Společnost SAZKA a.s. informuje všechny účastníky technických her, že bylo vydáno nové
základní povolení na provoz technický her. Všechny technické hry, které společnost
SAZKA a.s. až do současnosti provozovala dle předchozího základního povolení jsou nyní
nově provozované pod sp. zn. MF-28856/2020/73.

Herní plán Technických her SAZKA
§1
Obecná ustanovení
1. SAZKA a.s. provozuje hazardní hry ve smyslu ustanovení zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „hazardní zákon“).
SAZKA a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 866/69, PSČ 160 00, zapsána do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČ: 26493993,
DIČ: CZ699003312 SAZKA a.s. (dále také jen „SAZKA“ nebo „Provozovatel“), provozuje
hazardní hry prostřednictvím všech smluvně zavázaných právnických a fyzických osob
(dále jen „Prodejci“) a prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup
neomezenému okruhu osob v síti internet (dále také jen „Aplikace“).
2. SAZKA dodržuje standardy zodpovědného hraní. Na internetových stránkách SAZKA
www.sazka.cz jsou uvedeny odkazy na rámec zodpovědného hraní.
3. Všechna ustanovení tohoto Herního plánu jsou vykládána v souladu s ochranou Účastníků
hazardní hry, kterým Provozovatel zaručuje rovné podmínky a rovnou možnost Výhry
v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. c) hazardního zákona.
§2
Terminologie Herního plánu Technických her
Provozovatel
Prodejce
Prodejní místo
(Sběrna)

Aplikace

Účastník
Sázející

SAZKA a.s., které Ministerstvo financí České republiky vydalo
povolení k provozování.
právnická nebo fyzická osoba, která na základě smluvního vztahu
s Provozovatelem vykonává některé činnosti související se zajištěním
provozu hazardních her. Prodejcem může být také Provozovatel.
místo, kde je umístěn terminál. Terminál je zařízení obsluhované
Prodejcem, které je online propojeno s Centrální databází systému.
Na terminálech lze provádět příjem hotovosti a výběry hotovosti na
a z Mého účtu, a to nejvýše do 5 000 Kč za 24 hodin dle pravidel
upravených v tomto Herním plánu.
webová aplikace na stránce www.sazka.cz nebo software určený
pro mobilní zařízení (např. mobilní telefon, tablet), které Sázejícím
umožňují uzavírat sázky dálkovým přístupem prostřednictvím
internetu. Některé funkcionality mohou být, s ohledem na typ zařízení
nebo způsob přístupu Sázejícího, omezené, v žádném případě se však
nebude jednat o funkcionality, které zajišťují dodržování zákonných
povinností.
fyzická osoba, která má bydliště v České republice a která se k účasti
na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad.
fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, má bydliště v České
republice a která v souladu s Herním plánem uhradí Sázku
Provozovateli předem. Sázku uhradí Sázející prostřednictvím
Aplikace ze sekce Můj účet.
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zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů, jež ukládá Provozovateli povinnost identifikace Účastníka
při vzniku smluvního vztahu tedy registraci spočívající v poskytnutí
identifikačních a kontaktních údajů v rozsahu stanoveném AML
zákonem, a v některých případech též zajištění dalších AML zákonem
vyžadovaných informací a prohlášení Účastníka (viz též § 5, § 7 a § 9
AML zákona).
Herní plán
soubor pravidel, která stanovují podmínky pro provozování
Technických her. Herní plán je závazný pro Provozovatele, Prodejce
i pro Účastníka. Nedílnou součástí tohoto Herního plánu je
Příloha č. 1 a Příloha č. 2.
Technická hra
hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení,
kterým se pro Technické hry v Aplikaci rozumí server, k němuž se
jednotliví Účastníci připojují kdykoliv prostřednictvím internetu
nezávislým zařízením, které netvoří se serverem nedělitelný celek.
Centrální databáze souhrn technických a programových prostředků pro příjem
systému
a zpracování dat.
Můj účet
uživatelské konto ve smyslu hazardního zákona, které je aktivováno
každé osobě žádající o registraci po odeslání registračního formuláře,
a kterému je přidělen jedinečný identifikátor. V případě, že nejsou
učiněny všechny kroky ke kompletní registraci, má Můj účet status
Dočasného účtu. Po úspěšném a úplném dokončení registrace se status
Mého účtu změní na trvalý. Prostřednictvím Mého účtu získává
Účastník informace o všech svých transakcích týkajících se uzavírání
nebo rušení sázek a o všech svých Vkladech do hry a výplatách Výher
včetně vložení a výběru peněžních prostředků na a z Mého účtu. Můj
účet je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem Účastníka
a rovněž vlastním heslem Účastníka. Můj účet je zobrazen
Účastníkovi po přihlášení do Aplikace.
Dočasný účet
dočasné uživatelské konto, které je vytvořeno každému Účastníkovi
v případě, že zahájí, ale zcela nedokončí registrační proces
pro uzavírání sázek prostřednictvím Aplikace v souladu s hazardním
zákonem a Herním plánem.
Sázka
nevratné peněžité plnění dobrovolně určené Sázejícím, které bude
porovnáno s výsledkem Technické hry.
Vklad
plnění opravňující Sázejícího k účasti na Technické hře, představující
jednu nebo více Sázek nebo další plnění stanovená Provozovatelem.
Uzavření sázky
k Uzavření sázky dojde okamžikem spuštění hry v Aplikaci.
Spuštěním hry je proveden Záznam Sázky a zároveň je uhrazena
Sázka z Mého účtu.
Záznam Sázky
záznam o uzavřené sázce, který je proveden v Centrální databázi
systému a zobrazen v sekci Můj účet.
Výherní
kombinace, které jsou určovány pravidly jednotlivých Technických
kombinace
her popsaných v tomto Herním plánu.
Výherní podíl
statistická hodnota průměru podílu Výše Výher k výši vložených
Sázek zjištěná na souboru nejméně 100 000 her.
Výhra
Předmětem výhry jsou peněžní prostředky (dále také jako peníze).
AML
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Výše Výhry

v jednotlivých Výherních kombinacích se stanoví jako násobky sázky
nebo jako přesné částky. Výše Výhry je omezena hazardním zákonem.
Výherce
Sázející, který uzavřel sázku prostřednictvím Aplikace, řádně dosáhl
Výhry podle Herního plánu.
Uplatnění Výhry a v Aplikaci Sázející nemusí uplatňovat nárok na Výhru, ten je
lhůta pro
realizován okamžikem zjištění výsledku dané Technické hry. Výhry
uplatnění práva na se zobrazí v sekci Můj účet.
Výhru
Bonusová hra typu Technická hra může obsahovat Bonusovou hru typu jackpot.
jackpot
Bonusová hra typu jackpot je implementována do herního systému za
účelem zatraktivnění základních her. Seznam Bonusových her typu
jackpot je obsažen v Příloze č. 2.
Roztočení navíc
v případě, že se v popisu Technické hry uvádí Roztočení navíc,
znamená to, že roztočení probíhají bez odečtení sázky.
Výplata Výhry
Sebeomezující
opatření
Rejstřík

probíhá bez zbytečného odkladu připsáním výherní částky Sázejícímu
na Můj účet nejdéle ve lhůtě stanovené hazardním zákonem. Výplata
Výhry se řídí pravidly uvedenými v tomto Herním plánu.
opatření, která si Účastník v rámci zodpovědného hraní jednotlivě
nastavuje nebo jejichž nastavení jednotlivě odmítá. Nastavení
nebo odmítnutí
Sebeomezujících
opatření
je
podmínkou
pro dokončení registrace.
Rejstřík fyzických osob, které jsou z účasti na hazardních hrách
vyloučeny podle hazardního zákona. Rejstřík je neveřejný informační
systém veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených
fyzických osob k hazardním hrám.
§3
Organizace Technických her

1.
2.
3.
4.

Tento Herní plán upravuje podmínky účasti na Technických hrách provozovaných
Provozovatelem a popsaných v tomto Herním plánu.
Sázky jsou přijímány prostřednictvím Aplikace, která je propojena s Centrální databází
systému.
Herní měnou je česká koruna.
Provozovatel nesmí nabízet nebo poskytovat žádná zařízení umožňující účast
na internetové hře.
§4
Závaznost Herního plánu

1.

2.

Ustanovení Herního plánu jsou závazná pro Provozovatele, Prodejce i pro Účastníka,
přičemž jakékoliv jiné verze popisů jednotlivých Technických her, uvedených
v Příloze č. 1, mimo tento Herní plán mají pouze informativní a nezávazný charakter.
Účastník je povinen se před Uzavřením sázky seznámit s ustanovením Herního plánu. Platí
to i o případných změnách a doplňcích Herního plánu. Uzavřením sázky Sázející uznává
ustanovení Herního plánu za závazná.
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3.

4.

V rámci Aplikace je pro každou Technickou hru speciální sekce, ve které je pro Účastníka
dostupná nápověda, která usnadňuje ovládání a pochopení pravidel příslušné Technické
hry. V případě rozporu mezi konkrétní nápovědou a pravidly příslušné Technické hry
upravenými v tomto Herním plánu, mají přednost ustanovení tohoto Herního plánu.
V případě jakýchkoliv pochybností Účastníka o významu či smyslu nápovědy, či
terminologie použité v konkrétní Technické hře, je Účastník povinen předem kontaktovat
Provozovatele a požadovat upřesnění.
Herní plán je k dispozici na internetových stránkách www.sazka.cz, kde jsou také uvedeny
Všeobecné podmínky Herního portálu Sazka.cz. V případě rozporu mezi ustanoveními
Herního plánu a Všeobecných podmínek Herního portálu Sazka.cz nebo informací, mají
vždy přednost ustanovení Herního plánu.
§5
Obecné podmínky Technických her

Jedna hra Technické hry je ukončený proces ve smyslu § 50 hazardního zákona, při kterém
se po jednom spuštění vytváří náhodný proces výsledku hry a nejpozději při zahájení této
hry se odečte Sázka z Mého účtu.
2. V průběhu jedné hry Technické hry není dovoleno uskutečňovat další sázky.
3. Technické hry jsou nastaveny tak, že jedna hra Technické hry není kratší než 2 vteřiny.
4. Sázka do jedné hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 1 000 Kč.
5. Výhra z jedné hry Technické hry nesmí, v souladu s hazardním zákonem, přesáhnout
částku 500 000 Kč. K zajištění této podmínky Výplaty Výher může dojít u některých
Technických her k omezení maximální výše sázky či Výhry.
6. Nejvyšší hodinová prohra Sázejícího, ve smyslu hazardního zákona, je 450 000 Kč.
K zajištění nepřesáhnutí nejvyšší hodinové prohry může dojít u některých Technických her
k omezení maximální výše sázky či jejímu nepřijetí. Hodnoty nejvyšší hodinové prohry
uváděné v pravidlech jednotlivých Technických her, která jsou součástí tohoto Herního
plánu, jsou hodnoty vypočítané pro danou konkrétní Technickou hru. Pro účely dodržování
limitu nejvyšší hodinové prohry v souladu s § 53 ZHH je použita hodnota, která je nejvyšší
ze všech těchto vypočítaných hodnot jednotlivých Technických her obsažených v tomto
Herním plánu.
7. V případě, že příslušná Technická hra obsahuje bonusové hry (resp. bonusová kola), jejichž
spuštění není spojeno s vložením další sázky do hry, pak jsou tyto považovány za součást
jedné hry Technické hry v rámci dané Technické hry.
8. Výherní podíl Technických her není nižší než 75 % a vyšší než 100 %.
9. Po uplynutí 120 minut účasti na Technické hře, v případě, že mezi jednotlivými hrami
Technických her nebude pauza alespoň 15 minut, nebude Sázejícímu po dobu 15 minut
umožněno účastnit se na žádné hře Technické hry.
10. O Výhře nebo prohře u Technických her rozhoduje zcela nebo z části náhodný proces,
unikátní pro každou hru Technické hry, který je vytvořený na základě výsledku
z generátoru náhodných čísel.
11. Pravidla jednotlivých Technických her a způsob hry je pro každou jednotlivou Technickou
hru popsán v Příloze č. 1 tohoto Herního plánu. V Příloze č. 1 je u jednotlivých
Technických her rovněž uvedena výše nejnižší a nejvyšší sázky do jedné hry Technické
hry. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit, i jen v některých případech, výši nejnižší
sázky rozdílně od Přílohy č. 1 tohoto Herního plánu s minimálním přírůstkem/úbytkem
od 0,1 Kč. V těchto případech má takto stanovená výše nejnižší sázky přednost
1.
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před údajem uvedeným v Příloze č.1 tohoto Herního plánu. O těchto případných úpravách
bude Provozovatel vhodným způsobem Účastníky informovat.
§6
Mlčenlivost
1.

2.

Provozovatel a Prodejci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Účastnících hazardní hry,
jejich účasti na hazardní hře a jejich případném zápisu v Rejstříku. Povinnost zachovávat
mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy Účastník hazardní hry zprostí Provozovatele
povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti nelze Provozovatele zprostit dříve, než
je známo, zda Sázející získal Výhru v souladu s Herním plánem. Každá osoba může
zprostit Provozovatele mlčenlivosti ohledně údajů, které se ji týkají, a údajů, které byly
využity při dokazování jejích povinností v oblasti hazardních her, s uvedením rozsahu
údajů a účelu zproštění. Zemře-li nebo zanikne-li tato osoba bez dědice, má oprávnění ke
zproštění povinnosti mlčenlivosti ministr financí.
Povinnost zachovávat mlčenlivost o Účastnících hazardní hry, jejich účasti na hazardní hře
a jejich případném zápisu v Rejstříku se Provozovatel se Provozovatel nemůže dovolávat
vůči orgánům vykonávajícím působnost podle hazardního zákona, soudům pro účely
soudního řízení, orgánům činným v trestním řízení, nebo Probační a mediační službě pro
účely výkonu jejich činnosti a Národnímu bezpečnostnímu úřadu při provádění úkonů
bezpečnostního řízení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a
bezpečnostní způsobilost. Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči
příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

§7
Způsobilost k Uzavření sázek
1.

2.

3.

4.

