí všech mincí se sečte
nashromážděná výhra v poli Celková výhra a dojde k připočtení této výhry ke všem
potenciálním výhrám ze základního kola.
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Nikola Tesla's Incredible Machine
Základní informace
Hra Nikola Tesla's Incredible Machine je pětiválcový výherní video automat se 25 fixními
výherními liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins a Příval
Energie (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,20 %
Nejvyšší sázka
31,25 Kč
Nejvyšší výhra
427 920,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
2 137,50 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

•
•

Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.
Přídavné animace – přepínačem se zapínají nebo vypínají přídavné animace výher.

Pokročilá nastavení automatické hry
•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
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•
•
•

•

Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Při alespoň jedné výhře – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné hry
technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění volných spinů – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje režim
funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky pro nastavenou celkovou sázku 25,00
Kč počet linií 25 x hodnota mince 1 Kč). V tomto případě je např. celková výhra při zobrazení
3 symbolů Q 4,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 8 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují
10 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 12 bonusových zatočení zdarma.
Pokud jsou během aktivní funkce Free Spins výsledkem hry technické hry shodné symboly na
některé z výherních linií od válce zcela vlevo směrem doprava nebo od válce zcela vpravo
směrem doleva, dochází ke zformování výherní kombinace.
Funkce Free Spins má pět úrovní, přičemž začíná na úrovni 1. Při 1. úrovni funkce Free Spins
je doprostřed hracího pole umístěn symbol Wild. S každou další úrovní je na náhodnou pozici
na válcích 2 a 4 přidán symbol Wild. Úroveň funkce Free Spins se zvýší, pokud se během ní
zobrazí na hracím poli symbol Scatter. Takto zobrazené symboly Wild v rámci úrovní funkce
Free Spins zůstávají po celou dobu funkce Free Spins na svých pozicích.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení. Funkce
Free Spins nemůže být aktivní ve stejnou chvíli jako funkce Příval energie.
Funkce Příval energie
Pokud se na všech pozicích 3. válce zobrazí stejný symbol, dojde k náhodné aktivaci jedné
z variant funkce Příval energie a jsou udělena bonusová zatočení zdarma. Pokud dojde
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k aktivaci této funkce prostřednictvím nízkých výherních symbolů (J, Q, K, A), dojde k udělení
3 bonusových zatočení zdarma a pokud je funkce aktivována prostřednictvím vysokých
výherních symbolů (Kapacitátor, Ochranné brýle nebo Hodinky), dojde k udělení 5 bonusových
zatočení zdarma.
Varianty funkce Příval energie:
Vybuchující Wild – Pokud dojde k aktivaci této varianty funkce Příval energie, budou 2–3
náhodné symboly na hracím poli jsou nahrazeny symboly Wild, které zůstávají na svých
pozicích po celou dobu funkce Příval energie.
Náhrada symbolem Wild – Pokud dojde k aktivaci této varianty funkce Příval energie, bude
náhodně zvolen jeden z následujících symbolů: A, Kapacitátor nebo Ochranné brýle. Pokud se
zvolený symbol zobrazí na hracím poli, bude přeměněn na symbol Wild.
Klon válce – Pokud dojde k aktivaci této varianty funkce Příval energie, jsou náhodně zvoleny
3 válce, na kterých se po celou dobu funkce Příval energie zobrazuje totožná sestava symbolů.
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Nitro Circus
Základní informace
Hra Nitro Circus je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Nitro Jump, Nitro Blat mini hra
a Sbírka vozítek (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
97,02 %
Nejvyšší sázka
625,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
33 525,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu Free Spins – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje
režim funkce Free Spins.
Při spuštění režimu Nitro Jump – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje
režim funkce Nitro Jump.
Při spuštění režimu Nitro Blast – zastaví automatickou hru, pokud se aktivuje
režim funkce Nitro Blast.

1893

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 4,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Modré přilby. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 25 = 4,00 Kč) x
multiplikátor 20, tj. 80,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
běžné symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Nitro Blast Mini hra
Hra obsahuje symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí dva symboly
Scatter, dojde k aktivaci funkce Nitro Blast Mini hra.

V rámci této funkce je náhodně vybrán jeden z následujících bonusů:
Funkce Free Spins – dojde k udělení 10-30 bonusových zatočení zdarma dle pravidel funkce
Free Spins (viz níže).
Je přidáno jedno z vozítek do Sbírky vozítek (viz níže)
Nitro Wild – na 3-9 náhodných pozicích se zobrazí symboly Wild
Free Spin násobitel – násobitel celkové výhry v rámci funkce Free Spins se zvýší o 1 (dostupné
pouze během funkce Free Spins
Extra Free Spins – dojde k udělení extra 1, 2 nebo 3 bonusových zatočení zdarma (dostupné
pouze během funkce Free Spins)

Funkce Free Spins
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Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. 3
symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 20
bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových zatočení zdarma.
Během funkce Free Spins je aktivní násobitel celkové výhry x2, který se může prostřednictvím
funkce Nitro Blast Mini hra zvýšit a kterým je po odehrání všech bonusových zatočení zdarma
vynásobena celková výhra.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Sbírka vozítek
Hra obsahuje Sbírku vozítek, jejíž ukazatel se nachází nalevo od hracího pole (viz obrázek).

Vozítka do sbírky lze získat prostřednictvím funkce Nitro Blast Mini hra (viz výše) nebo Nitro
warm up Jumps (viz níže). Po nasbírání 5 stejných vozítek dojde k aktivaci bonusové funkce
Nitro Jump. Každé vozítko má odlišné vlastnosti (viz níže).
Vlastnosti vozítek jsou následující:
Triky: čím lepší vlastnost triky, tím více mincí lze vyhrát jako odměnu
Velikost: čím větší vlastnost Velikost, tím více ikon bonusů lze získat během skoku
Boost: čím větší je vlastnost Boost, tím větší násobitel výhry se uplatní při posledním skoku
Vlastnosti jednotlivých vozítek:
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Vana
Rozkládací křeslo
Mini auto
Houpací kůň

Triky
3/5
2/5
2/5
5/5

Velikost
2/5
5/5
3/5
4/5

Boost
5/5
3/5
5/5
1/5

Funkce Nitro Jump
Hra obsahuje symboly N, I, T, R a O (viz obrázek), které pokud se všechny zobrazí na válcích,
dojde k aktivaci funkce Nitro Jump. Funkce Nitro Jump může být také aktivována nasbírání
všech 5 vozítek do sbírky v rámci funkce Sbírka vozítek (viz výše).

Pokud je funkce aktivována pomocí symbolů NITRO, sázející si může vybrat z následujících
vozítek:
Triky
Velikost
Boost
FMX
1/5
2/5
3/5
BMX
2/5
2/5
2/5
Scooter
4/5
1/5
1/5
Funkce Nitro Jump je bonusová hra, ve které se zobrazí animace závodníka na zvoleném
vozítku, který překonává 3 warm-up skoky a 1 finální Boost skok. Warm-up skoky jsou
ohodnoceny rozhodčími a za každý je udělena náhodná výhra o hodnotě 5-300 mincí a/nebo
následujících bonusů: peněžitá výhra 25 mincí, Boost pro finální skok, násobitel finálního
skoku, symboly vozítek do Sbírky. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní
podíl.
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Po dokončení 3 warm-up skoků provede avatar závodníka finální skok. Sázející vybere hodnotu
Boostu a avatar závodníka provede finální skok. Pokud se nevybourá, je celá výhra vynásobena
náhodným násobitelem, na který avatar závodníka dopadl. Pokud se vybourá, je udělena
náhodná výhra 25-100 mincí, které se připočtou k mincím získaným během warm-up skoků a
vynásobí násobitelem získaným ve warm-up skocích. Interakce sázejícího nemá vliv na
výsledek hry nebo výherní podíl.
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Occultum 81 *
Základní informace
Hra Occultum 81 je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Kouzlo a Kola štěstí. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 - 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
340 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „- „se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na
každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v
rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Podkovy 1 000,00 Kč.

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud je symbol Modrý Wild součástí výherní kombinace, použije se
k výpočtu výhry z této výherní kombinace násobitel x2.
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Funkce Kouzlo
Během hry může dojít k náhodné aktivaci funkce Kouzlo, během které dojde k aktivaci jedné
z následujících bonusových funkcí:
Kouzlo Vyvolání: Dojde k aktivaci bonusové funkce Modré kolo štěstí (viz níže), Červené kolo
štěstí (viz níže) nebo obou těchto funkcí.
Kouzlo Třídění: Pokud nebyla sestavena výherní kombinace, dojde k přeskupení zobrazených
symbolů tak, aby byla utvořena výherní kombinace.
Kouzlo Náhodných Wildů: Pokud nebyla sestavena výherní kombinace, dojde k umístění
symbolů Wild na hrací pole, které mohou umožnit vytvoření výherní kombinace.
Funkce Modré kolo štěstí
Při aktivaci funkce Modré kolo štěstí prostřednictvím funkce Kouzlo dojde k zobrazení kola
štěstí, které sázející roztočí pomocí tlačítka Start a které udělí okamžitou peněžitou výhru
v zobrazené výši. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.
Funkce Červené kolo štěstí
Při aktivaci funkce Červené kolo štěstí prostřednictvím funkce Kouzlo dojde k zobrazení kola
štěstí, které sázející roztočí pomocí tlačítka. 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. Interakce sázejícího nemá vliv na
výsledek hry nebo výherní podíl.
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Penguin City
Základní informace
Hra Penguin City je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Emperor Wild a funkci Útěk tučňáků. (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,19 %
Nejvyšší sázka
625,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
42 862,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
25 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva nebo zprava, dochází ke zformování výherní
kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená hodnota
mince x multiplikátor 15, tj. 75,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. pokud dojde
k sestavení výhry obsahující symbol Wild, tento symbol zůstane na své pozici i po následující
hru technické hry.

Funkce Útěk tučňáků
Pokud dojde k sestavení výherní kombinace obsahující symbol Wild, dojde k aktivaci funkce
Útěk tučňáků. Během této funkce po každé hře technické hry přeletí přes hrací pole tučňák.
Pokud se tučňákovi podaří přistát na hracím poli, nastane jedna z následujících variant: Na
válce 2 nebo 4 je přidán symbol Wild nebo na válci 3 dojde ke změně jednoho ze symbolů tak,
aby byla sestavena výherní kombinace. pokud tučňák nepřistane na hracím poli, nic se nestane.
Funkce Útěk tučňáků trvá, dokud dochází k sestavování výherních kombinací. Pro určení výše
výhry se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové zatočení
zdarma aktivovalo. Změna sázky ukončí funkci Útěk tučňáků.

Emperor Wild
Hra obsahuje bonusový symbol Emperor Wild (viz obrázek), který se náhodně zobrazuje na
válci 3 během aktivní funkce Útěk tučňáků. Symbol Emperor Wild má vlastnosti symbolu Wild
a nahrazuje tedy všechny ostatní symboly. Symbol Emperor je složený a zobrazuje se na 3 po
sobě jdoucích pozicích, a to zcela nebo částečně. Pokud se symbol Emperor Wild zobrazí, a to
i částečně, vždy dojde k sestavení výherní kombinace, jejíž je součástí. Při každé následující
hře technické hry se celý posune o jednu pozici níže na válci, dokud nezmizí úplně. Pokud se
na hracím poli nachází tento symbol, tučňáci nelítají na hrací pole.
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Pirates: Smugglers Paradise
Základní informace
Hra Pirates: Smugglers Paradise je video automat s hracím polem 5 sloupců x 5 řádků. Symboly
propadávají hracím polem a tvoří výherní kombinace. Účelem hry je seskupit výherní
kombinace alespoň 6 shodných symbolů vzájemně se dotýkajících horizontálně nebo
vertikálně. Hra obsahuje funkce Dropdown, Násobitel a Free Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 %
Nejvyšší sázka
375,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
24 975,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
20 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
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•

Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly, dochází ke zformování
výherních kombinací. Pro sestavení výherní kombinace je třeba seskupit 6 a více symbolů, které
se horizontálně anebo vertikálně vzájemně dotýkají. Výše výhry z jedné hry technické hry je
určena zvolenou hodnotou mince a počtem symbolů, které tvoří výherní kombinaci. Výhry z
jednotlivých výherních kombinací se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na hracím poli je vytvořena výherní kombinace,
která obsahuje 7 shodných symbolů Šavle. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
počet symbolů Šavle 7 x multiplikátor symbolu Šavle 7 x nastavená hodnota mince 5,00 Kč, tj.
245,00 Kč.
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Funkce Dropdown
Účelem hry je seskupit výherní kombinace alespoň 6 shodných symbolů vzájemně se
dotýkajících horizontálně nebo vertikálně. Všechny symboly, které nebyly součástí výherní
kombinace jsou z hracího pole odstraněny a všechny symboly, které vytvořily výherní
kombinaci, zůstanou na hracím poli s tím, že propadnou až na dno hracího pole. Poté jsou
zbývající pozice hracího pole doplněny novými symboly. Tento proces se opakuje stále dokola,
dokud se na nových pozicích zobrazují symboly z původní výherního uskupení. pokud se již
žádný výherní symboly nezobrazí, dojde k výplatě výhry. Pokud se na hracím poli utvoří 2
výherní uskupení symbolů, promění se všechny symboly z výherního uskupení s nižší výhrou
na symboly z druhého výherního uskupení.
Funkce Násobitel
Hra obsahuje ukazatel násobitele, který se nachází napravo od hracího pole. (viz obrázek)

Pokud dojde k zaplnění celé řady hracího pole, počínaje tou nejspodnější, je udělen násobitel
celkové výhry z jedné hry technické hry dle následujícího klíče:
o
o
o
o
o

při zaplnění 1 řady dojde k udělení násobitele x1 (pouze v režimu Multiplier
Madness Free Spins – viz níže)
při zaplnění 2 řad dojde k udělení násobitele x2
při zaplnění 3 řad dojde k udělení násobitele x3
při zaplnění 4 řad dojde k udělení násobitele x5
při zaplnění 5 řad dojde k udělení násobitele x10

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na hracím poli rámci
jedné hry technické hry zobrazí 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry
7 bonusových zatočení zdarma. Symboly Scatter jsou v rámci funkce Dropdown odstraňovány
z hracího pole, avšak jejich celkový počet je započítáván na ukazateli nalevo od hracího pole.
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Za každý symbol Scatter, který se zobrazí na hracím poli, pokud je ukazatel již zaplněn, je
udělena peněžitá výhra ve výši celkové sázky x10.

Před začátkem bonusových zatočení zdarma sázející náhodně vybere jednu z variant funkce
Free Spins. Hra obsahuje 3 varianty funkce Free Spins. Interakce sázejícího nemá vliv na
výsledek hry nebo výherní podíl.
o
o

o

High Seas – na hrací pole propadávají pouze vysoké výplatní symboly dle
Výplatní tabulky
Multiplier Madness – dosažený násobitel výher se kumuluje napříč všemi
bonusovými zatočeními zdarma. Jeho aktuální hodnota je zobrazena nad hracím
polem. Hodnota násobitele na začátku funkce Free Spins je x1
Win Fall – v rámci každého kola funkce Dropdown jsou na hrací pole přidány 2
výherní symboly. K aktivaci dalšího kola funkce Dropdown je zapotřebí
zobrazení alespoň jednoho dalšího výherního symbolu.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše celkové sázky jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Reef Run
Základní informace
Hra Reef Run je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Scatter a funkce Golden Bet, Free Spins, Úrovňový násobitel a Reef
Run (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,40 nebo 96,50 %*
Nejvyšší sázka
187,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
12 150,00 Kč
*Hodnoty výherního podílu v závislosti na volbách sázejícího:
Golden Bet
Výherní podíl
Ano
96,40 %
Ne
96,50 %
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Chobotnice. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená
výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 50, tj. 250,00 Kč.
Funkce Golden Bet
Před každou hrou technické hry lze tlačítkem, které se nachází vedle tlačítka pro zahájení hry,
aktivovat funkci Golden Bet (viz obrázek). Aktivováním funkce Golden Bet se (i) celková sázka
zvýší o pět mincí z 20 na 25 mincí; (ii) při aktivování funkce Free Spins je automaticky
aktivována funkce Reef Run (viz níže) (iii) 5 mincí navíc v celkové sázce nemá vliv na výpočet
výhry z výherních kombinací. (viz Výplatní tabulky).
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí
alespoň 2 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 2 symboly Scatter aktivují 2 bonusová zatočení zdarma (pouze při aktivní funkci Free
Spins), 3 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují
20 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 60 bonusových zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Úrovňový násobitel
Během aktivní funkce Free Spins se zvyšuje hodnota násobitele výher z určitého symbolu
pokaždé, pokud je tento symbol součástí výherní kombinace. Tj. pokaždé, když je symbol
součástí výherní kombinace, další výherní kombinace s tímto symbolem bude vynásobena
příslušným násobitelem. Hodnota násobitele začíná na x5 po první výherní kombinaci, poté je
x10 podruhé výherní kombinaci, a nakonec x20 po třetí výherní kombinaci obsahující ten samý
symbol. Různé symboly mohou mít po dobu trvání funkce Free Spins různé hodnoty násobitelů.

Funkce Reef Run
Pokud dojde k aktivaci funkce Free Spins s aktivní funkcí Golden Bet (viz výše), dojde
k aktivaci funkce Reef Run. Před začátkem funkce Free Spins sázející vybere jeden ze symbolů.
Pokud tento symbol vyhraje „závod“ na ukazateli nad hracím polem (viz obrázek), dojde
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k udělení náhodné peněžité výhry v rámci patřičného intervalu. Body v závodě symboly
získávají, pokud jsou součástí výherních kombinací. Čím lepší kombinace, tím více bodů.
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Hodnoty peněžitých výher určitých symbolů jsou následující:
Šnek: 400–2500 mincí
Mořský koník: 500–5000 mincí
Kreveta: 600–7500 mincí
Chobotnice: 800–10000 mincí
Krab: 1000–15000
Ježík: 1500–25000 mincí
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Reptoids
Základní informace
Hra Reptoids je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Reptodetector a Free Spins, (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
7 020,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Zlatého odznaku. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 =
5,00 Kč) x multiplikátor 20, tj. 100,00 Kč.
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Výplata symbolů Scatter:

Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Reptodetector
Na hracím poli se nachází detekční rámeček funkce Reptodetector (viz obrázek). Rámeček se
při každé hře technické hře přemístí na náhodnou pozici na válcích. Pokud se rámeček zobrazí
na vysokém výplatním symbolu (symboly lidí), přemění se všechny symboly tohoto druhu na
hracím poli na symbol Wild. Pokud se rámeček zobrazí na symbolu Scatter, je aktivována
funkce Free Spins (viz níže).
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se rámeček v rámci funkce
Reptodetector zobrazí na symbolu Scatter, dojde k udělení 7 bonusových zatočení zdarma.
Pokud rámeček v rámci funkce Reptodetector zobrazí na vysokém výplatním symbolu během
aktivní funkce Free Spins, zůstane tento symbol symbolem Wild po celou dobu funkce Free
Spins. Za každé dva symboly, které jsou takto přeměněny na symboly Wild, jsou udělena další
dvě bonusová zatočení zdarma. Celkem tedy může být uděleno 6 dodatečných bonusových
zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Roulette Diamonds
Základní informace
Hra Roulette Diamonds je založena na principu klasické rulety. Podstatou hry je vsadit
na vybrané místo na hracím poli tak, aby sázka pokrývala výsledek, na kterém se ustálí kulička.
Talíř rulety se skládá z 37 číslovaných políček. Čísla od 1 do 36 mají střídavě červenou a černou
barvu. 0 má zelenou barvu.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,30 %
1 000,00 Kč
36 000,00 Kč
48 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na ikonku mince s odpovídající hodnotou
se vybírá hodnota mince.
Kliknutím s odpovídající hodnotou mince na hracím poli se
nastavuje sázka do jedné hry technické hry. Celková sázka
do jedné hry technické hry je vypočtena jako součet všech
hodnot umístěných mincí na hracím poli.
Kliknutím je aktuálně nastavená sázka do jedné hry
technické hry zdvojnásobena.