Účastníkem může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let, má bydliště v České
republice a která provedla registraci, není zapsána v Rejstříku a splnila další podmínky
tohoto Herního plánu, a v souladu s nimi uhradí předem Provozovateli Sázku, a které v
účasti na hazardní hře dočasně nebrání nastavená Sebeomezující opatření.
Provozovatel má povinnost okamžitě zamezit Účastníkovi v přístupu do sekce Můj účet
v případě zjištění zneužití přístupových údajů osobou mladší 18 let nebo osobou odlišnou
od registrovaného Účastníka.
V případě důvodného podezření na porušení odst. 2, má Provozovatel právo pozastavit
Výplatu Výher i výběr peněžních prostředků a zablokovat Můj účet, a to nejdéle na dobu
60 dnů. V případě, že se důvodné podezření na porušení odst. 2 prokáže, nárok na Výhru
nebude Provozovatelem přiznán.
Provozovatel má podle AML zákona povinnost identifikace Účastníka při vzniku
smluvního vztahu tedy registraci a v některých případech též zajištění dalších AML
zákonem vyžadovaných informací a prohlášení Účastníka (viz též § 5, § 7 a § 9 AML
zákona). Účastník je povinen k zajištění povinností Provozovatele dle AML zákona
poskytnout Provozovateli potřebnou součinnost. Bez splnění požadavků AML zákona,
zejména § 7 a § 9 nebude Účastníkovi umožněno uzavřít Sázku do Technické hry.
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§8
Registrace Účastníka
Každá osoba, která se chce účastnit Technických her provozovaných prostřednictvím
Aplikace, musí před prvním Uzavřením sázky provést registraci na www.sazka.cz.
2. Účastníkem hazardních her se může stát pouze fyzická osoba, která má bydliště na území
České republiky a je starší 18 let a není zapsána v Rejstříku
3. Registraci provede osoba žádající o registraci v Aplikaci vyplněním registračního
formuláře. V registračním formuláři osoba žádající o registraci vyplní pravdivě své
identifikační a kontaktní údaje v rozsahu stanoveném AML zákonem a hazardním
zákonem, dále si v rámci v registračním procesu jednotlivě nastaví Sebeomezující opatření
nebo jejich nastavení jednotlivě odmítne a vyplní údaje o svém platebním účtu, platební
kartě nebo jiném platebním prostředku.
4. Osoba žádající o registraci je povinna Provozovateli poskytnout své pravdivé identifikační
a kontaktní údaje, nastavit si jednotlivě Sebeomezující opatření nebo jejich nastavení
jednotlivě odmítnout a poskytnout údaje o svém platebním účtu, platební kartě nebo jiném
platebním prostředku.
5. Identifikačními údaji a kontaktními údaji se podle hazardního zákona rozumí: jméno,
popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, adresa místa trvalého nebo
jiného obdobného pobytu, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození
nebylo-li rodné číslo přiděleno, místo narození, korespondenční adresa, je-li odlišná od
adresy bydliště, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty a v případě, že
má zřízenou datovou schránku i identifikátor datové schránky.
6. Identifikačními údaji podle AML se dále rozumí trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství,
místo narození, pohlaví, a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který
jej vydal a dobu jeho platnosti.
7. Sebeomezujícími opatřeními se rozumí opatření pro odpovědné hraní, která jsou stanovena
hazardním zákonem.
8. Údaji o platebním účtu se rozumí poskytnutí čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru
platebního účtu vedeného u osoby, která je oprávněna poskytovat platební služby na území
České republiky; tak, aby na základě tohoto čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru
bylo možno jednoznačně identifikovat majitele registrovaného platebního účtu. Změnu
zaregistrovaného platebního účtu může Účastník provést jednou za sedm dní.
9. Údaji o platební kartě se rozumí poskytnutí čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru
platební karty vydané osobou, která je oprávněna poskytovat platební služby v členském
státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru tak, aby na základě tohoto čísla nebo jiného jedinečného
identifikátoru bylo možno jednoznačně identifikovat držitele registrované platební karty.
10. Údaji o jiném platebním prostředku se rozumí číslo nebo jiný jedinečný identifikátor jiného
platebního prostředku vydaného osobou, která je oprávněna poskytovat služby v členském
státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru tak, aby na základě tohoto čísla nebo jiného jedinečného
identifikátoru bylo možno jednoznačně identifikovat majitele takovéhoto platebního
prostředku.
11. V rámci procesu registrace je osoba žádající o registraci povinna prokázat, že je majitelem
platebního účtu, resp. držitelem platební karty nebo jiného platebního prostředku
(k prokázání nepostačuje pouhé prohlášení osoby žádající o registraci, že je majitelem,
1.
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12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

resp. držitelem), ze kterého bude na Můj účet převádět/přijímat peněžní prostředky. Toto
ověření provádí Provozovatel na základě prvního vložení peněžních prostředků osobou
žádající o registraci formou elektronické transakce z platebního účtu, jehož je osoba
žádající o registraci majitelem, resp. registrované platební karty, nebo jiného platebního
prostředku, jehož je osoba žádající o registraci držitelem, a to z elektronických informací
poskytnutých poskytovatelem platebních služeb, které jsou součástí této transakce.
Nebude-li možné takto informace ověřit, pak Provozovatel provede ověření na základě
nezbytné dokumentace poskytnuté osobou žádající o registraci. Po úspěšném ověření
zvoleného platebního účtu, resp. platební karty nebo jiného platebního prostředku, je tento
dále považován za registrovaný platební účet, resp. registrovanou platební kartu
nebo registrovaný jiný platební prostředek.
Pokud osoba neposkytne údaje podle odst. 5 a 6, nebo pokud nebude možno tyto údaje
spolehlivě ověřit, nelze registraci úspěšně dokončit. Ověření údajů dle AML probíhá:
a) ověřením za fyzické přítomnosti Účastníka dle § 8 AML, např. na Prodejním místě.
Účastník bere na vědomí, že v tomto případě je povinen předložit při ověřování údajů
průkaz totožnosti. V případě, že průkaz totožnosti Účastník odmítne předložit, nebude
proces registrace dokončen a nebude vytvořen Můj účet se statusem trvalý.
Nebo
b) na základě převzaté identifikace prostřednictvím úvěrové nebo finanční instituce dle
§ 11 AML.
Ověření případného zápisu osoby žádající o registraci v Rejstříku probíhá prostřednictvím
Ministerstva financí, a to dálkovým způsobem prostřednictvím informačního systému
veřejné správy. V případě, že Provozovatel zjistí v průběhu procesu registrace, že je osoba
žádající o registraci v Rejstříku zapsána, neumožní takové osobě dokončit registraci a
případně ji nebude zřízen ani Dočasný účet. V případě, že vlivem technické chyby,
způsobené zejména výpadkem informačního systému veřejné správy, bude dokončena
registrace osobě zapsané v Rejstříku, nebo osobě zapsané v Rejstříku bude zřízen Dočasný
účet, bude této osobě okamžitě po zjištění této skutečnosti znemožněna účast na hazardních
hrách. Ověření případného zápisu zaregistrované osoby v Rejstříku probíhá při každém
přihlášení do Mého účtu nebo do Dočasného účtu. V případě výpadku informačního
systému veřejné správy je u každého Účastníka ohledně zápisu v rejstříků brán v potaz
poslední zjištěný stav. Pokud nedojde k ověření a potvrzení údajů podle odst. 5 a 6
v souladu s hazardním zákonem a AML, nelze registraci úspěšně dokončit.
Účastník je povinen provést změnu, resp. požádat o změnu svých poskytnutých
identifikačních a kontaktních údajů bezodkladně poté, co došlo ke změně některého z nich.
Odesláním registračního formuláře Účastník potvrzuje, že se předem seznámil s platným
zněním Herního plánu a Všeobecnými podmínkami Herního portálu Sazka.cz.
Provozovatel neodpovídá za pravost, platnost a věcnou správnost dokumentů, které osoba
žádající o registraci, resp. Účastník Provozovateli předloží. V případě pochybností
o pravosti, platnosti či věcné správnosti dodaných dokumentů, je Provozovatel oprávněn
takový dokument odmítnout, resp. požadovat dodání dalších dokumentů.
Po úspěšném a úplném dokončení registrace získá Můj účet status trvalý.
Do okamžiku dokončení kompletní registrace je osobě žádající o registraci zřízen Dočasný
účet. Dočasný účet bude zřízen pouze v případě, že osoba žádající o registraci poskytne
Provozovateli všechny údaje uvedené v odst. 5 a 6, dojde k ověření věkové hranice 18 let
osoby žádající o registraci a taková osoba není zapsána v Rejstříku. Dočasný účet může
být aktivní nejdéle 30 dní a celkové vložené peníze na účet za tuto dobu nesmí přesáhnout
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částku 3 000 Kč, a to ani v součtu. Z Dočasného účtu nelze vybírat vložené peníze nebo
Výhry.
19. Po dokončení registrace přestanou platit omezení uvedená v odst. 19.
20. Nedojde-li ke kompletní registraci Účastníka hazardní hry, má Provozovatel povinnost
vrátit mu pouze nevyčerpaný vklad, a to nejpozději do 7 dnů od dne zrušení jeho
Dočasného účtu. Nevyčerpaný vklad Provozovatel vrátí Účastníkovi na platební účet,
který uvedl při registraci, pokud to není možné, poštovní poukázkou na adresu uvedenou
v registračním formuláři, přičemž náklady na odeslání poštovní poukázky půjdou k tíži
Účastníka a budou strženy z nevyčerpaného vkladu. Při vypořádání nevyčerpaného vkladu
poštovní poukázkou bude výše nevyčerpaného vkladu zaokrouhlena na celé koruny
směrem dolů. V případě, že by náklady na odeslání nevyčerpaného vkladu prostřednictvím
poštovní poukázky převýšily výši nevyčerpaného vkladu, není Provozovatel povinen
zasílat Účastníkovi tento nevyčerpaný vklad, a to s ohledem na nepoměr mezi výší
nevyčerpaného vkladu a náklady transakce.
21. Účastník bere na vědomí, že Provozovatel uchovává jeho údaje uvedené při registraci
a herní a finanční data ve své evidenci po dobu 10 let od okamžiku ukončení Mého účtu,
a to v souladu s § 16 AML.
§9
Můj účet
1.

2.

3.

4.

5.

Můj účet využívaný pro hazardní hry je uživatelským kontem pro všechny internetové
hazardní hry v Aplikaci a slouží k evidenci vkládání peněžních prostředků, identifikaci
uzavřené Sázky i k Výplatě Výhry na Můj účet. Do okamžiku dokončení kompletní
registrace má Můj účet statut Dočasného účtu a platí pro něj omezení uvedená v § 8.
Prostřednictvím Mého účtu získává Účastník informace o všech svých transakcích
týkajících se uzavírání nebo rušení sázek, Výplatách Výher a o všech svých peněžních
transakcích. Můj účet je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem Účastníka a rovněž
heslem Účastníka.
Každý Účastník hazardní hry může mít u Provozovatele pouze jeden Můj účet, a pokud se
účastní i dalších her u Provozovatele nabízených v Aplikaci, sdílí tak Můj účet pro všechny
sázky uskutečněné do všech druhů hazardních her provozovaných Provozovatelem
v Aplikaci, a to za předpokladu, že splní rovněž všechny podmínky vyžadované pro účast
na takové další hazardní hře. Závazná pravidla dalších hazardních her jsou stanovena
v příslušném herním plánu konkrétní hazardní hry.
Pro účely bezpečnosti a pro účely identifikace Účastníka má každý Účastník své jedinečné
přihlašovací jméno a heslo, které slouží Účastníkovi k přihlášení do Aplikace. Účastník je
povinen nakládat se svými přístupovými údaji vždy tak, aby se zabránilo jejich zneužití
a zpřístupnění neoprávněným osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost
za zneužití uživatelských údajů, resp. přístupových údajů, které bude způsobeno
Účastníkem, resp. v důsledku porušení povinností ze strany Účastníka.
V případě, že Provozovatel zjistí jakékoliv porušení ustanovení § 8, je oprávněn pozastavit
Výplatu Výher i výběr peněžních prostředků a zablokovat nebo zrušit Můj účet. Výplatu
Výher lze Provozovatelem pozastavit nejdéle na dobu 60 dnů. V případě, že se potvrdí
důvodné podezření, že došlo k porušení ustanovení předchozích odstavců, nárok na Výhru
nebude Provozovatelem přiznán.
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Účastník není oprávněn využívat peněžní prostředky evidované na Mém účtu jiným
způsobem (peněžní transakce apod.), než výhradně k úhradě sázky do hazardní hry.
V případě, že Účastník poruší opakovaně tuto svou povinnost, má Provozovatel právo
na náhradu všech nákladů vzniklých při těchto transakcích. K náhradě nákladů je
Provozovatel oprávněn použít peněžní prostředky na Mém účtu Účastníka, který tuto svou
povinnost porušil. V případě, že stav Mého účtu bude vykazovat záporný zůstatek, je
Účastník povinen vzniklý dluh uhradit, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne
výzvy Provozovatele k úhradě vzniklého dluhu.
7. Provozovatel neumožní používat Můj účet k účasti na hazardních hrách okamžitě poté, co
zjistí, že osoba, které byl zřízen Můj účet, byla následně zapsána do Rejstříku. Účastníkovi
je v takovém případě umožněno se do Mého účtu přihlásit pouze za účelem kontroly dříve
uzavřených sázek a za účelem výběru peněžních prostředků z Mého účtu.
6.

§ 10
Převod peněžních prostředků na Můj účet
1.
2.

3.

4.

Na Můj účet, který má status Dočasného účtu nelze vložit částku přesahující 3 000 Kč,
a to ani v součtu.
Na Můj účet jsou převáděny peněžní prostředky určené pro úhradu Sázek následujícími
způsoby:
a) Účastník peněžní prostředky v hotovosti složí na kterémkoli Prodejním místě,
kde je umístěn terminál, maximálně ve výši 5 000 Kč za 24 hodin. Minimální částka
pro jednorázový vklad v hotovosti na Můj účet prostřednictvím Prodejního místa,
kde je umístěn terminál činí 1 000 Kč. Každý Účastník je při vložení peněžních
prostředků v hotovosti na Můj účet povinen na vyžádání předložit platný průkaz
totožnosti. Při nepředložení platného průkazu totožnosti je Provozovatel oprávněn
vklad hotovosti odmítnout do doby splnění této povinnosti.
b) Účastník převede peněžní prostředky z platebního účtu v souladu s tímto Herním
plánem. Minimální částka pro jednorázový vklad na Můj účet z platebního účtu činí
1 000 Kč, maximální částka pro jednorázový vklad na Můj účet z platebního účtu činí
999 999 Kč.
c) Účastník převede peněžní prostředky z platební karty či jiného platebního prostředku
v souladu s tímto Herním plánem. Minimální částka pro jednorázový vklad na Můj
účet z platební karty či jiného platebního prostředku činí 1 000 Kč, maximální částka
pro jednorázový vklad na Můj účet z platební karty či jiného platebního prostředku
činí 300 000 Kč.
d) Účastník získá peněžní prostředky připsáním Výher z hazardních her uzavřených
prostřednictvím Aplikace.
e) Účastník může získat peněžní prostředky z bonusových a věrnostních programů
a z nabídek.
Provozovatel může stanovit v Ceníku, který je součástí Všeobecných obchodních
podmínek herního portálu Sazka.cz odlišnou výši limitu pro jednorázový vklad, s tím,
že tato odlišná výše musí být vždy ve prospěch Účastníka a musí být v souladu s hazardním
zákonem.
Peněžní prostředky vedené na Mém účtu nejsou úročeny.
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5.

Provozovatel je povinen vrátit zpět peněžní prostředky, které byly na Můj účet převedeny
v rozporu s odst. 1 a 2.
§ 11
Výběry peněžních prostředků z Mého účtu

1.

2.

3.

Z Mého účtu, který má status Dočasného účtu, nelze vybírat peněžní prostředky. Nedojdeli k registraci Účastníka hazardní hry, je Provozovatel povinen vrátit mu nevyčerpaný
Vklad nejpozději do sedmi dnů od dne zrušení Mého účtu, který má status Dočasného účtu.
Z Mého účtu může Účastník vybrat peněžní prostředky následujícími způsoby:
a) Účastník peněžní prostředky v hotovosti vybere v kterémkoliv Prodejním místě,
kde je umístěn terminál, a to do 5 000 Kč za 24 hodin. Minimální částka pro výběr
hotovosti z Mého účtu prostřednictvím Prodejního místa, kde je umístěn terminál činí
100 Kč. Každý Účastník je při výběru peněžních prostředků v hotovosti z Mého účtu
povinen na vyžádání předložit platný průkaz totožnosti. Při nepředložení platného
průkazu totožnosti je Provozovatel oprávněn výběr hotovosti odmítnout do doby splnění
této povinnosti.
b) Účastník peněžní prostředky převede pokynem k úhradě z Mého účtu na svůj
zaregistrovaný platební účet. Minimální částka pro převod peněžních prostředků
na zaregistrovaný platební účet činí 100 Kč.
Provozovatel může stanovit v Ceníku, který je součástí Všeobecných obchodních
podmínek herního portálu Sazka.cz odlišnou výši limitu pro výběr, s tím, že tato odlišná
výše musí být vždy ve prospěch Účastníka a musí být v souladu s hazardním zákonem.
§ 12
Zrušení Mého účtu

1. Provozovatel je oprávněn zrušit kterémukoli Účastníkovi Můj účet v případech, kdy:
a) uvede při registraci nepravdivé údaje,
b) prokazatelně ovlivní výsledek hazardní hry, resp. se o její ovlivnění pokusí,
tj. neoprávněným zásahem do softwaru zařízení,
c) prokazatelně dojde k podvodnému jednání, resp. pokusu o něj,
d) prokazatelně dojde k zneužití cizích platebních prostředků,
e) závažným způsobem poruší ustanovení Herního plánu,
f) prokazatelně zneužije bonusové nebo věrnostní programy nebo nabídky,
které Provozovatel poskytuje,
g) nenahlásí změny v základních údajích uvedených v registračním formuláři,
h) prokazatelně zneužije ochranné známky Provozovatele, nebo poškodí jeho dobré
jméno, proviní se proti dobrým mravům při jednání s Provozovatelem, nebo šíří
o Provozovateli nepravdivé údaje,
i) prostřednictvím své registrace umožní přístup osoby mladší 18 let k uzavření sázek
na hazardní hry,
j) nevrátí bezdůvodné obohacení, které získal chybou systému Provozovatele,
k) nevrátí peněžní prostředky při neoprávněném připsání Výhry, dle § 15 odst. 3 a 4,
l) Provozovatel prokazatelně zjistí, že Účastník sdělil třetí straně své registrační údaje,
nebo poskytnul přístup k Mému účtu, resp. Dočasnému účtu jiné osobě nebo přistoupil
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2.
3.

4.

5.

(resp. pokusí se o přístup) k Mému účtu, resp. Dočasnému účtu jiného Účastníka
hazardní hry,
m) Provozovatel získá důvodné podezření na zneužití nebo neoprávněnou manipulaci
Účastníka, nebo jiné osoby s Mým účtem, nebo dojde ke zneužití nebo neoprávněné
manipulaci s Mým účtem,
n) po dobu delší než 24 měsíců nedojde k uzavření sázky v rámci Mého účtu. O této
skutečnosti bude Účastník informován nejpozději 14 dní před zrušením Mého účtu,
a to prostřednictvím registrované emailové adresy,
o) prokazatelně dojde k vulgárnímu, obtěžujícímu či jinak nevhodnému chování při
komunikaci s Provozovatelem nebo s jinými Účastníky hazardní hry (např. v rámci
chatu),
p) byla v důsledku jednání Účastníka podstatně narušena vzájemná důvěra mezi
Účastníkem a Provozovatelem (např. oznámení orgánů činných v trestním řízení
na podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s účastí na hazardní hře),
q) Účastník v souvislosti s účastí na hazardní hře poruší obecné právní předpisy,
r) smrti Účastníka,
s) neposkytne potřebnou součinnosti k plnění povinností dle AML zákona,
t) v jiných případech uvedených v tomto Herním plánu.
Konkrétní důvod zrušení Mého účtu Provozovatel vždy sdělí Účastníkovi prostřednictvím
výpovědi, která mu bude zaslána na registrovanou emailovou adresu.
Účastník má kdykoliv právo zrušit si Můj účet i bez udání důvodů. Účastník v takovém
případě zašle žádost na e-mailovou adresu info@sazka.cz, nebo zašle svou žádost
prostřednictvím formuláře pro dotazy, který je dostupný na www.sazka.cz.
V případě, že dojde ke zrušení Mého účtu z důvodu dle § 11 odst. 1 písm. j) nebo k)
a Účastník následně zahájí nový registrační proces, který úspěšně dokončí a Provozovatel
eviduje v době dokončení registrace pohledávku vůči tomuto Účastníkovi ze zrušeného
Mého účtu, pak bude záporný zůstatek zrušeného Mého účtu evidován také na nově
vzniklém Mém účtu totožného Účastníka hazardní hry.
V případě, že Můj účet bude zrušen, budou peněžní prostředky, za podmínek stanovených
tímto Herním plánem vráceny Účastníkovi. Peněžní prostředky Provozovatel vrátí
Účastníkovi na registrovaný platební účet, nebo refundací na platební kartu či jiný platební
prostředek. V případě, že zůstatek na Mém účtu převyšuje součet vložených peněžních
prostředků provedených prostřednictvím registrované platební karty, či jiného
registrovaného platebního prostředku, bude převyšující částka vrácena prostřednictvím
registrovaného platebního účtu, pokud to není možné, poštovní poukázkou na adresu
uvedenou v registračním formuláři, přičemž náklady na odeslání poštovní poukázky
půjdou k tíži Účastníka a budou strženy z peněžních prostředků evidovaných na Mém účtu.
Při vypořádání peněžních prostředků poštovní poukázkou bude výše peněžních prostředků
zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů. V případě, že by náklady účtované přepravcem
na odeslání peněžních prostředků převýšily výši evidovaných peněžních prostředků na
Mém účtu, není Provozovatel povinen zasílat Účastníkovi tento zůstatek, a to s ohledem
na nepoměr mezi výši zůstatku a náklady transakce. V případě, že Účastník bude
požadovat vrácení peněžních prostředků na platební účet vedený u poskytovatele platební
služby mimo Českou republiku je Provozovatel oprávněn účtovat za takovýto převod
poplatek 0,9 % z částky převodu, min. však 250 Kč a max. 1500 Kč.
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§ 13
Uzavření sázek
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Jednotlivé sázky jsou Sázejícím uzavírány prostřednictvím Aplikace.
Sázku je možno uzavřít pouze v případě, že zůstatek na Mém účtu odpovídá nebo převyšuje
výši sázky a neodporuje nastavením parametrů Sebeomezujících opatření.
Sázky se uzavírají následujícím postupem:
a) Účastník se přihlásí do sekce Můj účet tak, že do pole „jméno“ zadá svůj jedinečný
přihlašovací identifikátor a do pole „heslo“ zadá své heslo.
b) Při uzavírání sázky si Účastník připraví, nebo použije Provozovatelem přednastavenou
Sázku, nebo použije Sázku naposledy podanou. Za správnou přípravu Sázky odpovídá
Účastník.
c) Spuštěním hry dojde k Uzavření sázky.
Uzavřené Sázky jsou registrované v Centrální databázi systému Provozovatele. Sázející
má Záznamy Sázek evidovány v sekci Můj účet, kde každá podaná Sázka je specifikována
jedinečným identifikátorem.
Za čas Uzavření sázky, je považován okamžik, ve kterém je Záznam Sázky zaregistrován
v Centrální databázi systému. V případě pochybností je vždy rozhodující záznam o čase
Uzavření sázky v Centrální databázi systému Provozovatele. Pokud z důvodu technické
chyby systému, nebo z důvodu nedostatku peněžních prostředků Sázejícího na Mém účtu,
nedojde ke spuštění hry, nebude proveden Záznam Sázky v Centrální databázi systému ani
nedojde k Uzavření sázky. Systém neumožňuje uzavření sázky a odehrání Technické hry
bez provedení Záznamu Sázky v Centrální databázi systému Provozovatele.
Provozovatel má právo příjem Sázek na jakoukoliv z Technických her kdykoliv pozastavit,
a to i bez uvedení důvodu.
§ 14
Hodnocení Sázek

1.

2.

3.

4.

Výsledek každé Technické hry je určován na základě porovnání výsledků ukončené jedné
hry Technické hry s tabulkou Výher, která je součástí každé jednotlivé Technické hry
a odpovídá Hernímu plánu. Výsledek každé Technické hry odpovídá Výherní kombinaci
stanovené pro každou jednotlivou Technickou hru v tabulce Výher. Uvedený proces
nemůže být Provozovatelem, Sázejícím, ani jinou třetí osobou ovlivněn a výsledek z něho
plynoucí nemůže být nikomu předem znám.
V případě pochybností o Výhře, je vždy rozhodující záznam o výsledku hry v Centrální
databázi systému. Pokud by došlo k ojedinělé situaci, že by nebyl proveden záznam
o výsledku hry v Centrální databázi systému (např. z důvodu technické chyby systému),
dojde k vrácení Sázky Sázejícímu.
Nastane-li jakékoliv přerušení započaté hry ze strany Sázejícího (např. porucha připojení
k internetu), dle povahy hry dojde buď k jejímu automatickému dokončení, nebo hra
zůstane v rozehrané fázi a Sázející se bude moci jejím opětovným spuštěním vrátit do fáze,
kdy hru opustil a hru dokončit. Záznam o automaticky dokončené hře poté najde Sázející
v historii transakcí v sekci Můj účet.
Nastane-li jakékoliv přerušení započaté hry ze strany Provozovatele (např. technická
závada) dříve, než dojde k záznamu o výsledku hry v Centrální databázi systému,
je Sázejícímu vrácena Sázka. Dojde-li k přerušení započaté hry ze strany Provozovatele
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poté, co dojde k záznamu o výsledku hry v Centrální databázi systému, najde Sázející tento
výsledek v přehledu transakcí v sekci Můj účet.
§ 15
Výplata Výher
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Nárok na Výhru vzniká Sázejícímu v případě, že Sázející získal, resp. dosáhl, výherní
kombinace, která je nutná dle pravidel příslušné Technické hry k dosažení Výhry a zároveň
nebyl porušen žádným způsobem tento Herní plán.
V Aplikaci Sázející nemusí uplatňovat nárok na Výhru, ten je realizován okamžikem
zjištění výsledku dané Technické hry.
Výplata Výher ze Sázek probíhá, po splnění podmínek nároku na Výhru v příslušné
Technické hře, bez zbytečného odkladu připsáním výherní částky Sázejícímu na Můj účet,
nejpozději ve lhůtě stanovené hazardním zákonem.
Pokud byla Výplata Výhry z uzavřených sázek připsána Sázejícímu na Můj účet
neoprávněně nebo v jiné výši a pokud tato skutečnost musela být Sázejícímu prokazatelně
známa, převede neoprávněně připsanou částku Provozovatel zpět na účet Provozovatele.
O nastalé situaci Provozovatel Sázejícího informuje. V případě, že zůstatek peněžních
prostředků Účastníka na Mém účtu nepostačuje k úhradě převodu takto neoprávněně
vyplacené Výhry, vyzve Provozovatel Účastníka vrácení tohoto bezdůvodného obohacení.
Pokud se tímto postupem Můj účet dostane do mínusu, je Sázející povinen vzniklý dluh
uhradit, a to nejpozději ve lhůtě do deseti (10) dnů od okamžiku, kdy se stav peněžních
prostředků na Mém účtu dostal do mínusu. Provozovatel je oprávněn nerealizovat operace
požadované Sázejícím až do doby, kdy bude dluh uhrazen. V případě, že Sázející nesplní
svou povinnost ve stanovené lhůtě, vyhrazuje si Provozovatel právo Můj účet zrušit.
Provozovatel je oprávněn pozastavit Výplatu Výher v případě, že bude existovat důvodné
podezření o regulérnosti Uzavření sázky nebo pokud byl porušen tento Herní plán. Výplatu
Výher je možné Provozovatelem pozastavit nejdéle na dobu 60 dnů. V případě, že se
důvodné podezření prokáže, nárok na Výhru nebude Provozovatelem přiznán.
Provozovatel je oprávněn pozastavit Výplatu Výher také v případě, že by sázka byla
vyhodnocena jako podezřelý obchod ve smyslu AML. Výplata Výher je v tomto případě
pozastavena na dobu určenou AML.
§ 16
Reklamace

1.

2.

Účastnící hazardních her jsou oprávněni podávat odůvodněné reklamace a/nebo stížnosti
vždy nejpozději do 6 měsíců od vzniku rozhodné skutečnosti, která je důvodem reklamace
či stížnosti, přičemž každá řádná reklamace musí být Provozovateli doručena nejpozději
poslední den lhůty pro její podání dle tohoto paragrafu. Reklamace musí vždy obsahovat
úplné jméno a příjmení, přesnou adresu Účastníka, popis reklamované skutečnosti
(např. identifikaci uzavřené Sázky) a uvedení okolností, za kterých k reklamované
skutečnosti došlo. Tímto ustanovením není dotčeno právo Účastníka na uplatnění Výhry
dle § 10 odst. 6 ZHH.
Reklamace uzavřených sázek lze uplatnit:
a) na www.sazka.cz v centru podpory vyplněním reklamačního formuláře,
b) emailem na reklamace@sazka.cz,
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3.
4.
5.
6.

c) písemně na adrese SAZKA a.s., Evropská 866/69, PSČ 160 00 Praha 6. Přijetí
reklamace prostřednictvím reklamačního formuláře a emailu Provozovatel Účastníkovi
potvrdí, a to formou automatické odpovědi.
V reklamaci těchto Sázek musí být uvedeny všechny údaje identifikující reklamovanou
Sázku a důvod reklamace.
Náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého.
Výsledek reklamačního řízení sdělí Provozovatel Účastníkovi do 30 dní od uplatnění
reklamace.
K reklamacím, které jsou podány jiným způsobem, než stanoví Herní plán, nebude
přihlíženo, o této skutečnosti bude Účastník hazardní hry informován.
Pro vyhodnocování reklamací a/nebo stížností jsou určující údaje uložené v Centrální
databázi systému.
§ 17
Závěrečná ustanovení

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Provozovatel může po schválení Ministerstva financí České republiky vydávat změny
a doplňky tohoto Herního plánu.
V případě, že dojde mezi SAZKA a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu
z uzavřené Sázky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat
návrh na
mimosoudní
řešení
takového
sporu
určenému
subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce,
Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,
web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je
zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Jakékoliv dodatečné úpravy a zásahy do systémů webových stránek Provozovatele,
a jakékoliv další snahy o zásah do webových stránek Provozovatele nebo do Záznamů
sázek, které směřují k tomu, aby kdokoliv vylákal neoprávněně Výhru, mají závažné právní
důsledky a osoby takto jednající se vystavují možnosti trestního postihu. Případná Sázka,
která byla uzavřena nebo upravena Účastníkem v důsledku výše uvedeného jednání tohoto
Účastníka, je neplatná. Případná Výhra, která byla získána neoprávněně, je považována
za bezdůvodné obohacení a musí být vrácena Provozovateli.
V případech, na které není v Herním plánu pamatováno, jsou rozhodující obecně závazné
právní předpisy, zejména občanský zákoník a rozhodnutí Provozovatele učiněná v souladu
s nimi a tímto Herním plánem. Právem rozhodným je právo České republiky a k řešení
případných sporů budou příslušné soudy České republiky.
Neznalost ustanovení tohoto Herního plánu nebo jejich subjektivní výklad nečiní sázku
neplatnou a při rozhodování případných sporů ze sázky nemůže být přihlíženo k okolnosti,
že Účastník nezná ustanovení Herního plánu.
Veškeré sázky uzavřené před nabytím účinnosti tohoto Herního plánu řídí herním plánem
účinným v okamžiku rozhodné skutečnosti.
Tento Herní plán nabývá platnosti a účinnosti dne 30. 11. 2021. Současně pozbývá platnosti
a účinnosti Herní plán Technických her SAZKA platný od 4. 10. 2021.