Kliknutím je poslední zvolená sázka odstraněna.

Kliknutím je celková sázka do jedné hry technické hry
odstraněna.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím je sázka do jedné hry technické hry opakována
podle předchozí hry technické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím se zobrazí Statistiky. (viz níže)
Klinutím se otevřou možností nastavení funkce Speciální
mód. (viz níže)
Klikáním lze měnit barvu plátna
Možnosti nastavení hry

Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Nastavení zvuku – vypínačí se zapínají/vypínají hudba na pozadí, zvukové efekty nebo hlas
krupiéra.
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Funkce Speciální mód
Hra umožňuje ukládání aktuální nastavených sázek. Uložené sázky lze následně načíst
kliknutím na příslušnou sázku ze seznamu Oblíbených sázek, když jsou na hracím poli
rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou. Speciální sázky jsou přednastavené
kombinace rozmístění mincí na hracím poli. Kliknutím na vybranou Speciální sázku jsou na
hracím poli rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou.

Závodní dráha
Hra umožňuje zobrazení závodní dráhy, na které jsou zobrazeny jednotlivá čísla za sebou tak,
jak jsou zobrazeny na kole rulety. Pomocí této závodní dráhy lze sázet přímo na jednotlivá čísla
rulety a zároveň na sousední čísla těchto čísel. Dále lze sázet speciální sady čísel podle toho,
kde na ruletě se nachází. (Sázky Tiers, Orphelins, Voisins, Zero)

Informační tabule
Hra obsahuje informační tabuli se statistikami, které obsahují výsledky herních kol, statistiky
rulety, žhavá a chladná čísla a dva ukazatele černá/červená a sudá/lichá. Sázející může vsadit
přímo na žhavá/chladná čísla, červenou/černou či sudou/lichou.
Statistiky kola: V této sekci jsou zobrazeny výsledky posledních kol.
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Žhavá a chladná čísla: V této sekci jsou zobrazena 4 nejčastější výherní čísla za poslední herní
kola. V druhém řádku se nachází informace o tom, kolikrát byla čísla během posledních
roztočení vylosována.

Výplatní tabulka
Kulička rulety se v rámci jedné hry technické hry ustálí se na jednom z 37 čísel s příslušnou
barvou. Odpovídající výhry z jedné hry technické hry jsou vypočteny podle následující výplatní
tabulky:
Vnitřní sázka (Inside bet) *
Název

Popis

Výherní multiplikátor

Jedno číslo (Straight-Up)

Sázka na jedno číslo

36x

Dvě čísla (Split)

Sázka na linii mezi dvěma
18x
sousedícími čísly.

Tři čísla (Street)

Sázka na vnější okraj
sázkové
plochy
vedle
prvního čísla v řadě, která
se vztahuje na celou řadu. 12x
Příklad: 13, 14 a 15. Jako
sázky Street platí také sázky
na skupiny 0,1,2 nebo 0,2,3.

Čtyři čísla (Corner)

Sázka na průsečík vodorovné
a svislé linie uprostřed
skupiny čtyř čísel. Příklad:
9x
17, 18, 20 a 21. Sázku Corner
můžete
rovněž
uzavřít
na skupinu čísel 0, 1, 2, 3.

Šest čísel (Line)

Sázka na vnější okraj
sázkové plochy v průsečíku
6x
dvou řad. Příklad: 19, 20, 21,
22, 23 a 24.

* Maximální hodnota vnitřní sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Vnější sázky (Outside bet) *
Název

Popis

Výherní multiplikátor

12 čísel (Dozens)

Sázka na pole "1st 12"
(tj. první sadu dvanácti
po sobě jdoucích čísel, 1-12), 3x
"2nd 12" (13-24), nebo "3rd
12" (25-36).

Sloupce 12 čísel (Colums)

Sázka na pole označené "2 to
1" v dolní části každého 3x
sloupce o dvanácti číslech.

Barva

Sázka na červené nebo černé
pole. (pokud kulička přistane
na zeleném čísle 0, sázky 2x
na červenou a černou barvu
prohrávají).

Sázka na pole s označením
"Even" (sudá čísla) nebo
"Odd" (lichá čísla). (pokud
Sudá/Lichá čísla (Even/Odd)
2x
kulička přistane na 0, sázky
na sudá a lichá čísla
prohrávají).

Nízká/Vysoká čísla
(Low/High)

Sázka na pole "1-18" nebo
"19-36". (číslo 0 není
2x
do těchto číselných skupin
zahrnuto).

* Maximální hodnota vnější sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní
sázku 100,00 Kč na číslo 0; vnější sázku 100,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 100,00
Kč na prostřední sloupec čísel (viz obrázek). Celková sázka do jedné hry technické hry
odpovídá součtu dílčích sázek při zachování zákonných a nastavených sázkových limitů hry,
tj. 300,00 Kč. Výsledkem náhodného procesu je červené číslo 14. Dílčí výhry z jednotlivých
sázek se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Celková výhra z jedné hry technické hry je
v takovém případě: 100,00 Kč x 0 (nula) + 100,00 Kč x 1 (červená barva) + 100,00 Kč x 2
(prostřední sloupec), tj. 300,00 Kč.
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Roulette Platinum
Základní informace
Hra Roulette Platinum je založena na principu klasické rulety. Podstatou hry je vsadit
na vybrané místo na hracím poli tak, aby sázka pokrývala výsledek, na kterém se ustálí kulička.
Talíř rulety se skládá z 37 číslovaných políček. Čísla od 1 do 36 mají střídavě červenou a černou
barvu. 0 má zelenou barvu.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,30 %
1 000,00 Kč
36 000,00 Kč
48 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na ikonku mince s odpovídající hodnotou
se vybírá hodnota mince.
Kliknutím s odpovídající hodnotou mince na hracím poli se
nastavuje sázka do jedné hry technické hry. Celková sázka
do jedné hry technické hry je vypočtena jako součet všech
hodnot umístěných mincí na hracím poli.

Kliknutím je aktuálně nastavená sázka do jedné hry
technické hry zdvojnásobena.

Kliknutím je sázka do jedné hry technické hry opakována
podle předchozí hry technické hry.

Kliknutím je poslední zvolená sázka odstraněna.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím je celková sázka do jedné hry technické hry
odstraněna.

Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.

Možnosti nastavení hry
• Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
• Nastavení zvuku – vypínačí se zapínají/vypínají hudba na pozadí, zvukové efekty nebo
hlas krupiéra.
• Barva plátna – klikáním na tlačítka lze měnit barvu plátna
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Závodní dráha
Hra umožňuje zobrazení závodní dráhy, na které jsou zobrazeny jednotlivá čísla za sebou tak,
jak jsou zobrazeny na kole rulety. Pomocí této závodní dráhy lze sázet přímo na jednotlivá čísla
rulety a zároveň na sousední čísla těchto čísel. Dále lze sázet speciální sady čísel podle toho,
kde na ruletě se nachází. (Sázky Tiers, Orphelins, Voisins, Zero)
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Výplatní tabulka
Kulička rulety se v rámci jedné hry technické hry ustálí se na jednom z 37 čísel s příslušnou
barvou. Odpovídající výhry z jedné hry technické hry jsou vypočteny podle následující výplatní
tabulky:
Vnitřní sázka (Inside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

Jedno číslo (Straight-Up)

Sázka na jedno číslo

36x

Dvě čísla (Split)

Sázka na linii mezi dvěma
18x
sousedícími čísly.

Tři čísla (Street)

Sázka na vnější okraj
sázkové
plochy
vedle
prvního čísla v řadě, která
se vztahuje na celou řadu. 12x
Příklad: 13, 14 a 15. Jako
sázky Street platí také sázky
na skupiny 0,1,2 nebo 0,2,3.

Čtyři čísla (Corner)

Sázka na průsečík vodorovné
a svislé linie uprostřed
skupiny čtyř čísel. Příklad:
9x
17, 18, 20 a 21. Sázku Corner
můžete
rovněž
uzavřít
na skupinu čísel 0, 1, 2, 3.

Šest čísel (Line)

Sázka na vnější okraj
sázkové plochy v průsečíku
6x
dvou řad. Příklad: 19, 20, 21,
22, 23 a 24.

* Maximální hodnota vnitřní sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.

1936

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Vnější sázky (Outside bet)*
Název

Popis

Výherní multiplikátor

12 čísel (Dozens)

Sázka na pole "1st 12"
(tj. první sadu dvanácti
po sobě jdoucích čísel, 1-12), 3x
"2nd 12" (13-24), nebo "3rd
12" (25-36).

Sloupce 12 čísel (Colums)

Sázka na pole označené "2 to
1" v dolní části každého 3x
sloupce o dvanácti číslech.

Barva

Sázka na červené nebo černé
pole. (pokud kulička přistane
na zeleném čísle 0, sázky 2x
na červenou a černou barvu
prohrávají).

Sázka na pole s označením
"Even" (sudá čísla) nebo
"Odd" (lichá čísla). (pokud
Sudá/Lichá čísla (Even/Odd)
2x
kulička přistane na 0, sázky
na sudá a lichá čísla
prohrávají).

Nízká/Vysoká čísla
(Low/High)

Sázka na pole "1-18" nebo
"19-36". (číslo 0 není
2x
do těchto číselných skupin
zahrnuto).

* Maximální hodnota vnější sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní
sázku 100,00 Kč na číslo 0; vnější sázku 100,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 100,00
Kč na prostřední sloupec čísel (viz obrázek). Celková sázka do jedné hry technické hry
odpovídá součtu dílčích sázek při zachování zákonných a nastavených sázkových limitů hry,
tj. 300,00 Kč. Výsledkem náhodného procesu je červené číslo 14. Dílčí výhry z jednotlivých
sázek se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Celková výhra z jedné hry technické hry je
v takovém případě: 100,00 Kč x 0 (nula) + 100,00 Kč x 1 (červená barva) + 100,00 Kč x 2
(prostřední sloupec), tj. 300,00 Kč.
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Roulette Ultimate
Základní informace
Hra Roulette Ultimate je založena na principu klasické rulety. Podstatou hry je vsadit
na vybrané místo na hracím poli tak, aby sázka pokrývala výsledek, na kterém se ustálí kulička.
Talíř rulety se skládá z 37 číslovaných políček. Čísla od 1 do 36 mají střídavě červenou a černou
barvu. 0 má zelenou barvu.
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
Nejvyšší sázka
Nejvyšší výhra
Statistická průměrná hodinová prohra

97,30 %
1 000,00 Kč
36 000,00 Kč
48 600,00 Kč

Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce

Kliknutím na ikonku mince s odpovídající hodnotou
se vybírá hodnota mince.

Kliknutím s odpovídající hodnotou mince na hracím poli se
nastavuje sázka do jedné hry technické hry. Celková sázka
do jedné hry technické hry je vypočtena jako součet všech
hodnot umístěných mincí na hracím poli.
Kliknutím je aktuálně nastavená sázka do jedné hry
technické hry zdvojnásobena.

Kliknutím je poslední zvolená sázka odstraněna.

Kliknutím je celková sázka do jedné hry technické hry
odstraněna.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se zahájí hra technické hry s aktuálně nastavenou
výší sázky.

Kliknutím je sázka do jedné hry technické hry opakována
podle předchozí hry technické hry.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti
hry. Viz část Možnosti nastavení hry.
Kliknutím se zobrazí Statistiky. (viz níže)
Klinutím se otevřou možností nastavení funkce Speciální
mód. (viz níže)
Klikáním lze měnit barvu plátna.

Možnosti nastavení hry

Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Nastavení zvuku – vypínačí se zapínají/vypínají hudba na pozadí, zvukové efekty nebo hlas
krupiéra.
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Funkce Speciální mód
Hra umožňuje ukládání aktuální nastavených sázek. Uložené sázky lze následně načíst
kliknutím na příslušnou sázku ze seznamu Oblíbených sázek, když jsou na hracím poli
rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou. Speciální sázky jsou přednastavené
kombinace rozmístění mincí na hracím poli. Kliknutím na vybranou Speciální sázku jsou na
hracím poli rozmístěny mince s aktuálně nastavenou hodnotou.

Závodní dráha
Hra umožňuje zobrazení závodní dráhy, na které jsou zobrazeny jednotlivá čísla za sebou tak,
jak jsou zobrazeny na kole rulety. Pomocí této závodní dráhy lze sázet přímo na jednotlivá čísla
rulety a zároveň na sousední čísla těchto čísel. Dále lze sázet speciální sady čísel podle toho,
kde na ruletě se nachází. (Sázky Tiers, Orphelins, Voisins, Zero)

Informační tabule
Hra obsahuje informační tabuli se statistikami, které obsahují výsledky herních kol, statistiky
rulety, žhavá a chladná čísla a dva ukazatele černá/červená a sudá/lichá. Sázející může vsadit
přímo na žhavá/chladná čísla, červenou/černou či sudou/lichou.
Statistiky kola: V této sekci jsou zobrazeny výsledky posledních kol.
Žhavá a chladná čísla: V této sekci jsou zobrazena 4 nejčastější výherní čísla za poslední herní
kola. V druhém řádku se nachází informace o tom, kolikrát byla čísla během posledních
roztočení vylosována.
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Výplatní tabulka
Kulička rulety se v rámci jedné hry technické hry ustálí se na jednom z 37 čísel s příslušnou
barvou. Odpovídající výhry z jedné hry technické hry jsou vypočteny podle následující výplatní
tabulky:
Vnitřní sázka (Inside bet) *
Název

Popis

Výherní multiplikátor

Jedno číslo (Straight-Up)

Sázka na jedno číslo

36x

Dvě čísla (Split)

Sázka na linii mezi dvěma
18x
sousedícími čísly.

Tři čísla (Street)

Sázka na vnější okraj
sázkové
plochy
vedle
prvního čísla v řadě, která
se vztahuje na celou řadu. 12x
Příklad: 13, 14 a 15. Jako
sázky Street platí také sázky
na skupiny 0,1,2 nebo 0,2,3.

Čtyři čísla (Corner)

Sázka na průsečík vodorovné
a svislé linie uprostřed
skupiny čtyř čísel. Příklad:
9x
17, 18, 20 a 21. Sázku Corner
můžete
rovněž
uzavřít
na skupinu čísel 0, 1, 2, 3.

Šest čísel (Line)

Sázka na vnější okraj
sázkové plochy v průsečíku
6x
dvou řad. Příklad: 19, 20, 21,
22, 23 a 24.

* Maximální hodnota vnitřní sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Vnější sázky (Outside bet) *
Název

Popis

Výherní multiplikátor

12 čísel (Dozens)

Sázka na pole "1st 12"
(tj. první sadu dvanácti
po sobě jdoucích čísel, 1-12), 3x
"2nd 12" (13-24), nebo "3rd
12" (25-36).

Sloupce 12 čísel (Colums)

Sázka na pole označené "2 to
1" v dolní části každého 3x
sloupce o dvanácti číslech.

Barva

Sázka na červené nebo černé
pole. (pokud kulička přistane
na zeleném čísle 0, sázky 2x
na červenou a černou barvu
prohrávají).

Sázka na pole s označením
"Even" (sudá čísla) nebo
"Odd" (lichá čísla). (pokud
Sudá/Lichá čísla (Even/Odd)
2x
kulička přistane na 0, sázky
na sudá a lichá čísla
prohrávají).

Nízká/Vysoká čísla
(Low/High)

Sázka na pole "1-18" nebo
"19-36". (číslo 0 není
2x
do těchto číselných skupin
zahrnuto).

* Maximální hodnota vnější sázky je: 1 000,00 Kč. V případě kombinace vnitřní a vnější
sázky je celková sázka do jedné hry technické hry vždy maximálně 1000,00 Kč.
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Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní
sázku 100,00 Kč na číslo 0; vnější sázku 100,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 100,00
Kč na prostřední sloupec čísel (viz obrázek). Celková sázka do jedné hry technické hry
odpovídá součtu dílčích sázek při zachování zákonných a nastavených sázkových limitů hry,
tj. 300,00 Kč. Výsledkem náhodného procesu je červené číslo 14. Dílčí výhry z jednotlivých
sázek se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Celková výhra z jedné hry technické hry je
v takovém případě: 100,00 Kč x 0 (nula) + 100,00 Kč x 1 (červená barva) + 100,00 Kč x 2
(prostřední sloupec), tj. 300,00 Kč.
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Royal Family
Základní informace
Hra Royal Family je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Speciální výhry, Královská truhla a Free
Spins, (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
8 775,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních linií 25 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 30, tj. 150,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Speciální výhry
Pod hracím polem se nachází ukazatel funkce Speciální výhry. (viz obrázek) Po každým válcem
jsou dvě pole Speciálních výher, která pokud jsou zaplněna, dojde k aktivaci 8 bonusových
zatočení zdarma (bonusový zatočení zdarma se řídí pravidly funkce Free Spins).