V Praze dne 14. 10. 2021
SAZKA a.s.
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Příloha č. 1
Technické hry

Seznam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astromat
Blood Suckers
Blood Suckers II
Copy Cats
Dazzle Me
Drive: Multiplier Mayhem
Elements: The Awakening
European Roulette
Fairytale Legends: Red Riding Hood
Fruity Friends
Fruit Shop
Fruit Spin
Gonzo’s Quest
Guns N’ Roses Video Slots
Jack and the Beanstalk
Jack Hammer
Jack Hammer 2: Fishy Business
Jimi Hendrix Online Slot
Joker Pro
Jungle Spirit: Call of the Wild
Koi Princess
Lights
Magic Portals
Mighty Sphinx
Motörhead Video Slot
Mythic Maiden
Neon Staxx
Ostrov pokladů
Ostrov pokladů XXL
Pyramid: Quest for Immortality
Queen of Diamonds
Reel Bandits
Reel Rush
Ruleta Klub
Scruffy Duck
Secrets of Atlantis
Secret of the Stones
Starburst
Steam Tower
The Legend of Shangri-La: Cluster Pays
Twin Spin
Twin Spin Deluxe
Victorious
Warlords: Crystals of Power
Wild Water
Wild Wild West: The Great Train Heist
Wolf Cub
Asgardian Stones
BerryBurst

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birds on a Wire
Dead or Alive
Esqueleto explosivo
Fruit Warp
Hot Shots
Hot Spin
Legend of Loki
Pink Elephants
Spectra
Super fast hot hot
The Falcon Huntress
The King
The Rift
Vikings Video Slots
Alchemist’s Gold ***
Book Of Secrets ***
Butterfly Staxx
Flowers
Fruit Awards ***
Fruits’N’Fire ***
Lutty Bird
Respin Joker ***
Roulette Touch
1429 Uncharted Seas
Arcader
Bonus Joker II *
Dice Rush ***
Flip The Chip ***
Frog Grog
Joker´s Five ***
Hunter´s Spirit ***
Magicious
Midnight Fruits 81 *
Narcos
Absolute Super Reels (njc)
Blood *
Crystal Clans
Diamond Wild (njc)
Fortune Diamond
Gangster World *
Golden Grimoire
Jaguar Temple
Lucky 3
Pandora *
Slot Birds *
Smiling Joker II *
Tiger Rush
Turbo Slots *
Blazing Ice ***
Crystal Miners*
Divine Lotus
Dragon Stone
French Roulette
Fruity Gold ***
Hell Mania ***

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joker 27 plus **
Joker Boom **
Jumanji
King of Clubs
Mad Mechanic Deluxe *
Midas Golden Touch
Multi Vegas 81 **
Prince of Hearts
Riders of the Storm
Simply the Best 81 **
Temple of Nudges
The Fortune Pig
The Golden City
Turbo 27 **
9 Stars **
Blood Revival *
Conan
Dragons of Fortune ***
Finn and the Swirly Spin
Flame Busters
Horus Eye *
Hot Africa ***
Hot Spin Deluxe
Joker 40 ***
Mystery Apollo II *
Ozzy Osbourne Video Slots
Puppet show **
Rocket Fellas
Stars **
Super Diamond Wild
The Wild Job ***
Vampire Bride ***
Vikings **
Wanted **
Wild Heist at Peacock Manor
Yeti Battle of Greenhat Peak
Alchemy **
Arcane: Reel Chaos
Armed´N´Wild ***
BerryBurst MAX
Butterfly Staxx 2
Dead or Alive 2
Dice 81 *
Esqueleto Explosivo 2
Firebird Double 27 ***
Flux
Four Fruits II *
Fruiti XL ***
Ghost´N´Gold
Harlequin Dice ***
Jewels Fortune ***
Joker Boom Plus **
Merlin´s Magic Mirror
Multi Diamonds 81 **
Reel Sheriff ***

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Super Joker 40 **
Sword of Khans
Ultimate Crystals **
Wild Ape
Zelené Dobrodružství 81 *
Apollo European Roulette *
Joker 81 **
Joker Strong **
Lucky 81 *
Neon Fruits **
Archangels: Salvation
Aztec Gold Megaways
Coins of Egypt
Double Stacks
Druids´ Dream
Finn´s Golden Tavern
Halloween Jack
Jingle Spin
Lost Relics
Occultum 81 *
op
Rise of Maya
Robin Hood: Shifting Riches
Space Wars
Spiňata Grande
Street Fighter II: The World Warrior Slot
Strolling Staxx: Cubic Fruits
Subway Little Rocket Man
Swipe and Roll
The Great Wall
Turbo Slots 81 *
Wild Bazaar
Wild Worlds
Wilderland
Fruit Road 2
27 Simply Ways ****
27 Space Fruits ****
81 Simply Ways ****
81 Space Fruits ****
243 Simply Ways ****
243 Space Fruits ****
Beat the Beast Kraken´s Lair
Beat the Beast Mighty Sphinx
Čert a Káča ****
Čert a Káča – Cesta z pekla ****
Hell Fruits ***
Hot Wild 5 ****
Hot Wild 10 ****
Hot Wild 20 ****
Hot Wild 40 ****
Lumberjack ****
Lumberjack 5 ****
Lumberjack 7 ****
Pink Elephants 2
Rich Pirates ***

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slot Birds 81 *
6 Fruits ***
81 Hot Ways ****
After Dark
Big Show
Beat the Beast: Cerberus´ Inferno
Book of Adventure ****
Book of Adventure - Death ****
Book of Adventure - Life ****
Book of Sheba - The Golden Book
Burning Dice *
Corsair Queen ***
Čert a Káča Multigame ****
Dicey Fruits ***
Disco Danny
Fire Witch ***
Fruit Hell ****
Fruit Hell Plus ****
Fruit Jack
Gold Digger
Golden Treasure *
Hot Shots 2
Hunter´s Dream 2
Jewels Quest 2
Joker Crown 5 ****
Joker Crown 10 ****
Lumberjack Multigame ****
Multi 5
Multiplay 81
Night Queen
Pirate Adventures
Roulette Diamonds
Roulette Platinum
Sizzle Fire *
Space Fruits Multigame ****
Treasures of Asgard
Wild Circus 256 ***
Wild Cookies
Wild Diamonds 25 ****
Wild Diamonds 40 ****
Wild Diamonds 50 ****
Wild Joker 25 ****
Wild Joker 40 ****
Wild Joker 50 ****
Black Pearl
Color Pop
Criss Cross
Double Game
Double Game 2
Enchanted Winnings
Farmer Jack
Ferris Wheel

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frozzy Fruits
Fruit Blaster
Fruit Bomb
Fruity Cubes
Frutty Lab
Hot Wild Multigame ****
Multiplay Hot
Persian Nights
Pixi Fall
Seasons
Simply Ways Multigame ****
Space Adventure
Sticky Four
Super Reels Deluxe
Tornado Bill
Treasure Box 2
Triple Wild 7
Wild Flame Sevens
Yellow Dragon
27 Diamonds ****
81 Diamonds ****
243 Diamonds ****
Aladdin and The Golden Palace ***
Beat the Beast: Griffin's Gold
Beat the Beast: Quetzalcoatl’s Trial
Crystal Quest: Deep Jungle
Červená horečka Multigame ****
Dark King: Forbidden Riches
Divine Fortune Megaways
Forest Fruit ****
Forest Fruit 5 ****
Forest Fruit 7 ****
Fruit Farm **
Fruiti XXL ***
Greta Goes Wild
Hell Bars ***
Ice Bar 27 **
Lucky Elements ***
Mirror Shield ***
Morgana Megaways
Mysterious Atlantis ***
Sync Spin ***
Thunder Shields
Twin Spin Megaways
Western Gold Megaways
Wild Blooms ***
8Flowers ***
Aztec Gold: Extra Gold Megaways
Boofa *
Cosmic Voyager
Crystal Quest: Arcane Tower
Fruit Shop Megaways

6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fruiti X ***
Jin Chan´s Pond of Riches
Joker 27 **
Mighty Stallion: Hold and Win
Monster Slots **
Neptune’s Fortune Megaways
Queen of Wonderland Megaways
Rage of the Seas
Riches of Midgard: Land and Expand
Savana Sunrise Deluxe
Super Star 27
Wishing Wheel
243 Mexicana ***
Amazons’ Wonders ***
Apocalyptic Wild *****
Bad Wolf **
Blazing Reels
Blind Wild *****
Bounty Belles
Buffalo Hunt ***
Cash Noire
Cinema 81 *****
Cold & Hot *****
Flaming Spins
Fruit Joker *****
Game of Castles *****
Halloween Night *****
Jack & the Mystery Monsters ***
Joker 50 Deluxe ***
Kingdom of Vampires *****
Monkey Slots
Nice Price
Nightmare Squad *****
Pinky Cat *
Primal Age
Retro Wheels **
Rich Garden
Rock´N´Roll Rooster ***
Rome: The Golden Age
Royal Fruits
Secret of the Castle *****
Secret Rose **
Sunset Hotline *
Super Reel: Spin it Hot
Triple Wild Seven 5 Reels
Way to Hell *****
Western Story *****
Wildfall *****
Woodwose’s Magic *****
X Zodiac *****
Zombie´s Attack *****
81 Win Spin ****
243 Hot Ways ****
Book of Adventure Multigame ****
Book of Secrets 6 ***

7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čertovská Jízda ***
Diamonal 81 *****
Diamonds Multigame ****
Diamondz ***
Fixi-Dixi *****
Forest Fruit Multigame ****
Fruit Hell Multigame ****
Hot Wild 100
Jin-Jang *****
Joker Crown Multigame ****
Joker Star ****
Kings Fruit ****
Lumberjack 2 ****
Mega Cross 4+ *****
Respin Queen ****
Scalper ****
Solar God ***
Wild Diamonds Multigame ****
Wild Joker Multigame ****

Poznámka:
Bonusová hra Jackpot Platinum, popsána v Příloze č. 2 Herního plánu, může být provozována pouze
na Technických hrách označených „*“
Bonusová hra Multilevel Jackpot, popsána v Příloze č. 2 Herního plánu, může být provozována pouze
na Technických hrách označených „**“.
Bonusová hra Synot Progressive Bonus, popsána v Příloze č. 2 Herního plánu, může být provozována pouze
na Technických hrách označených „***“.
Bonusová hra Royal Jackpot, popsána v Příloze č. 2 Herního plánu, může být provozována pouze na Technických
hrách označených „****“.
Bonusová hra Jackpot 3, popsána v Příloze č. 2 Herního plánu, může být provozována pouze na Technických hrách
označených „*****“.
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Astromat
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,25 Kč.
Nejvyšší sázka je 400 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 50 400 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 93 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Astromat. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z Účastníkem zvolených výherních linií.
2. Ve hře Astromat spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 20 možnými výherními liniemi.
Součástí hry Astromat jsou i speciální symboly „WILD“ „SCATTER“ a „BONUS“. Na válcích jsou
zobrazeny různé symboly kostek. Na každém válci jsou vidět v zastavené poloze 3 symboly kostek.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „INFO“, ve druhé
záložce. Výherní linie jsou následující:

V políčku „Počet linií“ Účastník zvolí počet linií (1-20), které chce hrát v základní hře. Linie lze také
aktivovat kliknutím na tlačítka s čísly na obou stranách válců. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „Cena
linie“, přičemž zvolená výše sázky se uplatní na každou zvolenou linii. Celková výše sázky je vypočtena jako
násobek počtu linií a ceny linie a je zobrazena v políčku „Celková sázka“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „HRÁT“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici). Celková sázka
je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „HRÁT“ (nebo mezerníku) odečtena z Mého účtu.
6. Tlačítko „MAX SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit všechny výherní linie (20) s aktuálně
zvolenou výší sázky za jednu linii. Stisknutím tlačítka „MAX SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce („kliknutím na tlačítko „INFO“), Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Výherní
kombinace na linii se skládá ze symbolů, které začínají na prvním válci zleva a pokračují postupně po aktivní
výherní linii (s výjimkou speciálních symbolů „SCATTER“ a „BONUS“). Vyplácena je celková Výhra,
která je součtem Výher ze všech výherních linií, na kterých byla dosažena Výherní kombinace. Výherní
kombinace na jednotlivé linii je vždy vyplácena jen nejvyšší možná dle výplatní tabulky („kliknutím
na tlačítko „INFO“).
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a všech Výher ze symbolů
„SCATTER“ a jejich výplaty na Můj účet platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních
parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Součet všech současně dosažených Výher se zobrazí v políčku „VÝHRA“.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat počet linií a nastavenou výši sázky na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
4.
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11. Symboly na válcích jsou následující:

12. Kliknutím na tlačítko „INFO“ se Účastníkovi zobrazí v první záložce výplatní tabulka, která ukazuje
hodnoty, kterými se násobí každá z dostupných Výherních kombinací. Výhra z výherní linie se počítá
na základě čísla uvedeného ve výplatní tabulce pro příslušnou kombinaci vynásobeného hodnotou ceny linie,
kterou určil Sázející.
13. Kliknutím na tlačítko „Automatická hra“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející
má možnost po stisknutí tlačítka „Automatická hra“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na linii je odvozována od výše ceny linie.
Výše Výhry v základní hře se odvíjí od docílené kombinace výherních symbolů na jednotlivých liniích
po zastavení válců. Jako výherní jsou počítány jen ty kombinace, které jsou na linii zobrazeny z levé strany
doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo (s výjimkou speciálních symbolů „SCATTER“ a „BONUS“).
Možné Výherní kombinace v základní hře a výše Výhry při jejich dosažení jsou následující:

16. Hra Astromat obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symboly „WILD“ „SCATTER“ a „BONUS“ - hra Astromat obsahuje kromě běžných
symbolů i 3 speciální symboly. Objeví-li se po zastavení válců kdekoliv na herním poli speciální symbol
„WILD“, nahrazuje jakýkoliv jeden běžný symbol v linii, vyjma speciálních symbolů „SCATTER“
a „BONUS“. Objeví-li se po zastavení válců kdekoliv na herním poli 2 nebo více speciálních symbolů
„SCATTER“, násobí se celková sázka podle výplatní tabulky. Dosáhne-li Sázející pomocí speciálního
symbolu „SCATTER“ Výhry a zároveň Výhry s běžnými symboly, bude Sázejícímu vyplacen součet
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17.
18.

19.
20.

Výher. Objeví-li se po zastavení válců kdekoliv v herním poli 3 a více speciálních symbolů
„SCATTER“, Sázející vyhrává Výhru dle výplatní tabulky a zároveň se aktivuje bonusová hra
„Roztočení zdarma“. Objeví-li se po zastavení válců během základní hry speciální symbol „BONUS“
současně na prvním a pátém válci, získává Sázející bonusovou hru „Rock and Roll“.
b) Bonusová hra „Rock and Roll“ se aktivuje v případě, že se po zastavení válců na prvním a posledním
válci objeví symbol „BONUS“. Bonusovou hru „Rock and Roll“ Sázející zahájí kliknutím na tlačítko
„SPUSTIT“. Sázejícímu se objeví nové herní pole s 21 různými symboly kostek a v horní části herního
pole jsou znázorněny 4 symboly satelitů. Symboly satelitů představují násobitele Výhry. Sázející
kliknutím vybírá po jednom postupně symboly kostek, přičemž jakýkoliv symbol kostky může
po odkrytí obsahovat symbol satelitu, částku peněžité Výhry nebo symbol „Vybrat“, kterým se bonusová
hra ukončí. Pokud se po odkrytí symbolu kostky objeví částka, Sázející vyhrává tuto částku
vynásobenou x1. V případě odkrytí symbolu satelitu se zvyšuje hodnota vyhrané částky podle toho, kolik
symbolů satelitů Sázející v bonusové hře odkryje. Pokud Sázející odkryje v bonusové hře pod symboly
kostek více částek, vyhrává součet těchto částek vynásobený počtem nalezených satelitů x1 až x4 (počet
objevených satelitů je uveden v horní části hracího pole). V případě odkrytí symbolu „Vybrat“ Sázející
vyhrává částku uvedenou pod ním nebo spolu se symbolem „Vybrat“ odkryje symbol satelitu. Bonusová
hra „Rock and Roll“ se neaktivuje při bonusové hře „Roztočení zdarma“.
c) Bonusová hra „Roztočení zdarma“ se aktivuje v případě, že se po zastavení válců kdekoliv v herním
poli objeví 3 nebo více speciálních symbolů „SCATTER“. Bonusovou hru „Roztočení zdarma“ Sázející
zahájí kliknutím na tlačítko „SPUSTIT“. Sázejícímu se objeví nové herní pole se třemi symboly kostek.
Sázející kliknutím vybere jednu ze tří symbolů kostek. Symboly kostek poté začnou padat, přičemž
každý symbol kostky dopadne na svou platformu. U každé platformy je uveden počet Roztočení zdarma.
Vyhraný počet roztočení zdarma odpovídá číslu uvedenému na platformě, kam dopadl sázejícím
vybraný symbol kostky, přičemž lze vyhrát 10, 20 nebo 30 roztočení zdarma. Roztočení zdarma se poté
zahájí automaticky, přičemž se uplatní počet linií a výše sázky linie ze základní hry, resp. hry, v rámci
které Sázející bonusovou hru „Roztočení zdarma“ získal. Pokud se při následném roztočení zdarma
Sázejícímu kdykoliv v průběhu bonusové hry "Roztočení zdarma“ na válcích zobrazí po zastavení válců
3 nebo více speciálních symbolů „SCATTER“, neaktivuje Sázející další bonusovou hru a pouze dohraje
původně zahájenou bonusovou hru.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Blood Suckers
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Bloodsuckers. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Bloodsuckers spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 25 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Bloodsuckers
jsou i speciální symboly „Wild“, „Scatter“ a „Bonus“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 25 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců, určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

(tlačítko „ “).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

SYMBOL BONUS

SYMBOL SCATTER

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem, koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
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v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, s výjimkou Výher za speciální
symbol „Scatter“, který tvoří Výherní kombinace bez ohledu na jeho pozici na válcích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Bloodsuckers obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Bonusová hra „Free Spins“, pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ a Sázející tak získává
10 Roztočení navíc. Zároveň je Sázejícímu udělena Výhra podle výplatní tabulky. Všechny Výhry
z těchto Roztočení navíc jsou ztrojnásobeny, s výjimkou Výher z případné bonusové hry „Vampire
Slaying“. Bonusová hra „Free Spins“ může být spuštěna i v průběhu již probíhajících Roztočení navíc,
nová Roztočení navíc budou přičtena k nim. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky
a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Bonusová hra „Vampire Slaying“, pokud se na některé aktivní výherní linii, počínaje válcem zcela
vlevo, objeví alespoň 3 speciální symboly „Bonus“ v řadě, spustí se bonusová hra „Vampire Slaying“.
V ní Sázející otevírá postupně rakve kliknutím na symbol rakve (maximálně 12x). Pokud v ní spí upír,
dojde automaticky k zabití upíra. Za každého zabitého upíra je Sázejícímu vyplacena Výhra v mincích.
Výhra z bonusové hry je určena vynásobením celkového počtu mincí získaných během bonusové hry
a nastavenou hodnotou mince, při které byla bonusová hra aktivována. Jestliže z otevřené rakve vyletí
netopýři, bonusová hra končí. V rámci jedné hry technické hry lze bonusovou hru „Vampire Slaying“
spustit jen jednou.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Blood Suckers II
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 27 540 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,94 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Blood Suckers 2“. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Blood Suckers II spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 25 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Blood
Suckers II jsou i speciální symboly „Wild“, „Scatter“ a „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 25 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

- symboly středních Výher
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- nízké výherní symboly
Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Bonus“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, s výjimkou Výher za speciální
symbol „Wild“ a za speciální symbol „Scatter“, které tvoří Výherní kombinace bez ohledu na jejich pozici
na válcích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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16. Hra Blood Suckers II obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Blood Rose Free Spins“, Sázející tak
získává 10 Roztočení navíc. Jestliže se v průběhu této bonusové hry objeví kdekoliv na válcích 3 nebo
více speciálních symbolů „Scatter“, Sázející získává dalších 10 Roztočení navíc. Během Roztočení
navíc „Blood Rose Free Spins“ jsou všechny Výhry z výherních linií a ze speciálního symbolu „Scatter“
násobeny třemi. Po vyčerpání všech Roztočení navíc bonusová hra „Blood Rose Free Spins“ končí.
Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které
byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Speciální symbol „Bonus“: Pokud se na některé aktivní výherní linii, počínaje válcem zcela vlevo,
objeví alespoň 3 speciální symboly „Bonus“ v řadě, automaticky se spustí bonusová hra „Hidden
Treasure“ s 5 úrovněmi. Pokud se objeví 4 speciální symboly „Bonus“, všechny Výhry z bonusové hry
„Hidden Treasure“ budou násobeny násobitelem 2x, pokud se objeví 5 speciálních symbolů „Bonus“,
všechny Výhry z bonusové hry „Hidden Treasure“ budou násobeny násobitelem 3x. V bonusové hře
„Hidden Treasure“ Sázející kliknutím postupně otevírá truhly a rakve, v nichž může nalézt peněžní

d)

e)

Výhry, symbol Klíč (
), symbol Démon (
) nebo speciální symbol „Scatter“. Tato bonusová hra
má 5 úrovní, v každé z nich se nachází 5 truhel a rakví. Sázející začíná na úrovni 1. Pokud Sázející
odkryje peněžní Výhru, získává tuto hodnotu v mincích; ty jsou poté vynásobeny úrovní sázky
a případným násobitelem (2x, 3x). Pokud Sázející odkryje symbol Klíč, postupuje do další úrovně
bonusové hry. Pokud k odkrytí symbolu Klíč dojde v poslední úrovni bonusové hry, Sázející získává
Výhru „Velký poklad“, jejíž výše je 1000 mincí krát úroveň sázky; tím bonusová hra „Hidden Treasure“
končí. V případě, že Sázející kdykoli odkryje symbol Démona, bonusová hra „Hidden Treasure“ končí.
Během bonusové hry „Hidden Treasure“ jsou sčítány všechny nalezené symboly „Scatter“, pokud má
Sázející na konci bonusové hry „Hidden Treasure“ 3 tyto speciální symboly, je aktivována bonusová
hra „Blood Rose Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc. Bonusová hra „Hidden Treasure“ probíhá se
stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla tato funkce aktivována.
Bonusová funkce „Scatter Shot Feature“: Tato bonusová funkce může být náhodně aktivována,
pokud se na válcích objeví dva speciální symboly „Scatter“. Dojde-li k aktivaci této bonusové funkce,
na válce bude přidán jeden další speciální symbol „Scatter“, čímž dojde k aktivaci bonusové hry „Blood
Rose Free Spins“. Zároveň dojde k udělení bonusové Výhry ve výši 10 až 100násobku sázky za všechny
symboly středních Výher. Násobitel je určován náhodně. Všechny Výhry z bonusové funkce „Scatter
Shot Feature“ se odvíjejí od úrovně sázky a hodnoty mince, jež byly nastaveny ve hře, ve které byla
tato bonusová funkce aktivována.
Bonusová funkce „Bonus Shot Feature“: Tato bonusová funkce může být aktivována náhodně.
Dojde-li k aktivaci této bonusové funkce, na válec 1, 2 nebo 3 bude přidán jeden další speciální symbol
„Bonus“.
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17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které
byla Roztočení navíc spuštěna.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Copy Cats
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 29 160 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,76 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Copy Cats. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Copy Cats spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 25
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Copy Cats jsou
i speciální symboly „Wild“ a „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 25 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
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tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
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Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Copy Cats obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Bonus“: Pokud se v základní hře po zastavení válců objeví na válcích 1, 3 a 5
speciální symboly „Bonus“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc.
Pokud se v průběhu bonusové hry „Free Spins“ na válci 1 objeví speciální symbol „Wild“ pokrývající
celý válec, jsou všechny symboly koček (běžné symboly – červená kočka, růžová kočka, modrá kočka,
nebo speciální symbol „Wild“ – zlatá kočka) přeměněny na speciální symboly „Wild“. Na začátku
příštího roztočení se všechny symboly koček vrátí do své původní podoby. Pokud Sázející v průběhu
bonusové hry „Free Spins“ získá další 3 speciální symboly „Bonus“ (na válcích 1, 3 a 5), bude mu
uděleno dalších 10 Roztočení „Free Spins“ navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní
sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Bonusová funkce „Copy Cats“: Pokud v průběhu hry některý ze symbolů koček (běžné symboly –
červená kočka, růžová kočka, modrá kočka, nebo speciální symbol „Wild“ – zlatá kočka) zcela pokryje
první válec zleva, dojde k aktivaci bonusové funkce „Copy Cats“. V průběhu této funkce se všechny
ostatní symboly koček na válcích 2, 3, 4 a 5 změní na stejný symbol kočky, jako je ten, který tuto
bonusovou funkci aktivoval (v případě symbolu „Wild se změní všechny symboly kočky na symbol
„Wild“). Na začátku příštího roztočení se všechny symboly koček vrátí do své původní podoby.
Bonusová funkce „Copy Cats“ probíhá se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci
které byla tato funkce aktivována.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Dazzle Me
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 55 800 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,90 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Dazzle Me. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Dazzle Me spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi až pěti symboly na válec
a 76 výherních linií s možností nastavení sázkové úrovně a hodnoty mince. Na válci 1 a 2 jsou vidět
v zastavené poloze 3 symboly, na válci 3 a 4 jsou vidět v zastavené poloze 4 symboly a na válci 5 je vidět
v zastavené poloze 5 symbolů. Součástí hry Dazzle Me jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Free Spins“. Speciální symboly „Wild“ nahrazují jakýkoliv běžný symbol na výherní linii. Speciální
symboly „Free Spins“ udělují Účastníkovi určitý počet Roztočení navíc.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko
„

4.

“. Výherní linie jsou následující:

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

8.
9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivní v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku) odečtena
z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců, určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky
(tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
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10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Dazzle Me obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Bonusová hra „Free Spins“ - získáním 3 speciálních symbolů „Free Spins“ Sázející získává
8 Roztočení „Free Spins“ navíc, získáním 4 speciálních symbolů „Free Spins“ Sázející získává
12 Roztočení „Free Spins“ navíc a získáním 5 speciálních symbolů „Free Spins“ Sázející získává
16 Roztočení „Free Spins“ navíc. Výhra je platná bez ohledu na pozici symbolů „Free Spin“ na válcích.
Během těchto Roztočení navíc se mohou skupiny sousedních válců 1+2 nebo 3+4 přeměnit na propojené
válce.
b) Bonusová funkce Dazzling Wild Reels – v průběhu hry technické hry se může náhodně spustit funkce
Dazzling Wild Reels, při které se všechny symboly na válci překryjí „Wild“ symbolem, který nahrazuje
všechny ostatní symboly (kromě symbolů Free Spin) tak, aby vznikla co nejvyšší Výherní kombinace.
Tato funkce může být spuštěna i během probíhající bonusové hry „Free Spins“. K tomuto překrytí může
dojít na jednom až pěti válcích současně. Speciální symboly „Wild“ nahrazují jakýkoliv symbol, vyjma
speciální „Free spins“.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které
byla Roztočení navíc spuštěna.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Drive: Multiplier Mayhem
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 3 Kč.
Nejvyšší sázka je 750 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 44 550 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,70 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Drive: Multiplier Mayhem. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Drive: Multiplier Mayhem spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 15 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry Drive: Multiplier Mayhem jsou i speciální symboly „Multiplier Wild“, „Scatter“ a „Nitro“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 15 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

8.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
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“).

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „Multiplier Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Nitro“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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16. Hra Drive: Multiplier Mayhem obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Multiplier Wild“: Tento zástupný symbol s násobitelem nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Multiplier Wild“ se může
objevit na jakékoliv pozici. Pozice speciálního symbolu „Multiplier Wild“ určuje hodnotu násobitele,
ta vždy odpovídá pořadí válce, na němž se speciální symbol „Multiplier Wild“ nachází (1 až 5). Tento
násobitel násobí Výhru z aktivní výherní linie, jejíž je součástí. Pokud jsou součástí aktivní výherní linie
dva nebo více speciálních symbolů „Multiplier Wild“, hodnoty násobitelů se mezi sebou vzájemně
vynásobí.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se v základní hře po zastavení válců objeví na válcích 2, 3 a 4
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc.
Při těchto Roztočeních navíc se v levé části obrazovky objeví ukazatel „Nitro Collect Meter“ s 9
políčky. Pokud Sázejícímu v průběhu Roztočení navíc padnou nějaké speciální symboly „Nitro“, naplní
se jimi ukazatel. Sázející postupuje do další úrovně bonusové hry po třetím, šestém a devátém získaném
speciálním symbolu „Nitro“, v níž získá další Roztočení navíc a také mu budou do herního pole náhodně
přidány speciální symboly „Multiplier Wild“. Na jeden válec může být přidán pouze jeden speciální
symbol „Multiplier Wild“. Pokud Sázející obdrží během jednoho roztočení 2 symboly „Nitro“ a při
dalším 3 symboly „Nitro“, přebytečné symboly „Nitro“ se započítají do další úrovně. Počet získaných
Roztočení navíc a speciálních symbolů „Multiplier Wild“ se odvíjí od následující tabulky:

17.
18.

19.
20.

Sázející může získat maximálně 19 Roztočení navíc. Bonusová hra končí v okamžiku, kdy proběhne
poslední získané Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a
hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Speciální symbol „Nitro“: Tento speciální symbol se může objevit pouze v bonusové hře „Free Spins“,
a to pouze na válcích 2, 3 nebo 4.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Elements: The Awakening

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 72 180 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,99 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Elements: The Awakening. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Elements: The Awakening spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 20 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry Elements: The Awakening jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCE,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCE/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

Po každém dosažení výherní kombinace dojde k aktualizaci pole energie, které ukazuje, který prvek v tomto
kole dominuje. V příkladu níže dominuje prvek voda.