Pole lze zaplnit speciálními symboly, které se mohou náhodně zobrazovat na válcích. Hra
obsahuje 7 běžných a 5 vzácných speciálních symbolů.
Běžné speciální symboly se zobrazují na všech válcích a jsou následující:
+1 Wild – dojde k přidání 1 symbolu Wild na náhodnou pozici hracího pole
+2 Wild – dojde k přidání 2 symbolů Wild na náhodnou pozici hracího pole
+3 Wild – dojde k přidání 3 symbolů Wild na náhodnou pozici hracího pole
+1 FS – dojde k přidání 1 extra bonusového zatočení zdarma
+2 FS – dojde k přidání 2 extra bonusových zatočení zdarma
+3FS – dojde k přidání 3 extra bonusových zatočení zdarma
-1 – dojde k náhodnému odebrání jednoho z nízkých výplatních symbolů
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Vzácné speciální symboly jsou následující:
Meč – Vyskytuje se pouze na válci 1. Udělí 2 extra bonusové zatočení zdarma, 2 symboly Wild
na náhodné pozice a násobitel výher x2
Koruna – Vyskytuje se pouze na válci 2. Udělí násobitel výher x4
Zlaté vejce – Vyskytuje se pouze na válci 3. Udělí 2 symboly Wild na náhodné pozice hracího
pole.
Náhrdelník – Vyskytuje se pouze na válci 4. Udělí 6 symboly Wild na náhodné pozice hracího
pole.
Klíč – Vyskytuje se pouze na válci 5. Udělí 9 extra bonusových zatočení zdarma.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 3 symboly Scatter aktivují 8 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují
16 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 24 bonusových zatočení zdarma.
Všechny zobrazené vysoké výplatní symboly se mohou během aktivní funkce Free Spins
proměnit na symbol Wild, který zůstane na své pozici až do konce funkce Free Spins.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo, při variantě funkce Free Spins aktivované v následku dokončení
funkce Speciální výhry se použije průměrná výše sázky na výherní linii při sbírání speciálních
symbolů. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových zatočení přičtené k
výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení aktivován. V režimu
bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Královská truhla
Hra obsahuje bonusový symbol Truhly (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na 5. válci.
Zobrazí se 5 karet, z nichž každá obsahuje jeden z bonusů popsaných níže a z nichž sázející
jednu náhodně vybere. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry nebo výherní podíl.

Pokud se symbol zobrazí v základní fázi hry, dojde k aktivaci jednoho z následujících bonusů:
Peněžitou výhru ve výši 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000 nebo 2500
mincí.
Aktivace funkce Free Spins s 8, 16 nebo 24 bonusovými zatočeními zdarma.
Pokud se symbol zobrazí při aktivní funkci Free Spins, dojde k aktivaci jednoho z následujících
bonusů:
Udělení 2, 3 nebo 4 extra bonusových zatočení zdarma.
Udělí 1-3 extra symboly Wild na náhodné pozice hracího pole, které zůstanou na svých pozicích
po celou dobu funkce Free Spins.
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Sahara Nights
Základní informace
Hra Sahara Nights je pětiválcový výherní video automat se 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,23 %
Nejvyšší sázka
500,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
33 930,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.
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Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Červeného drahokamu. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 =
5,00 Kč) x multiplikátor 20, tj. 100,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Pokud dojde k zobrazení symbolu Wild, roztáhne se na všechny pozice
válce, pokud by tím mělo dojít k utvoření výherní kombinace.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 2 symboly Scatter aktivují 2 bonusová zatočení zdarma (pouze během aktivní funkce
Free Spins), 3 symboly Scatter aktivují 8 bonusových zatočení zdarma a okamžitou výhru
v hodnotě 20 mincí, 4 symboly Scatter aktivují 12 bonusových zatočení zdarma a okamžitou
výhru v hodnotě 200 mincí a 5 symbolů Scatter aktivuje 16 bonusových zatočení zdarma a
okamžitou výhru v hodnotě 20000 mincí.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Sizzle Fire *
Základní informace
Hra Sizzle Fire je pětiválcový výherní video automat s 5 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Scatter. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 - 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „- „se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.

1959

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 5). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 4 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje bonusové symboly Scatter (viz obrázek), kde výhra s nimi spojená není
podmíněna výskytem na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech
udělení výhry za určitý počet výskytů symbolů Scatter na herní obrazovce, tak to znamená, že
hráč obdrží danou výhru, ať už se symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné
pozici.

1961

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.

Slot Birds 81 *
Základní informace
Hra Blood Revival je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild, Scatter, Sup, Bonus a funkce Freespins (viz obrázky a popis
níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 - 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
320 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „- „se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na
každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v
rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Oranžového ptáka 1 000,00 Kč.

Funkce Tetris
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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.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Bonus a Mystery (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek. Symbol 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 x2. (Jeden Wild symbol
x2, Dva Wild symboly x4, tři Wild symboly x8).

Hra obsahuje symbol Mystery (viz obrázek), který pokud se zobrazí kdekoliv na válcích a dojde
tak k utvoření výherní kombinace ze symbolů Mystery, dojde k udělení náhodné výhry dle
Výplatních tabulek.

Hra obsahuje symbol Supa (viz obrázek). 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.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma (viz obrázky). 3 symboly Scatter aktivují 10 bonusových zatočení zdarma, 4 symboly
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Scatter aktivují 20 bonusových zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 30 bonusových
zatočení zdarma.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová
zatočení.
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Smiling Joker *
Základní informace
Hra Smiling Joker je tříválcový výherní video automat s 27 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 - 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
135 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.
Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:
Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „- „se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.
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Tlačítko

Funkce

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 27). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Toto pravidlo
platí pouze je-li celková sázka do jedné hry technické hry minimálně 10 Kč.
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Super Heroes
Základní informace
Hra Super Heroes je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Superhrdinové a Free Spins. (viz obrázky
a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
150,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
10 530,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Červeného symbolu. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně:
nastavená výše sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 =
5,00 Kč) x multiplikátor 30, tj. 150,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení zdarma. 3
symboly Scatter aktivují 4 bonusová zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují 5 bonusových
zatočení zdarma a 5 symbolů Scatter aktivuje 7 bonusových zatočení zdarma.

Při každém bonusovém zatočení zdarma je aktivována funkce Superhrdinové (viz níže).
Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Superhrdinové
Hra obsahuje funkci Superhrdinové, která se aktivuje při každém bonusovém zatočení zdarma
v rámci funkce Free Spins nebo náhodně v základní hře.
Pokud se aktivuje funkce Superhrdinové během funkce Free Spins platí následující pravidla:
Při každém bonusovém zatočení zdarma se aktivují dva náhodní superhrdinové, kteří svými
vlastnostmi ovlivní hrací pole. Vlastnosti superhrdinů mají 4 úrovně, přičemž při prvním
zobrazení určitého superhrdiny je vlastnost na úrovni 1 a při každém dalším zobrazení je
vlastnost o 1 úroveň vyšší až do maximální 4. úrovně.
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Vlastnosti superhrdinů jsou následující:

Mysteriózní výhra: Všechny zobrazené vysoké výplatní symboly udělí kromě potenciálních
výher z výherních kombinací ještě náhodnou peněžitou výhru. Celková výše náhodné peněžité
výhry e následující:
Úroveň 1: 5–1000 mincí
Úroveň 2: 7–1000 mincí
Úroveň 3: 12–1000 mincí
Úroveň 4: 20–1000 mincí
Divoké válce: Promění všechny symboly na určitém počtu válců na symboly Wild
Úroveň 1: promění se symboly na 1 náhodném válci
Úroveň 2: promění se symboly na 2 náhodných válcích
Úroveň 3: promění se symboly na 3 náhodných válcích
Úroveň 4: promění se symboly na 4 náhodných válcích
Náhodné symboly Wild: Na náhodných pozicích válců se zobrazí určité množství symbolů
Wild.
Úroveň 1: Zobrazí se 2 symboly Wild.
Úroveň 2: Zobrazí se 3 symboly Wild.
Úroveň 3: Zobrazí se 4 symboly Wild.
Úroveň 4: Zobrazí se 5 symboly Wild.
Náhodné symboly: Nahradí jeden zobrazený vysoký výplatní symbol a nízký výplatní symbol
za jiný náhodný vysoký a nízký výplatní symbol dle Výplatních tabulek.
Úroveň 1: Nahradí celkem 2 symboly
Úroveň 2: Nahradí celkem 3 symboly
Úroveň 3: Nahradí celkem 4 symboly
Úroveň 4: Nahradí celkem 5 symboly
Extra Free Spins: Udělí určitý počet extra bonusových zatočení zdarma
Úroveň 1: Udělí 1 extra bonusové zatočení zdarma
Úroveň 2: Udělí 2 extra bonusové zatočení zdarma
Úroveň 3: Udělí 3 extra bonusové zatočení zdarma
Úroveň 4: Udělí 4 extra bonusové zatočení zdarma
Násobitel výhry: Dojde k vynásobení výhry z bonusového zatočení zdarma určitým
násobitelem.
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Úroveň 1: Hodnota násobitele je x2.
Úroveň 2: Hodnota násobitele je x3.
Úroveň 3: Hodnota násobitele je x4.
Úroveň 4: Hodnota násobitele je x5.
Pokud je funkce Superhrdinové aktivována během základní hry, objeví se dva náhodní
superhrdinové náhodné úrovně.
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Temple Stacks Splitz
Základní informace
Hra Temple Stack Splitz je pětiválcový výherní video automat s 243 až 248 832 výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Respins a Splitz
Mystery Stacks. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,10 %
Nejvyšší sázka
20,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 404,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
20 mincí
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva nebo zprava, dochází ke zformování výherní
kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
5 shodných symbolů Ryby. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená hodnota
mince x multiplikátor 10, tj. 50,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje hybridní zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny
ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek a mají
zároveň vlastnosti symbolu Scatter.

Funkce Splitz Mystery Stacks
Hra obsahuje speciální symboly, které pokrývají celý válec – Splitz Mystery Stacks (SMS),
které se zobrazují na třech po sobě jdoucích pozicích a mohou se zobrazit zcela nebo částečně.
SMS se po zastavení válců promění na 3-9 stejných symbolů v základní hře a 3-12 stejných
symbolů při aktivní funkci Free Spins. Pokud se zobrazí více SMS, promění se všechny na
stejný náhodný symbol.