16. Hra Elements: The Awakening obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se v základní hře může objevit pouze
na válcích 2, 3, 4 a 5.
b) Speciální funkce „Avalanche“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní kombinace,
symboly tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích zmizí a jsou nahrazeny novými
symboly. Zároveň dojde k navýšení „Ukazatele kol Avalanche“ o jeden stupeň. Všechny takto dosažené
Výhry se přičítají na Můj účet dle výplatní tabulky. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené
při roztočení, které zahájilo nahrazování symbolů.
c) Bonusová hra „Free Falls“: Pokud dojde k navýšení „Ukazatele kol Avalanche“ na stupeň 4 (dojde
minimálně 4x k nahrazování symbolů v rámci speciální funkce „Avalanche“), automaticky se spustí
bonusová hra „Free Falls“ s 10 Roztočeními navíc. Ve hře Elements: The Awakening se nacházejí 4
různé typy bonusové hry „Free Falls“. Aktuální zobrazení dominantního prvku v poli energie (oheň,
země, vzduch, voda), v kole ve kterém byly splněny podmínky pro aktivaci bonusové hry „Free Falls“
určuje, který z typů bonusové hry „Free Falls“ bude spuštěn. Jednotlivé typy bonusové hry „Free Falls“
se liší speciální funkcí, kterou při roztočeních má speciální symbol „Wild“. Typy bonusové hry „Free
Falls“ jsou následující:
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Typ „Fire Storm Wild“ bude spuštěn, pokud v základní hře ve Výherních kombinacích
převažovaly ohňové symboly. Pokud se objeví speciální symbol „Wild“ při každém Roztočení
navíc změní dva náhodné sousedící symboly na další speciální symboly „Wild“. Speciální
symboly „Wild“ se v tomto typu bonusové hry mohou objevit pouze na válcích 2, 3 a 4, a mohou
se náhodně rozšířit i přes celé válce 1 a 5.
ii.
Typ „Earth Storm Wild“ bude spuštěn, pokud v základní hře ve Výherních kombinacích
převažovaly zemní symboly. Speciální symboly „Wild“ jsou v tomto typu bonusové hry
ukotveny na svých pozicích a zůstávají na nich, dokud se nestanou součástí 3 aktivních
výherních linií, 3 kol speciální funkce „Avalanche“ nebo dokud bonusová hra „Free Falls“
neskončí. Speciální symboly „Wild“ se v tomto typu bonusové hry mohou objevit pouze
na válcích 2, 3 a 4.
iii.
Typ „Air Storm Wild“ bude spuštěn, pokud v základní hře ve Výherních kombinacích
převažovaly vzdušné symboly. Na začátku bonusové hry se objeví 2 speciální symboly „Wild“,
které se po každém roztočení „Free Fall“, nebo po každém kolu speciální funkce „Avalanche“,
náhodně přemisťují na libovolné sousední pozice na válcích.
iv.
Typ „Water Storm Wild“ bude spuštěn, pokud v základní hře ve Výherních kombinacích
převažovaly vodní symboly. Pokud se objeví speciální symboly „Wild“, chovají se jako
roztažitelné symboly a roztáhnou se na celý svůj válec (celý jej pokryjí). Speciální symboly
„Wild“ se v tomto typu bonusové hry mohou objevit pouze na válcích 2, 3 a 4.
Pokud Sázející získá stejný počet symbolů od více živlů, typ bonusové hry „Free Falls“ bude zvolen
náhodně. V průběhu bonusové hry „Free Falls“ nelze znovu spustit bonusovou hru „Free Falls“. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla
Roztočení navíc spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které
byla Roztočení navíc spuštěna.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
i.

17.

18.

19.
20.

European Roulette
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Výše jednotlivých hodnotových mincí je 5; 10; 25; 50; 100; 500; 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 48 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 36 000 Kč.
Výherní podíl je 97,30 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru European Roulette. Cílem hry je odhadnout, kde se
na ruletovém kole zastaví kulička.
2. Ve hře European Roulette spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě ruletové kolo a herní plátno.
3. Účastník volí Sázky prostřednictvím k tomu určeného herního plátna. K zvolení výše sázky použije Účastník
hodnotové mince v různých hodnotách. Hodnotové mince jsou zobrazeny ve spodní části herního plátna
a mají hodnotu 5 Kč, 10 Kč, 25 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 500 Kč, 1000 Kč. Hodnotové mince Účastník umístí
kamkoliv na pozici pro sázky na herním plátně. Při označení některé z pozic pro umístění sázky se objeví
okno s minimální a maximální možnou výší sázky. Celková výše sázky se Účastníkovi zobrazí v dolní části
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4.

herního pole jakožto „Celková Sázka“. Způsob násobení vítězných sázek se Účastníkovi zobrazí po kliknutí
na tlačítko „Výplatní tabulka ( )“.
Ve hře European Roulette jsou Účastníkovi k dispozici vnitřní, vnější, anoncované a speciální sázky.
a) Vnitřní sázky jsou sázky na konkrétní čísla na herním plátně.
• Přesná – sázka na jedno konkrétní číslo včetně 0. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové
mince na vybrané číslo na herním plátně.
• Rozdělená – sázka na 2 sousedící čísla. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince
na čáru mezi 2 sousedícími čísly na herním plátně.
• Ulička – sázka na řadu 3 čísel. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince na čáru
na začátku některé z 12 řad. Příklad: 13,14 a 15. Také je možné vsadit na trojici čísel 0, 1, 2
nebo 0, 2, 3, a to umístěním hodnotové mince na společný roh těchto 3 čísel na herním plátně.
• Rohová – sázka na 4 čísla. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince na společný roh
těchto 4 čísel. Příklad: 17, 18, 20 a 21. Také je možné vsadit na čtveřici čísel 0, 1, 2, 3, a to
umístěním hodnotové mince na společný roh čísla 0 a řady 1, 2, 3 na herním plátně.
• Dvě řady – sázka na 6 čísel (2 řady po 3 číslech s výjimkou 0). Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince na začátek čáry, která odděluje dva řádky na herním plátně. Příklad: 19, 20,
21, 22, 23, a 24.
b) Vnější sázky jsou sázky na herním plátně, jež představují různé skupiny čísel.
• Sloupec – sázka na 12 čísel (1 sloupec po 12 číslech). Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince do jedné ze tří oblastí označených jako „2:1“ na herním plátně.
• Tucet – sázka na 12 čísel (4 řady po 3 číslech). Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové
mince do jedné z oblastí označených jako „1st 12“, „2nd 12“ a „3rd 12“ na herním plátně.
• Červená/Černá – sázka na 18 čísel příslušné barvy. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové
mince na červenou nebo černou oblast bez textu na herním plátně.
• Sudá/Lichá – sázka na 18 čísel, buď na všechna sudá (s výjimkou 0), nebo na všechna lichá.
Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince do oblasti označené jako „Sudá“
nebo „Lichá“ na herním plátně.
• 1-18/19-36 – sázka na 18 čísel, buď na prvních 18 (s výjimkou 0), nebo na posledních 18.
Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince do oblasti označené jako „1-18“ nebo „1936“ na herním plátně.
c) Anoncované sázky je jedna či několik Vnitřních sázek na sérii čísel tak, jak jsou uvedeny na kole rulety.
Provádějí se umístěním hodnotových mincí přímo na kolo rulety, které Účastník může zobrazit

d)

kliknutím na tlačítko „Otevřít závodní dráhu“ (
).
• Číslo a sousední – sázka na vybrané číslo a 1 až 8 sousedních čísel po obou stranách vybraného
čísla na kole rulety. Účastník ji může zvolit kliknutím na vybrané číslo na zobrazeném kole
rulety. Počet sousedních čísel lze měnit klikáním na tlačítko „+“ a „–“ na zobrazeném kole
rulety.
• Jeu Zero – sázka na sadu 7 čísel (12, 35, 3, 26, 0, 32, 15). Účastník ji může zvolit kliknutím
na oblast „Zero“ na zobrazeném kole rulety nebo kliknutím na „Jeu Zero“ v nabídce
anoncovaných sázek“.
• Tiers – sázka na sadu 12 čísel (27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33). Účastník ji může
zvolit kliknutím na oblast „Tiers“ na zobrazeném kole rulety nebo kliknutím na „Tiers Du
Cylindre“ v nabídce anoncovaných sázek.
• Orphelins – sázka na 2 sady o celkem 8 číslech (17, 34, 6, 1 a 20, 14, 31, 9). Účastník ji může
zvolit kliknutím na oblast „Orphelins“ na zobrazeném kole rulety nebo kliknutím na „Orphelin
Plein“ v nabídce anoncovaných sázek.
• Voisins – sázka na sadu 17 čísel (22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25).
Účastník ji může zvolit kliknutím na oblast „Voisins“ na zobrazeném kole rulety nebo kliknutím
na „Les Voisins Du Zero“ v nabídce anoncovaných sázek.
Speciální sázky spadají do kategorie anoncovaných sázek. Provádějí se umístěním hodnotových mincí
přímo na název požadované sázky v nabídce Speciální sázky (ta je dostupná po kliknutí na tlačítko
„Oblíbené sázky“ [ ]). U každého názvu sázky v této nabídce je uvedeno, jaký nejmenší počet
hodnotových mincí je zapotřebí.
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•

5.

Rozdělená sázka na červené/černé – sázka buď na všechny rozdělené sázky na červená čísla
(9/12, 18/21, 16/19 a 27/30), nebo na všechny rozdělené sázky na černá čísla (8/11, 10/11, 10/13,
17/20, 26/29, 29/28 a 28/31).
• Finale Plein – sázka na jedno vybrané číslo a na všechna další čísla, jež touto číslicí končí (např.
sázka Finale Plein 7 je sázkou na čísla 7, 17 a 27).
• Finale Cheval – rozdělená sázka na 2 zvolená čísla a další rozdělené sázky na všechna čísla, jež
končí těmito číslicemi (např. sázka Finale Cheval 3/6 zahrnuje rozdělené sázky na čísla 3/6,
13/16, 23/26 a 33/36).
• Finale Cheval/Plein – rozdělená sázka na 2 zvolená čísla a všechna ostatní čísla, jež končí těmito
číslicemi; na čísla, která spolu nesousedí, jsou umístěny přesné sázky (např. sázka Finale
Cheval/Plein 4/5 zahrnuje rozdělené sázky na čísla 4/5, 14/15, 34/35 a přesné sázky na čísla 24
a 25).
Seznam všech dostupných sázek, minimální počet hodnotových mincí pro jejich umístění a výplatní poměr
v případě Výhry uvádí následující tabulka. Výplatní poměry mohou být zobrazeny i ve hře kliknutím
na tlačítko „Tabulka výplat“ (
Sázka
Přesná
Rozdělená
Ulička
Rohová
Dvě řady
Sloupec
Tucet
Červená/Černá
Sudá/Lichá
1-18/19-36
Číslo a sousední
Jeu Zero
Tiers
Orphelins
Voisins

).
Minimum mincí
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 (3 rozdělené sázky, 1 přesná
sázka)
6 (6 rozdělených sázek)
5 (4 rozdělené sázky, 1 přesná
sázka)
9 (1 sázka na 3 řady o 2 žetonech,
5 rozdělených sázek o 1 žetonu a
1 rohová sázka o 2 žetonech)
4
7
4 (4 přesné sázky)
3 (3 přesné sázky)
4 (4 rozdělené sázky)

Rozdělená sázka na červené
Rozdělená sázka na černé
Finale Plein 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Finale Plein 7, 8, 9
Finale Cheval 0/3, 1/4, 2/5, 3/6
Finale Cheval 4/7, 5/8, 6/9, 7/10,
3 (3 rozdělené
8/11, 9/12
Finale Cheval/Plein 0/1, 1/2, 2/3, 5 (3 rozdělené
4/5, 5/6
sázky)
5 (2 rozdělené
Finale Cheval/Plein 6/7
sázky)
6 (2 rozdělené
Finale Cheval/Plein 3/4
sázky
4 (2 rozdělené
Finale Cheval/Plein 7/8, 8/9, 9/10
sázky)

Výplata
35 : 1
17 : 1
11 : 1
8:1
5:1
2:1
2:1
1:1
1:1
1:1
35 : 1
17 : 1 (rozdělená)
35 : 1 (přesná)
17 : 1
17 : 1 (rozdělená)
35 : 1 (přesná)
17 : 1 (rozdělená)
11 : 1 (ulička)
8 : 1 (rohová)
17 : 1
17 : 1
35 : 1
35 : 1
17 : 1

sázky)

17 : 1

sázky a 2 přesné

17 : 1 (rozdělená)
35 : 1 (přesná)
17 : 1 (rozdělená)
35 : 1 (přesná)
17 : 1 (rozdělená)
35 : 1 (přesná)
17 : 1 (rozdělená)
35 : 1 (přesná)

sázky a 3 přesné
sázky a 4 přesné
sázky a 2 přesné
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6.

Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní sázku 25,00 Kč
na číslo 0; vnější sázku 25,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 25,00 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. 75,00 Kč. Výsledkem hry technické hry 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: 25,00 Kč x 0 (nula) + 25,00 Kč x 2 (červená barva) + 25,00 Kč x 3
(prostřední sloupec), tj. 125,00 Kč.
V případě chybného zvolení výše sázky či sázky samotné může Účastník své sázky upravit pomocí
následujících tlačítek:
Tlačítkem „Zpět“ (
) Účastník zruší poslední sázku, dalším kliknutím na stejné tlačítko zruší předposlední
sázku (byla-li umístěna) a tak dále.
Tlačítkem

„Odstranit

Tlačítkem „Opakovat“ (
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

vše“

(

)

Účastník

odstraní

z

herního

plátna

veškeré

sázky.

) Účastník zopakuje sázky z předcházejícího kola.

Tlačítkem „Zdvojnásobit“ (
) může Účastník zdvojnásobit sázky, které umístil v předchozím kole.
Účastník má možnost uložit si ve hře své oblíbené sázky. Účastník uloží svou oblíbenou sázku po umístění
hodnotových mincí na herní plátno kliknutím na tlačítko „Oblíbené sázky“ (
), zadáním názvu pro aktuální
umístění sázek a stisknutím tlačítka „OK“. Tuto oblíbenou sázku poté může kdykoliv vsadit kliknutím na její
název v nabídce „Oblíbené Sázky“.
Účastník má možnost v Herním nastavení aktivovat funkci „Automatická úprava sázky“. Pokud je
aktivována, pak dojde k automatickému upravení sázky na maximální povolenou hodnotu, jestliže sázka
překročí limit sázky nebo stolu. Pokud je Celková sázka rozložena na více pozic, bude proporcionálně snížena
na všech z nich. V případě, že by snížená Celková sázka byla příliš nízká, než aby mohla pokrýt všechny
požadované pozice, budou hodnotové mince rozmístěny na co nejvyšší počet pozic; tyto pozice jsou vybírány
náhodně.
Účastník spustí hru kliknutím na tlačítko „

“. Výše sázky je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „

“

odečtena z Mého účtu. Po kliknutí na tlačítko „
“ se roztočí kulička na ruletovém kole. Ruletové kolo se
skládá z 37 stejně velkých dílů očíslovaných od 0 do 36. Každé číslo od 1 do 36 má střídavě červenou
nebo černou barvu a 0 je zelená. Zastavením kuličky na jednom z čísel je právě probíhající hra ukončena.
Umístění kuličky na ruletovém kole ukazuje výsledek hry – výherní číslo a barvu.
Sázející má možnost zvolit i režim „Rychlé otočení“ kliknutím na políčko „Rychlé otočení“ v herním
nastavení. Tento režim zrychlí zobrazení výsledku hry tím, že neukazuje celou animaci točícího se ruletového
kola, ale zobrazí přímo výsledek hry formou výseče z ruletového kola ukazující pozici kuličky – číslo,
na kterém se zastavila.
Shoda sázek uzavřených Sázejícím s výsledkem hry určuje Výhru. Její výši určuje kurz na jednotlivou sázku
a výše prostředků vsazená Účastníkem na jednotlivé výherní pozice. Sázky, které neodpovídají výsledku hry,
jsou nevýherní. Případné Výhry jsou následně Sázejícímu zobrazeny v políčku „Celková Výhra“.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. Účastník může
opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou. Pro zvolení stejné Sázky použije příslušné tlačítko
„Opakovat“.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fairytale Legends: Red Riding Hood
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 66 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,30 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fairytale Legends: Red Riding Hood. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fairytale Legends: Red Riding Hood spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek
je mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 20 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry Fairytale Legends: Red Riding Hood jsou i speciální symboly „Wild“ a „Bonus“ a několik speciálních
funkcí.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní
zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“.
Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí je
nastaven automaticky na 20 MINCÍ / „ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí
sázka, přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivována v nastavení). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve
výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena

nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

SYMBOL BONUS

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Fairytale Legends: Red Riding Hood obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. V základní hře se může objevit pouze na válcích 2, 3 a 4, při bonusové funkci „Free Spins“
se může objevit na jakékoliv pozici. Pokud se během základní hry nebo během „Free Spins“ na válcích
objeví alespoň 2 speciální symboly „Wild“, zůstanou na svých místech a dojde k 1 Roztočení navíc (bez
odečtení sázky). Pokud se během tohoto Roztočení navíc objeví na válcích další speciální symbol
„Wild“, opět zůstane na svém místě a dojde k 1 Roztočení navíc. Tento postup se opakuje tak dlouho,
dokud se při Roztočeních navíc objevují nové speciální symboly „Wild“. Během těchto Roztočení navíc
nelze aktivovat žádné „Náhodné funkce“. Pokud se na válcích objeví 3 speciální symboly „Bonus“
a dojde ke spuštění některé „Bonusové funkce“, proběhne tato funkce okamžitě. Roztočení navíc
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ze speciálních symbolů „Wild“ probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci
které byla Roztočení navíc spuštěna.
b) Náhodné funkce „Fairy Magic Spin“, „Fairy Surprise“ a „Fairy Wild Spin“ mohou být náhodně
spuštěny pouze v základní hře. V rámci jedné hry technické hry lze aktivovat pouze 1 „Náhodnou
funkci“. Žádná z „Náhodných funkcí“ se nemůže spustit opakovaně během jednoho herního kola.
„Náhodné funkce“ nemohou být aktivovány zároveň s některou z „Bonusových her“.
i.
Při spuštění náhodné funkce „Fairy Magic Spin“ se v herním poli pro jedno zatočení náhodně
objeví 5 až 9 seskupených běžných symbolů jednoho druhu („Štít“, „Klíč“, „Růže“
nebo „Kniha“).
ii.
Při spuštění náhodné funkce „Fairy Surprise“ je náhodně vybrán jeden z běžných symbolů, které
se zastavily na válcích. Ostatní běžné symboly jsou poté postupně přeměňovány na tento symbol
tak dlouho, dokud Sázející nezíská nějakou Výhru. Tato „Náhodná funkce“ může být
aktivována, jen pokud Sázející v základní hře v daném herním kole nezískal žádnou Výhru.
iii.
Při spuštění náhodné funkce „Fairy Wild Spin“ se na náhodných pozicích na válcích 2, 3 a 4
náhodně objeví 3 nebo 4 speciální symboly „Wild“. Tím dojde k udělení 1 Roztočení navíc (bez
odečtení sázky). Pokud se během tohoto Roztočení navíc objeví na válcích další speciální symbol
„Wild“, opět zůstane na svém místě a dojde k 1 Roztočení navíc. Tento postup se opakuje tak
dlouho, dokud se při Roztočeních navíc objevují nové speciální symboly „Wild“. Tato Roztočení
navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení
navíc spuštěna.
c) Bonusové hry „Coin win“, „Free Spins“ a „Beware the Wolf Bonus“ mohou být spuštěny získáním
3 speciálních symbolů „Bonus“ v základní hře. V herním poli vystoupí do popředí speciální symboly
„Bonus“ v podobě truhel; Sázející poté kliknutím na libovolnou truhlu zjistí, která z „Bonusových her“
bude aktivována. Speciální symboly „Bonus“ se mohou vždy objevit pouze na válcích 1, 3 a 5. V rámci
jedné hry technické hry lze aktivovat pouze 1 „Bonusovou hru“. Žádná z „Bonusových her“ se nemůže
spustit opakovaně během jednoho herního kola.
i.
Spuštěním bonusové hry „Coin win“ bude Sázejícímu udělena okamžitá Výhra ve výši
15násobku Sázky do hry, v rámci které byla tato bonusová hra spuštěna.
ii.
Spuštěním bonusové hry „Free Spins“ Účastník získá 10 Roztočení navíc. Pokud se během „Free
Spins“ objeví na válcích 1 speciální symbol „Bonus“, dojde k udělení dalších 2 Roztočení navíc,
pokud se objeví 2 speciální symboly „Bonus“, dojde k udělení dalších 4 Roztočení navíc, a
pokud se objeví 3 speciální symboly „Bonus“, dojde k udělení 10 Roztočení navíc. Roztočení
navíc „Free Spins“ probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které
byla tato bonusová hra spuštěna.
iii.
Spuštěním bonusové hry „Beware the Wolf Bonus“ má Sázející možnost vyhrát mince na novém
herním poli skládajícím se z cest v lese, po nichž chodí červená Karkulka. Sázející se
po cestičkách pohybuje kliknutím na jakékoliv místo na herním poli; tím roztáčí větrník, který
určuje počet polí (1 až 6), o něž se červená Karkulka posune. Na cestách se nacházejí následující
typy políček: „Coin win“, „Dvojnásobek“, „“, „Jackpot Coin win“ a „Vybrat“. Pokud se
červená Karkulka zastaví na políčku „Peněžní Výhra“, získává Sázející Výhru stanovenou
násobkem aktuální sázky (zobrazené v políčku „SÁZKA“) a násobitele uvedeného na políčku
(ten je určován náhodně ze škály x1 až x20). Pokud se červená Karkulka zastaví na políčku
„Dvojnásobek“, všechny násobitele na políčkách v herním poli se zdvojnásobí. Pokud se červená
Karkulka zastaví na políčku „“, bude se při dalším tahu pohybovat směrem, jímž šipka
ukazuje. Pokud se červená Karkulka zastaví na políčku „Peněžní výhra Jackpot“, Sázející
získává Výhru stanovenou násobkem aktuální sázky a násobitele uvedeného na políčku (jeho
výše je x100, nebo x200, pokud se předtím červená Karkulka zastavila na políčku
„Dvojnásobek“); tím bonusová hra „Beware the Wolf Bonus“ končí. Pokud se červená Karkulka
zastaví na políčku „Vybrat“, bonusová hra „Beware the Wolf Bonus“ končí. Sázející má
možnost pohybovat s Červenou Karkulkou a získávat Výhry až do doby, než je bonusová hra
jedním z výše popsaných způsobů ukončena. Bonusová hra „Beware the Wolf Bonus“ vychází
ze stejné úrovně sázky a hodnoty mince jako hra, v rámci které byla tato bonusová hra spuštěna.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
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19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruity Friends
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,25 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 63 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 93 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruity Friends. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z Účastníkem zvolených výherních linií.
2. Ve hře Fruity Friends spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 25 možnými výherními
liniemi. Součástí hry Fruity Friends jsou i speciální symboly „WILD“, „SCATTER“ a „BONUS“. Na válcích
jsou zobrazeny různé symboly ovoce nebo písmen. Na každém válci jsou vidět v zastavené poloze 3 symboly
ovoce nebo písmen.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „INFO“, ve druhé
záložce. Výherní linie jsou následující:

4.

5.
6.
7.

V políčku „Počet linií“ Účastník zvolí počet linií (1-25), které chce hrát v základní hře. Linie lze také
aktivovat kliknutím na tlačítka s čísly na obou stranách válců. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „Cena
linie“, přičemž zvolená výše sázky se uplatní na každou zvolenou linii. Celková výše sázky je vypočtena jako
násobek počtu linií a ceny linie a je zobrazena v políčku „Celková sázka“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „HRÁT“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici). Celková sázka
je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „HRÁT“ (nebo mezerníku) odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit všechny výherní linie (25) s aktuálně
zvolenou výší sázky za jednu linii. Stisknutím tlačítka „MAX SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce („kliknutím na tlačítko „INFO“), Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Výherní
kombinace na linii se skládá ze symbolů, které začínají na prvním válci zleva a pokračují postupně po aktivní
výherní linii (s výjimkou speciálních symbolů „SCATTER“ a „BONUS“). Vyplácena je celková Výhra, která
je součtem Výher ze všech výherních linií, na kterých byla dosažena Výherní kombinace. Výherní kombinace
na jednotlivé linii je vždy vyplácena jen nejvyšší možná dle výplatní tabulky („kliknutím na tlačítko „INFO“).
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Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a všech Výher ze symbolů
„SCATTER“ a jejich výplaty na Můj účet platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních
parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Součet všech současně dosažených Výher se zobrazí v políčku „VÝHRA“.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat počet linií a nastavenou výši sázky na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
8.

12. Kliknutím na tlačítko „INFO“ se Účastníkovi zobrazí v první záložce výplatní tabulka, která ukazuje
hodnoty, kterými se násobí každá z dostupných Výherních kombinací. Výhra z výherní linie se počítá
na základě čísla uvedeného ve výplatní tabulce pro příslušnou kombinaci vynásobeného hodnotou ceny linie,
kterou určil Sázející.
13. Kliknutím na tlačítko „Automatická hra“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející
má možnost po stisknutí tlačítka „Automatická hra“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na linii je odvozována od výše ceny linie.
Výše Výhry v základní hře se odvíjí od docílené kombinace výherních symbolů na jednotlivých liniích
po zastavení válců. Jako výherní jsou počítány jen ty kombinace, které jsou na linii zobrazeny z levé strany
doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo (s výjimkou speciálních symbolů „SCATTER“ a „BONUS“).
Možné Výherní kombinace v základní hře a výše Výhry při jejich dosažení jsou následující:

16. Hra a Fruity Friends obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symboly „WILD“, „SCATTER“ a „BONUS“ – hra Fruity Friends obsahuje kromě běžných
symbolů i 3 speciální symboly. Objeví-li se po zastavení válců kdekoliv na herním poli speciální symbol
„WILD“, nahrazuje jakýkoliv jeden běžný symbol v linii, vyjma speciálních symbolů „SCATTER“
a “Bonus“. Objeví-li se po zastavení válců kdekoliv na herním poli 2 nebo více speciálních symbolů
„SCATTER“, násobí se celková sázka podle výplatní tabulky. Dosáhne-li Sázející pomocí speciálního
symbolu „SCATTER“ Výhry a zároveň Výhry s běžnými symboly, bude Sázejícímu vyplacen součet
Výher. Objeví-li se po zastavení válců kdekoliv v herním poli 3 a více speciálních symbolů
„SCATTER“, Sázející vyhrává Výhru dle výplatní tabulky a zároveň se aktivuje bonusová hra
„Roztočení zdarma“. Objeví-li se po zastavení válců během základní hry speciální symbol „BONUS“
současně na prvním a pátém válci, získává Sázející bonusovou hru „Ovocný sad“.
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17.
18.

19.
20.

b) Bonusová hra „Ovocný sad“ se aktivuje v případě, že se po zastavení válců na prvním a posledním
válci objeví symbol „BONUS“. Bonusovou hru „Ovocný sad“ Sázející zahájí kliknutím na tlačítko
„SPUSTIT“. Sázejícímu se objeví nové herní pole s 2 různými symboly ovoce a v horní části herního
pole jsou znázorněny 4 symboly trofejí. Symboly trofejí představují násobitele Výhry. Sázející kliknutím
vybírá po jednom postupně symboly ovoce, přičemž jakýkoliv symbol ovoce může po odkrytí obsahovat
symbol trofeje, částku peněžité Výhry nebo symbol „Vybrat“, kterým se bonusová hra ukončí. Pokud se
po odkrytí symbolu ovoce objeví částka, Sázející vyhrává tuto částku vynásobenou x1. V případě odkrytí
symbolu trofeje se zvyšuje hodnota vyhrané částky podle toho, kolik symbolů trofejí Sázející v bonusové
hře odkryje. Pokud Sázející odkryje v bonusové hře pod symboly ovoce více částek, vyhrává součet
těchto částek vynásobený počtem nalezených trofejí x1 až x4 (počet objevených trofejí je uveden v horní
části hracího pole). V případě odkrytí symbolu „Vybrat“ Sázející vyhrává částku uvedenou pod ním
nebo spolu se symbolem „Vybrat“ odkryje symbol trofeje. Bonusová hra „Ovocný sad“ se neaktivuje
při bonusové hře „Roztočení zdarma“.
c) Bonusová hra „Roztočení zdarma“ se aktivuje v případě, že se po zastavení válců kdekoliv v herním
poli objeví 3 nebo více speciálních symbolů „SCATTER“. Bonusovou hru „Roztočení zdarma“ Sázející
zahájí kliknutím na tlačítko „SPUSTIT“. Sázejícímu se objeví nové herní pole se třemi košíky na ovoce.
Sázející kliknutím na tlačítko „Vybrat“ vybere jeden ze tří košíků na ovoce. Do košíků na ovoce začnou
padat pomeranče. Na každém košíku na ovoce je uveden počet roztočení zdarma v návaznosti na to,
kolik pomerančů do každého košíku na ovoce spadlo. Vyhraný počet roztočení zdarma odpovídá číslu
uvedenému na vybraném košíku na ovoce, přičemž lze vyhrát 10, 20 nebo 30 roztočení zdarma.
Roztočení zdarma se poté zahájí automaticky, přičemž se uplatní počet linií a výše sázky na linii
ze základní hry, resp. hry, v rámci které Sázející bonusovou hru „Roztočení zdarma“ získal. Pokud se
při následném roztočení zdarma Sázejícímu kdykoliv v průběhu bonusové hry „Roztočení zdarma“
na válcích zobrazí po zastavení válců 3 nebo více speciálních symbolů „SCATTER“, neaktivuje Sázející
další bonusovou hru a pouze dohraje původně zahájenou bonusovou hru.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruit Shop
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 3 Kč.
Nejvyšší sázka je 975 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 57 915 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,7 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Shop. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Shop spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 15 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Fruit Shop jsou
i speciální symboly „Wild“ a bonusová funkce „Free Spins“.

28

3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 15 MINCÍ / „ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivní v menu). Celková sázka je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

(tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší |Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
8.
9.

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
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Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra a Fruity Shop obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symboly „Wild“ - speciální symboly „Wild“ nahrazují jakýkoliv běžný symbol na válci. Tyto
symboly se mohou objevit pouze na válcích 2, 3 a 4. Všechny Výhry z výherních linií, v nichž se nachází
jeden či více speciálních symbolů „Wild“, jsou zdvojnásobeny.
b) Bonusová hra „Free Spins“ - pokud se na některém z výherních linií objeví libovolná Výherní
kombinace ovoce dle následující tabulky, Sázejícímu je udělen odpovídající počet Roztočení navíc:

Roztočení navíc mohou být udělena i během již probíhajících Roztočení navíc. Poté jejich počet
odpovídá Výherní kombinaci symbolů dle následující tabulky:

Během Roztočení navíc jsou všechny Výhry zdvojnásobeny a všechny Výhry z výherních linií
obsahujících jeden či více speciálních symbolů „Wild“ jsou zčtyřnásobeny. Bonusová hra „Free Spins“
běží tak dlouho, dokud se ve výherních liniích objevují nové vyhrávající kombinace dle výše uvedených
tabulek. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci
které byla Roztočení navíc spuštěna.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Fruit Spin
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 56 880 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,84 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Spin. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Spin spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly na válec a 40
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Fruit Spin jsou
i speciální symboly „3x3 Wild“ a „3x3 Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

8.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
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“).