Funkce Respins
Pokud se na válcích zobrazí dva symboly Scatter (viz níže), dojde k udělení opakovaného
bonusového zatočení zdarma, přičemž symboly Scatter se promění na hybridní symboly Wild
a zůstanou na svých pozicích.
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Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivují se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. 3 symboly Scatter aktivují bonusová zatočení zdarma a udělí okamžitou peněžitou
výhru ve výši 20 mincí, 4 symboly Scatter aktivují bonusová zatočení zdarma a udělí okamžitou
peněžitou výhru ve výši 200 mincí a 5 symbolů Scatter aktivují bonusová zatočení zdarma a
udělí okamžitou peněžitou výhru ve výši 2000 mincí

Hra obsahuje 4 varianty funkce Free Spins. V prvních 4 případech, kdy sázející aktivuje funkci
Free Spins je vždy odemčena nová varianta funkce Free Spins. Před každým započetím funkce
Free Spins si sázející vybere jednu z variant. Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry
nebo výherní podíl.
Počet možných bonusových zatočení zdarma podle počtu zobrazených symbolů Scatter:
Počet symbolů
Scatter
3
4
5

Počet
Ocelových FS
15
20
35

Počet
Bronzových FS
9
12
21

Počet
Stříbrných FS
6
8
14

Počet
Zlatých FS
3
4
7

Varianty funkce Free Spins:
Ocelové Free Spins: SMS jsou rozdělovány na 3–9 identických symbolů
Bronzové Free Spins: SMS jsou rozdělovány na 4–10 identických symbolů
Stříbrné Free Spins: SMS jsou rozdělovány na 5–11 identických symbolů
Zlaté Free Spins: SMS jsou rozdělovány na 6–12 identických symbolů
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše hodnoty mince jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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The One Armed Bandit
Základní informace
Hra The One Armed Bandit je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními
liniemi. Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins, Respins a Bonus.
(viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 %
Nejvyšší sázka
25,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
1 665,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 50, tj. 250,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek. Výhry z výherních kombinací obsahující symbol Wild se násobí x5.

Funkce Respins
Hra obsahuje bonusové symboly Scatter (viz obrázek). Pokud se na válci zobrazí symbol
Scatter, je uděleno opakované bonusové zatočení zdarma.

Na každém válci se může zobrazit pouze jeden symbol Scatter. Pokud se na válci zobrazí
symbol Scatter, je to během opakovaného zatočení zdarma vyznačeno na ukazateli nad hracím
polem. Každý zobrazený symbol Scatter se v rámci funkce Respins přemění na symbol Wild.

Pokud se symboly Scatter zobrazí na všech válcích, dojde k aktivaci funkce Free Spins.
Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, a to i v rámci funkce Respins, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 10
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bonusových zatočení zdarma. Všechny výhry v rámci funkce Free Spins jdou násobeny
násobitelem x5.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Bonus
Hra obsahuje bonusový symbol Bonus (viz obrázek), který se zobrazuje pouze během funkce
Free Spins. Pokud se během aktivní funkce Free Spins zobrazí symbol Bonus, dojde k udělení
extra bonusového zatočení zdarma.

Nad hracím polem se nachází ukazatel symbolů Bonus (viz obrázek). Za každý zobrazený
symbol Bonus přibude na ukazateli jedna kulka. Za dva zobrazené symboly Bonus se zvýší
hodnota násobitele všech výher na x10 a za další dva zobrazené symboly Bonus se zvýší
hodnota násobitele všech výher na x20.
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Time Travel Tigers
Základní informace
Hra Time Travel Tigers je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 %
Nejvyšší sázka
125,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
8 325,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
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sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních linií 25 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 25, tj. 125,00 Kč.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích objeví
alespoň 3 symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová zatočení
zdarma. Hra obsahuje 4 varianty funkce Free Spins, z nichž každá uděluje jiný počet
bonusových zatočení zdarma. 3 symboly Scatter aktivují náhodnou variantu funkce Free Spins
a výchozí počet bonusových zatočení zdarma, 4 symboly Scatter aktivují náhodnou variantu
funkce Free Spins a dvojnásobek výchozího počtu bonusových zatočení zdarma, 5 symboly
Scatter aktivují náhodnou variantu funkce Free Spins a trojnásobek výchozího počtu
bonusových zatočení zdarma.

Varianty funkce Free Spins jsou následující:
Prehistorické Free Spins: Dojde k udělení 5 bonusových zatočení zdarma. Po dobu trvání této
varianty se k výpočtu výher uplatňuje násobitel x5. Během každého bonusového zatočení
zdarma se na sousedících pozicích na válcích zobrazí 1-20 symbolů Wild.
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Egyptské Free Spins: Dojde k udělení 6 bonusových zatočení zdarma. Po dobu trvání této
varianty se k výpočtu výher uplatňuje násobitel x4. Během každého bonusového zatočení
zdarma se na diagonálních pozicích na válcích zobrazí 1-20 symbolů Wild.

Středověké Free Spins: Dojde k udělení 7 bonusových zatočení zdarma. Po dobu trvání této
varianty se k výpočtu výher uplatňuje násobitel x3. Během každého bonusového zatočení
zdarma se na válcích zobrazí 1-20 symbolů Wild v podobě shluků, tj. pozicích sousedících
horizontálně nebo vertikálně.

Free Spins z budoucnosti: Dojde k udělení 12 bonusových zatočení zdarma. Po dobu trvání
této varianty se k výpočtu výher uplatňuje násobitel x2. Během každého bonusového zatočení
zdarma se na náhodných pozicích na válcích zobrazí 1-20 symbolů Wild.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
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Trolls Bridge
Základní informace
Hra Trolls Bridge je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Free Spins s výběrem bonusových funkcí,
Bonus a Náhodný bonus. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,00 – 96,30 %*
Nejvyšší sázka
187,50 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
13 500,00 Kč
*Hodnoty výherního podílu v závislosti na volbách sázejícího:
Golden Bet
Výherní podíl
Ano
96,00 %
Ne
96,30 %
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 20). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 25, tj. 125,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Golden Bet
Před každou hrou technické hry lze tlačítkem, které se nachází vedle tlačítka pro zahájení hry,
aktivovat funkci Golden Bet (viz obrázek). Aktivováním funkce Golden Bet se (i) celková sázka
zvýší o pět mincí z 20 na 25 mincí; (ii) při aktivování funkce Free Spins získá sázející možnost
jednoho výběru bonusu funkce Free Spins navíc (viz níže) (iii) 5 mincí navíc v celkové sázce
nemá vliv na výpočet výhry z výherních kombinací. (viz Výplatní tabulky).

Funkce Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 3
symboly Scatter, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry 6 bonusových zatočení zdarma a
sázející má možnost výběru 3 speciálních bonusových funkcí režimu funkce Free Spins (viz
níže), 4 symboly Scatter aktivují 8 bonusových zatočení zdarma a sázející má možnost výběru
4 speciálních bonusových funkcí režimu funkce Free Spins a 5 symbolů Scatter aktivuje 10
bonusových zatočení zdarma a sázející má možnost výběru 5 speciálních bonusových funkcí
režimu funkce Free Spins

Ještě před zahájením bonusových zatočení zdarma má sázející možnost klikáním na karty
vybrat určitý počet bonusových funkcí, které budou aktivní po celou dobu režimu funkce Free
Interakce sázejícího nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
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Jednotlivé karty obsahují tyto bonusové funkce režimu Free Spins:
2 bonusová zatočení zdarma navíc,
3 bonusová zatočení zdarma navíc,
3 bonusová zatočení zdarma navíc,
Násobitel výher během aktivního režimu funkce Free Spins x2,
Symbol Wild umístěný na náhodné pozici válce při každém bonusovém zatočení zdarma,
Symbol Wild umístěný na náhodné pozici válce při každém bonusovém zatočení zdarma,
2 symboly Wild umístěné na náhodných pozicích válců při každém bonusovém zatočení
zdarma,
Symbol Wild umístěný po celou dobu režimu funkce Free Spins na prostřední pozici válce 2,
Symbol Wild umístěný po celou dobu režimu funkce Free Spins na prostřední pozici válce 3,
Symbol Wild umístěný po celou dobu režimu funkce Free Spins na prostřední pozici válce 4,
První nejdražší symbol Trolla na Výplatní tabulce má vlastnosti symbolu Wild,
Druhý nejdražší symbol Trolla na Výplatní tabulce má vlastnosti symbolu Wild,
Třetí nejdražší symbol Trolla na Výplatní tabulce má vlastnosti symbolu Wild,
Čtvrtý nejdražší symbol Trolla na Výplatní tabulce má vlastnosti symbolu Wild,
První nejdražší symbol Trolla na Výplatní tabulce je složený, tj. zobrazuje se na všech pozicích
válce,
Druhý nejdražší symbol Trolla na Výplatní tabulce je složený, tj. zobrazuje se na všech pozicích
válce,
Třetí nejdražší symbol Trolla na Výplatní tabulce je složený, tj. zobrazuje se na všech pozicích
válce,
Čtvrtý nejdražší symbol Trolla na Výplatní tabulce je složený, tj. zobrazuje se na všech pozicích
válce.
Během režimu funkce Free Spins může být pouze jeden symbol Trolla složený. Při výběru
jednoho složeného symbolu se ostatní možnosti složených symbolů automaticky zablokují.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení není možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Bonus
Hra obsahuje symbol Bonus (viz obrázek), který se zobrazuje pouze na 5. válci.
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Pokud dojde k zobrazení symbolu Bonus, dojde k udělení jedné z následujících bonusových
výher:
Aktivace 10 bonusových zatočení zdarma s výběrem 5 karet. (viz výše)
Aktivace 8 bonusových zatočení zdarma s výběrem 4 karet. (viz výše)
Aktivace 6 bonusových zatočení zdarma s výběrem 3 karet. (viz výše)
Udělení okamžité peněžité výhry ve výši 1000 mincí
Udělení okamžité peněžité výhry ve výši 500 mincí
Udělení okamžité peněžité výhry ve výši 200 mincí
Udělení okamžité peněžité výhry ve výši 100 mincí
Udělení okamžité peněžité výhry ve výši 40 mincí
Náhodný bonus
Funkce náhodný bonus může být kdykoliv náhodně aktivována po dotočení válců.

Pokud dojde k její aktivaci po nevýherní hře technické hry, dojde k udělení jednoho
z následujících bonusů:
Okamžitá peněžitá výhra 1000 mincí.
Okamžitá peněžitá výhra 500 mincí.
Okamžitá peněžitá výhra 200 mincí.
Okamžitá peněžitá výhra 100 mincí.
Pokud dojde k její aktivaci po výherní hře technické hry, dojde k udělení jednoho
z následujících bonusů:
Násobitel celkové výhry z hry technické hry x5
Násobitel celkové výhry z hry technické hry x4
Násobitel celkové výhry z hry technické hry x3
Násobitel celkové výhry z hry technické hry x2
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Turbo Slots 81 *
Základní informace
Hra Turbo Slots 81 je čtyřválcový výherní video automat s 81 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a Multiplier Wild. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
85,00 - 99,00 %
Nejvyšší sázka
1 000 Kč
Nejvyšší výhra
320 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
270 000,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry. Podržením
tlačítka se zahájí automatická hra.

Kliknutím se otevře další nabídka popsaná níže:

Kliknutím se přepne nabídka na nastavení celkové sázky.
Klikáním na tlačítka „+“ a „- „se zvyšuje nebo snižuje celková
sázka na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím se přepne nabídka na informace o hře včetně
Výplatní tabulky.

Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.
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Tlačítko

Funkce

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím se zavře nabídka nastavení.

Možnosti nastavení hry
Jazyk – přepínačem se popisky hry zobrazí v nastavené jazykové mutaci.
Zvuk – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty
Automatická hra - přepínačem se zapíná nebo vypíná automatická hra.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva, dochází ke zformování výherní kombinace. Na
každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v
rámci jedné hry technické hry sčítají.

Ve výplatních tabulkách přímo ve hře jsou uvedeny přepočítané výhry v Kč podle toho, jak je
nastavena celková výše sázky. Níže je příklad Výplatní tabulky při celkové sázce 1 000 Kč. V
tomto případě je např. celková výhra při zobrazení 3 symbolů Třešně 1 000,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek. Náhodně
může dojít k aktivaci následujících funkcí symbolů Wild: Symbol Wild na válci začne rotovat
a zamíchá ostatními symboly. Symbol Wild může náhodně přiletět na obrazovku v libovolném
počtu a nahradit některé symboly. Symbol Wild se na válci roztáhne na výšku a pokryje tak
všechny pozice válce.

Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Multiplier Wild (viz obrázek), které zastupují
všechny ostatní symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních
tabulek. Pokud je tento symbol součástí výherní kombinace, použije se k výpočtu výhry
násobitel x2.
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Tut’s Twister
Základní informace
Hra Tut’s Twister je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Tut’s Twister, Walking Wild, Poslední šance a
Sbírka Hieroglyfů., (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
97,10 %
Nejvyšší sázka
625,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
32 625,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.

Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
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•
•

Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
Zobrazovat úvodní video – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní video.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 125/počet výherních linií 25 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 16, tj. 80,00 Kč.
Bonusové symboly
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Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Tut’s Twister
Pokud dojde k zobrazení alespoň dvou symbolů Wild, symbol Wild, který se nachází nejvíce
vlevo se promění v symbol Divoký válec (viz obrázek). Symbol Divoký válce se zobrazuje na
všech pozicích válce a má vlastnosti symbolu Wild. Pokud je na hracím poli zobrazen Divoký
válec, jsou udělována opakovaná bonusový zatočení zdarma, a to do té doby, dokud se na
pozicích válců zobrazují další symboly Wild.

Walking Wilds
V rámci aktivní funkce Tut’s Twister se všechny zobrazené symboly Wild přemění v symbol
Walking Wild. Během každého opakovaného zatočení zdarma v rámci funkce Tut’s Twister se
symboly Walking Wild posune horizontálně o jedno pole blíž k symbolu Divoký válec. Když
by se měl symbol Wild posunout na pozici symbolu Divoký válec, přesune se na jeho pozici a
dočasně zmizí.
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Poslední Šance
Pokud se během aktivní funkce Tut’s Twister nezobrazí žádný symbol Wild, dojde k aktivaci
funkce Poslední šance a udělení ještě jednoho opakovaného bonusového zatočení zdarma.
Pokud se nezobrazí žádný další symbol Wild, symbol Divoký válec náhodně umístí všechny
dočasně zmizelé symboly Walking Wild na pozice válců, přemění je na symboly Wild a ukončí
tak funkci Tut’s Twister.
Výhry z opakovaných bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají
k výhrám z jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci
opakovaných bonusových zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v
základní hře, ve které se bonusové zatočení zdarma aktivovalo. V případě aktivace funkce Tut’s
Twister prostřednictvím funkce Sbírka Hieroglyfů se pro výpočet použije průměrná výše sázky
na výherní linii při sbírání hieroglyfů do Sbírky. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré
výhry z opakovaných bonusových zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které
byl režim bonusového zatočení aktivován.
Funkce Násobitel
Za každé 3 symboly Wild, které se zobrazí v rámci funkce Tut’s Twister na válcích se zvýší
hodnota násobitele výher za každého opakovaného bonusového zatočení zdarma o jedna.
Ukazatel hodnoty násobitele se nachází napravo od hracího pole.
Funkce Mystery Win
Pokud se v základní fázi hry zobrazí pouze jeden symbol Wild, může náhodně dojít k aktivaci
funkce Mystery Win a udělení jedné z následujících výher:
1 Hieroglyf do sbírky (viz níže)
zobrazení 1 dalšího symbolu Wild a aktivace funkce Tut’s Twister
udělení okamžité peněžité výhry ve výši 25-2500 mincí
žádná náhodná výhra
Funkce Sbírka Hieroglyfů
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Ukazatel Sbírky Hieroglyfů se nachází nad hracím polem (viz obrázek). Pro každý válec se ve
hře nachází vlastní ukazatel Sbírky. Pokud jsou postupně v rámci Mystery Win uděleny
všechny Hieroglyfy do sbírky válce, dojde k aktivaci funkce Tut’s Twister s tím, že Divoký
válec se nachází na válci, jehož Sbírka byla naplněna. Zároveň dojde k umístění všech symbolů
Wild, které byly třeba k dokončení Sbírky, na náhodné pozice válců.
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Wild Robo Factory
Základní informace
Hra Super Heroes je pětiválcový výherní video automat s 25 fixními výherními liniemi. Hra
obsahuje zástupné symboly Wild a funkce Roboti, Robo Respin, Robo Free Spins, Swap a
System Overload. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,40 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 480,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry. Sázka na jednu linii se rovná
podílu celkové sázky a počtu výherních linií.
Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je
stanovena vynásobením počtu výherních linií a hodnoty mince.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.

Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.
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Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.

Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií (1 až 25). Pokud jsou výsledkem hry
technické hry shodné symboly na některé z těchto linií od válce zcela vlevo směrem doprava,
dochází ke zformování výherní kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii (podíl
celkové sázky a počtu výherních linií) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená výše
sázky na výherní linii (celková hodnota sázky 100/počet výherních linií 20 = 5,00 Kč) x
multiplikátor 10, tj. 50,00 Kč.

2019

Herní plán pro provozování internetových technických her dle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – Tipsport.net a.s.
Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Robo Free Spin (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní
kombinace dle Výplatních tabulek.

Funkce Roboti
Hra obsahuje 3 typy symbolů Robo:
Robo Wild: velikost symbolu Robo Wild je 1x1 až 2x4 pozice na válcích. Pokud se zobrazí
symbol Robo Wild, je vždy uděleno jedno opakované bonusové zatočení zdarma, při kterém se
Robo Wild posune o jednu pozici doleva. To je ve hře znázorněno posuvným pásem, který je
umístěn pod hracím polem a po kterém se symboly Robo Wild pohybují. Pokud se symbol
Robo Wild zobrazí na pozici válce 1, zneaktivní se a opakované bonusové zatočení zdarma není
uděleno.
x2 Wild Robo: má stejné vlastnosti jako symbol Robo Wild s tím, že na všechny výhry
z výherních kombinací, které obsahují symbol x2 Wild Robo se použije násobitel x2.
Free Spin Robo: velikost tohoto symbolu je vždy 1x1. Může se zobrazit na jakékoliv pozici
válců a stejně jako Robo Wild uděluje opakovaná bonusová zatočení zdarma a posunuje se o
jednu pozici vlevo pomocí posuvného pásu.
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Robo Respin
Funkce Robo Respin může být náhodně aktivována během základní fáze hry. Symbol Robo
Wild je umístěn na posunovací pás na válec 3, 4 nebo 5 a dokud se nachází na hracím poli,
dochází k udělování opakovaných bonusových zatočení zdarma.
Funkce Robo Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Robo Free Spin (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích
objeví alespoň 3 symboly Robo Free Spin, aktivuje se v rámci jedné hry technické hry bonusová
zatočení zdarma. Ta jsou představována umístěním symbolů Robo Wild na posuvný pás.
Symboly Robo Wild jsou na posuvný pás rozmístěny 1-3 pozice od sebe a pohybují se po páse
zprava směrem doleva. Dokud jsou takto umístěné symboly Robo Wild aktivní, tj. dokud jsou
na hracím poli, jsou udělována bonusová zatočení zdarma. pokud se během aktivní funkce Robo
Free Spins zobrazí další symboly Robo Free Spin, na posuvný pás jsou umístěny další symboly
Robo Wild.
3 symboly Robo Free Spin umístí na posuvný pás 5 symbolů Robo Wild, 4 symboly Robo Free
Spin umístí na posuvný pás 10 symbolů Robo Wild a 5 symbolů Robo Free Spin umístí na
posuvný pás 15 symbolů Robo Wild.

Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
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zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován. V režimu bonusového zatočení je možné vyhrát další bonusová zatočení.
Funkce Swap
Během hry může dojít k náhodné aktivaci funkce Swap. Během této funkce mohou být všechny
zobrazené nízké symboly jednoho druhu přeměněny na vysoký výplatní symbol (viz obrázek).

Funkce System Overload
Během aktivní funkce Robo Free Spins může dojít k náhodné aktivaci funkce System Overload,
při které se posuvník posune na druhou stranu, tedy zleva doprava, a to náhodně o 1-9 pozic.
K aktivace této funkce může dojít pouze, pokud se již alespoň 3 symboly Robo Wild dostali na
posuvníku za pozici válce 1. Funkce System Overload může být v rámci jedné hry technické
hry aktivována maximálně 4krát.
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Yokozuna Clash
Základní informace
Hra Yokozuna Clash je pětiválcový výherní video automat s 243 fixními výherními liniemi.
Hra obsahuje zástupné symboly Wild a Scatter a funkce Tournament Free Spins, Sumové a
Sumo srážka. (viz obrázky a popis níže).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl
96,30 %
Nejvyšší sázka
100,00 Kč
Nejvyšší výhra
500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra
6 660,00 Kč
Herní funkce
V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají,
s popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry:

Tlačítko

Funkce
Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota
mince na jednu hru technické hry

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně
nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je vždy
25 mincí.
Kliknutím se otevře nabídka počtu herních kol v režimu
automatické hry.

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše sázky.
Kliknutím se otevřou následující možnosti hry:

Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Mezi jednotlivými listy informací o hře lze přecházet pomocí
šipek.
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Tlačítko

Funkce
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry.
Viz část Možnosti nastavení hry.

Klinutím se otevře historie herních kol.

Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.

Kliknutím jsou zapnuty/vypnuty herní audio prvky.

Možnosti nastavení hry

Zvuk
•
•
•

Hlasitost – posuvníkem se ztlumuje nebo zesiluje zvuk.
Zvukové efekty – přepínačem se zapínají nebo vypínají zvukové efekty.
Zvukové pozadí – přepínačem se zapíná nebo vypíná hudba na pozadí.

Obraz
•
•

Rychlost – posuvníkem se nastavuje rychlost animace otáčení válců.
Zobrazovat úvodní obrázek – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní obrazovka.
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Možnosti
•
•

Zobrazovat částky v mincích – přepínačem se mění zobrazení sázky, výher a zůstatku
v mincích nebo Kč.
Roztočit válce stiskem mezerníku – přepínačem se zapíná nebo vypíná úvodní
obrazovku.

Pokročilá nastavení automatické hry
•
•
•
•

•

Pokročilá nastavení automatické hry umožňují nastavit automatický počet her technické
hry, funkce a limity, kdy se má automatická hra přerušit.
Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické
hry.
Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení
automatické hry.
Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v
případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by jejím
spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky.
Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop.

Zastavit automatickou hru:
o
o
o
o

Na jednu výhru minimálně Kč – zastaví automatickou hru, pokud výhra z
jedné hry technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry.
Pokud se zůstatek zvýší o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu.
Pokud se zůstatek sníží o Kč – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek
na uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu.
Při spuštění režimu roztočení zdarma – zastaví automatickou hru, pokud se
aktivuje režim funkce Free Spins.
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Výplatní tabulky
Pokud jsou výsledkem hry technické hry naznačené shodné symboly na alespoň třech
sousedících válcích od prvního válce zleva nebo zprava, dochází ke zformování výherní
kombinace.

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou mince vynásobenou
multiplikátorem příslušné výherní kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní
linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry
technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč. Na výherní linii je vytočena výherní kombinace
4 shodných symbolů Srdce. Výhra je v tomto případě vypočtena následovně: nastavená hodnota
mince x multiplikátor 10, tj. 40,00 Kč.
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Bonusové symboly
Hra obsahuje zástupné bonusové symboly Wild (viz obrázek), které zastupují všechny ostatní
symboly s výjimkou symbolů Scatter (viz níže) tak, aby vznikla co nejvyšší výherní kombinace
dle Výplatních tabulek.

Funkce Tournament Free Spins
Hra obsahuje bonusový symbol Scatter (viz obrázek). Pokud se kdekoliv na válcích zobrazí 2
symboly Scatter, dojde k aktivaci funkce Tournament Free Spins a udělení bonusových
zatočení zdarma. Při aktivaci funkce Free Spins je náhodně vybrán jeden ze základních
bojovníků Sumo (viz níže), který bude bojovat s jedním z Free Spins bojovníků Sumo (viz
níže).

Funkce Tournament Free Spins nemá žádný určitý počet bonusových zatočení zdarma, namísto
toho se ve hře nachází ukazatel převahy. (viz obrázek) Pod hracím polem se proti sobě nacházejí
dva bojovníci Sumo, přičemž avatar sázejícího je vždy bojovník vlevo. Pokud dojde k sestavení
výhry od prvního válce zleva směrem doprava, ukazatel převahy se posune o dva dílky směrem
doprava. Pokud dojde k sestavení výhry od prvního válce zprava směrem doleva, ukazatel
převahy se posune o 3–4 dílky směrem doleva a Free Spin protivník udělí jednu z bonusových
funkcí. (viz níže). Pokud se na hracím poli nachází dvě a více výherních kombinací, přičemž
alespoň jedna je zleva i zprava, souboj je vyhodnocen jako remíza a stav ukazatele se nezmění.
Pokud se ukazatel převahy dostane zcela vlevo, režim funkce Tournament Free Spins skončí.
Pokud se ukazatel převahy dostane zcela vpravo, avatar sázejícího postoupí do finálového
souboje proti bojovníkovi Sumo Yokozunovi, který má stejná pravidla jako první souboj.
Pokud avatar sázejícího zvítězí ve finálovém souboji, celková výhra z funkce Tournament Free
Spins je vynásobena x2.
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Výhry z bonusových zatočení zdarma se v rámci jedné hry technické hry přičítají k výhrám z
jednotlivých výherních kombinací základní hry. Pro určení výše výhry v rámci bonusových
zatočení zdarma se použije výše sázky na výherní linii jako v základní hře, ve které se bonusové
zatočení zdarma aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z bonusových
zatočení přičtené k výhrám ze hry technické hry, ve které byl režim bonusového zatočení
aktivován.
Sumové
Pod hracím pole se nachází animované postavičky bojovníků Sumo. V průběhu základní fáze
hry proti sobě stojí základní bojovníci Sumo, z nichž každý může kdykoliv náhodně aktivovat
jednu z bonusových funkcí. Při aktivaci funkce Tournament Free Spins je vybrán jeden ze
základních bojovníků, který bojuje proti jednomu náhodně vybranému Free Spins bojovníkem
Sumo.
Základní bojovníci Sumo:
Riku (modrý sumo): Náhodně udělí 1-2 symboly Wild na válce 2, 3 a 4 v základní fázi hry
nebo 1-3 symboly Wild v semi-finále Tournament Free Spins a 2-4 symboly Wild ve finále
Tournament Free Spins. Posunuje ukazatel převahy o 2 dílky doprava.
Haru (zelený sumo): Náhodně udělí násobitel výher z výherních kombinací x2-x3 v základní
fázi hry nebo násobitel výher z výherních kombinací x2-x4 při aktivní funkci Tournament Free
Spins. Posunuje ukazatel převahy o 2 dílky doprava.
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O’Conner (skotský sumo): Posunuje ukazatel převahy o 3 dílky doleva. Pokud posune
ukazatel převahy, udělí násobitel výher z výherních kombinací x2-x4.
Daisuke (nabušený sumo): Posunuje ukazatel převahy o 3 dílky doleva. Pokud posune
ukazatel převahy, udělí 1-3 symboly Wild na náhodné pozice.

Yokozuna (démon sumo): Posunuje ukazatel převahy o 4 dílky doleva. Pokud posune ukazatel
převahy, udělí 2-4 symboly Wild na náhodné pozice a násobitel výher z výherních kombinací
x2-x4.

Funkce Sumo srážka
Pokud dojde k sestavení kombinace z 5 symbolů, dojde k aktivaci funkce Sumo srážka a na
náhodných pozicích válců se zobrazí 2-4 stejné symboly jaké se nachází ve výherní kombinaci
z 5 symbolů. Pokud se zobrazí více výherních kombinací z 5 symbolů, funkci Sumo srážka
aktivuje kombinace s největší výplatou. Tuto funkci je možné aktivovat pouze v rámci aktivní
funkce Tournament Free Spins.
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