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „3x3 Wild“

Speciální symbol „3x3 Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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16. Hra Fruit Spin obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „3x3 Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Má podobu složeného symbolu na 3x3 pozice. Speciální
symbol „3x3 Wild“ se může objevit na válcích 2, 3 a 4, a to pouze v bonusové hře „Free Spins“.
b) Speciální symbol „3x3 Scatter“: Tento speciální symbol má podobu složeného symbolu na 3x3 pozice.
Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců jakákoliv část speciálního symbolu „3x3
Scatter“, automaticky se spustí bonusová funkce „Lucky Wheels“.
c) Bonusová funkce „Lucky Wheels“ a bonusová hra „Free Spins“: Po spuštění této bonusové funkce
se v herním poli objeví 3 otočná kola, která mohou udělit peněžní Výhry nebo aktivovat bonusovou hru
„Free Spins“. Za každou řadu speciálního symbolu „3x3 Scatter, která se po zastavení válců objevila
v herním poli, dojde k udělení jednoho roztočení každého z kol „Lucky Wheels“ (tedy bude celkem
uděleno 3, 6, nebo 9 roztočení kol „Lucky Wheels“). V hlavní hře se na každém z kol „Lucky Wheels“
nachází dvě políčka se symboly diamantů Free Spin „
“, a po dvou políčkách od každé z výher:
20, 40 a 80 mincí (tyto hodnoty jsou vynásobeny sázkovou úrovní). Pokud Sázející nasbírá 3 symboly
diamantů Free Spin, dojde k udělení bonusové hry „Free Spins“ s 5 Roztočeními navíc. Zároveň budou
všechny zbývající symboly diamantů Free Spin na kolech „Lucky Wheels“ přeměněny na symboly

17.
18.

19.
20.

diamantů Extra Spin „
“; pokud některý z nich padne, Sázející získává 1 Roztočení „Free Spin“
navíc. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ se na kolech „Lucky Wheels“ objevují pouze symboly
s Výhrou 20 mincí (vynásobenou sázkovou úrovní) a symboly Extra Spin. Pokud se během bonusové
hry „Free Spins“ objeví kdekoli na válcích speciální symbol „3x3 Scatter“, znovu se spustí bonusová
funkce „Lucky Wheels“. Další vyhraná Roztočení „Free Spins“ navíc budou přičtena k aktuálním
roztočením „Free Spins“. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince
jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna. Všechny peněžní Výhry z „Lucky Wheels“ se
odvíjejí od úrovně sázky a hodnoty mince, které byly nastaveny ve hře, v rámci které byla tato bonusová
funkce spuštěna.
d) Funkce Složené symboly: Všechny běžné symboly mohou mít v průběhu základní hry i v průběhu
bonusové hry „Free Spins“ na válcích podobu složených symbolů. V základní hře se mohou jako
složené objevit všechny běžné symboly (2x2 nebo 3x3 pozice) a speciální symboly „3x3 Scatter“.
V bonusové hře „Free Spins“ se mohou jako složené objevit běžné symboly Sedmička, Zlaté pruty,
Stříbrné pruty, Bronzový prut, a dále také speciální symbol „3x3 Wild“ a speciální symbol „3x3
Scatter“.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Gonzo’s Quest
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 72 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Gonzo’s Quest. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Gonzo’s Quest spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry
Gonzo’s Quest jsou i funkce „Avalanche“ a „Avalanche násobitel“, speciální symboly „Wild“ a bonusová
funkce „Free Fall“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivní v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku) odečtena
z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

(tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

SYMBOL FREE FALL

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí tabulka výher, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Gonzo’s Quest obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální funkce „Avalanche“ a „Avalanche násobitel“ - funkce „Avalanche“ se spustí, pokud
Účastník získá některou z Výherních kombinací na jakékoliv výherní linii. Symboly této Výherní
kombinace po udělení Výhry zmizí a budou nahrazeny náhodnými symboly, které padají z horní části
herního pole. Při každém nahrazení symbolů zároveň dochází i ke změně hodnoty „Avalanche
násobitele“ na vyšší hodnotu. Násobitel může mít hodnoty x1, x2, x3, x5 při základní hře, nebo x3, x6,
x9, x15 při bonusové funkci „Free Fall“. Základní hodnota násobitele je x1 při základní hře, x3 při
bonusové funkci „Free Fall“. „Avalanche násobitel“ násobí všechny Výhry v daném herním kole
číslem, které je na něm zobrazeno. Když je dosaženo maximálního násobitele, jsou všechny Výhry
vypláceny s maximálním násobitelem, dokud se budou nové Výhry generovat.
b) Speciální symboly „Wild“ nahrazují jakýkoliv běžný symbol na válci. Speciální symboly „Wild“ se
mohou objevit pouze na válcích 2, 3 a 4.
c) Speciální symbol „Free Fall“ - získáním 3 speciálních symbolů „Free Fall“ na jedné výherní linii bude
spuštěna bonusová hra „Free Fall“, kdy Sázející dostane 10 Roztočení navíc za každou výherní linii,
na níž se objevily 3 symboly „Free Fall“. Sázející může získat další Roztočení navíc i v průběhu této
bonusové hry. Speciální symboly „Free Fall“ se mohou objevit pouze na válcích 1, 2 a 3. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla
Roztočení navíc spuštěna.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.

35

19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Guns N’ Roses Video Slots
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 360 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Guns N’ Roses“. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Guns N’ Roses Video Slots spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec, a 20 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mincí. Součástí
hry Guns N’ Roses Video Slots jsou i speciální symboly „Wild“ a „Bonus“ a několik bonusových her
a funkcí.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní
zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“.
Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí je
nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku SÁZKA následně zobrazí Sázka,
přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového
počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní
liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.
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5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivní v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku) odečtena
z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

(tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
8.
9.

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

SYMBOL BONUS

SYMBOLY STACKED WILD

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Účastníkovi zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
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Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Guns N’ Roses Video Slots obsahuje několik bonusových funkcí a her:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Jakmile se speciální symbol „Wild“ objeví, dojde k jeho roztažení na všechny 3 herní pozice
daného válce. Během základní hry se může objevit na jakékoliv pozici, během funkce „Appetite for
Destruction Wild“ se nemůže objevit na válci 3.
b) Speciální symboly „Stacked Wild“ se chovají jako speciální symboly „Wild“, tedy nahrazují jakýkoliv
běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Může se objevit pouze při roztočeních
„Legend Spins“ a při bonusové hře „Encore Free Spins“. Speciální symbol „Stacked Wild“ pokrývá
všechny 3 pozice válce, na němž se objeví.
c) Speciální funkce roztočení „Legend Spins“ je aktivována náhodně v průběhu základní hry. Pokud je
aktivována, Sázející získává 3 Roztočení navíc (bez odečtení sázky). Při prvním roztočení „Legend
Spins“ je válec 3 proměněn na speciální symbol „Stacked Wild“, při druhém roztočení „Legend Spins“
jsou válce 1 a 5 proměněny na speciální symboly „Stacked Wild“ a při třetím roztočení jsou na speciální
symboly „Stacked Wild“ proměněny válce 2 a 4. Roztočení navíc „Legend Spins“ probíhají se stejnou
úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla tato Roztočení navíc spuštěna.
d) Speciální funkce „Appetite for Destruction Wild“ je aktivována náhodně v průběhu základní hry.
Pokud je aktivována, objeví se na náhodné pozici uprostřed herního pole kříž se symboly lebek, které
se chovají jako speciální symboly „Wild“, tedy nahrazují jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co
nejlepší Výherní kombinace.
e) Speciální funkce násobitel „Solo“ je aktivována náhodně v průběhu základní hry. Může se objevit
pouze na prostřední pozici válce 4. Násobitel „Solo“ se může náhodně aktivovat, pokud některá
z vyhrávajících výherních linií obsahuje alespoň 3 shodné běžné symboly anebo speciální symboly
„Wild“. Pokud je násobitel „Solo“ aktivován, pak budou všechny Výhry z daného herního kola
znásobeny tímto násobitelem. Násobitel „Solo“ může mít hodnoty x4 až x10, jeho hodnota se odvíjí
od počtu symbolů stejného druhu (stejných jako na výherní linii, který funkci spustil), které procházejí
zvýrazněnou prostřední pozicí na válci 4.
f) Bonusové hry „Peněžní výhra“, „Encore Free Spins“, „Crowd-Pleaser Bonus Game“ – pokud se
během základní hry objeví na herním poli 3 symboly „Bonus“, dojde k udělení jedné z 3 bonusových
her („Peněžní výhra“, „Encore Free Spins“, „Crowd-Pleaser Bonus Game“). Symboly „Bonus“ se
mohou objevit pouze na válcích 1, 3 a 5. Po získání 3 symbolů „Bonus“ se Sázejícímu zobrazí roztočené
„Kolo Bonus“ ve tvaru gramofonu, a Účastník kliknutím na tlačítko „Stop“ toto „Kolo Bonus“ zastaví
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18.
19.

20.
21.

anebo se po chvíli točení zastaví samo. Sázejícímu je poté udělena jedna z 3 bonusových her podle toho,
na jakém políčku se zastaví ukazatel v podobě jehly.
i.
„Peněžní výhra“ - pokud se jehla zastaví na žlutém políčku, Sázejícímu je udělena „Peněžní
výhra“ ve výši 200 až 600 mincí, přičemž tento počet je vynásoben aktuální úrovní sázky.
Na „Kole Bonus“ jsou uvedeny již výsledné hodnoty v mincích.
ii.
„Encore Free Spins“ - pokud se jehla zastaví na červeném políčku, je aktivována bonusová hra
„Encore Free Spins“. Sázející při ní získá 10 Roztočení navíc. Při každém z těchto roztočení se
na válci 2, 3 nebo 4 objeví symbol „Stacked Wild“ zobrazující jednoho člena kapely. Každý
další běžný symbol se stejným členem kapely se poté při daném Roztočení navíc také chová jako
speciální symbol „Wild“, tedy nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace. V průběhu „Encore Free Spins“ již nelze vyhrát další Roztočení navíc.
Roztočení navíc v bonusové hře „Encore Free Spins“ probíhají se stejnou úrovní sázky
a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla tato Roztočení navíc spuštěna.
iii.
„Crowd-Pleaser Bonus Game“ - pokud se jehla zastaví na modrém políčku, je aktivována
bonusová hra „Crowd-Pleaser Bonus Game“. Tato bonusová hra má 3 úrovně, v každé z nich
Sázející obdrží několik možností vyhrát Výhru v mincích a případně je mu umožněn postup
do další úrovně. Sázející na každé úrovni získá možnost 3x kliknutím odkrýt jednotlivá políčka,
pod nimiž se mohou skrývat Výhry, nápisy „FREE SPIN“ nebo nápisy „+1 PICK“. Na 1. úrovni
jsou Výhry ve výši 20 až 40 mincí, na 2. úrovni ve výši 40 až 100 mincí a na 3. úrovni ve výši
60 až 200 mincí, přičemž tento počet je vždy vynásoben aktuální úrovní sázky. Ukazatel „Crowd
Meter“ v levé části herního pole ukazuje celkovou výši získaných Výher v mincích, a zároveň
také 3 hodnoty v mincích. Pokud Sázející překročí 1. hodnotu, postupuje do 2. úrovně bonusové
hry, pokud překročí 2. hodnotu, postupuje do 3. úrovně bonusové hry, a pokud překročí 3.
hodnotu, bude mu celková Výhra z bonusové hry zdvojnásobena. Pokud Sázející odkryje políčko
s nápisem „+1 PICK“, může odkrýt ještě jedno políčko navíc. Pokud Sázející během bonusové
hry odkryje 3 políčka se nápisem „FREE SPIN“, získává 10 Roztočení navíc. Tato Roztočení
navíc proběhnou po ukončení bonusové hry „Crowd-Pleaser Bonus Game“. Tato Roztočení
navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla tato
bonusová hra spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník může
opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Jack and the Beanstalk
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 540 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Jack and the Beanstalk. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Jack and the Beanstalk spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
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symboly na válec a 20 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry Jack and the Beanstalk jsou i speciální symboly „Walking Wild“, „Klíč“ a „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCE,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCE/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symboly „Walking Wild“

Speciální symbol „Klíč“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Jack and the Beanstalk obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Walking Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se na válcích zobrazí speciální symbol „Walking
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17.
18.

19.
20.

Wild“, automaticky bude spuštěno Roztočení navíc (bez odečtení sázky) a speciální symbol „Walking
Wild“ se posune o jednu pozici doleva. Automatická Roztočení navíc (bez odečtení sázky) pokračují,
dokud je speciální symbol „Walking Wild“ přítomen na válcích. Všechny Výhry z aktivních výherních
linií, jejichž součástí je speciální symbol „Walking Wild“ jsou ztrojnásobeny. Speciální symbol
„Walking Wild“ se může objevit pouze na válcích 2, 3, 4 a 5 v základní hře, na válcích 2, 3 a 4
v bonusové hře „Free Spins“, a vždy se pohybuje pouze směrem doleva.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc.
Pokud Sázejícímu v průběhu Roztočení navíc „Free Spins“ padnou alespoň 3 speciální symboly
„Scatter“, získává dalších 5 Roztočení „Free Spins“ navíc. Pokud Sázející v průběhu bonusové hry
„Free Spins“ získá 3 speciální symboly „Klíč“, každý další speciální symbol „Walking Wild“, který se
mu zobrazí, bude přeměněn na dvojitý symbol „Walking Wild“ s motivem vaku s penězi. Pokud
Sázející v průběhu bonusové hry „Free Spins“ získá 6 speciálních symbolů „Klíč“, každý další speciální
symbol „Walking Wild“, který se mu zobrazí, bude přeměněn na trojitý symbol „Walking Wild“
s motivem slepice. Pokud Sázející v průběhu bonusové hry „Free Spins“ získá 9 speciálních symbolů
„Klíč“, každý další speciální symbol „Walking Wild“, který se mu zobrazí, bude přeměněn na roztažený
symbol „Walking Wild“ s motivem harfy, jenž je roztažen přes celý svůj aktuální válec. Speciální
symbol „Klíč“ se může objevit pouze v bonusové hře „Free Spins“, a to pouze na válci 5. Bonusovou
hru „Free Spins“ a funkci „Walking Wild“ lze aktivovat ve stejné hře, pokud k tomu dojde, nejprve se
odehrají roztočení „Free Spins“ a až poté následuje funkce „Walking Wild“. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc
spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Jack Hammer
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Jack Hammer. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Jack Hammer spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na
válec a 25 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Jack
Hammer jsou i speciální symboly „Wild“ a „Free Spin“ a speciální funkce „Sticky Win“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
linií jsou následující:

“. Výherních

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 25 MINCÍ/ „ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku SÁZKA následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivní v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivním výherních linií dle výplatní

tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
8.
9.

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

SYMBOL FREE SPIN

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Jack Hammer obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Může se objevit pouze na válcích 2, 3, 4 nebo 5.
b) Speciální symboly „Free Spin“ aktivují bonusovou hru, ve které udělují Sázejícímu určitý počet
Roztočení navíc, pokud se jich v herním poli objeví alespoň 5. Počet Roztočení navíc se odvíjí dle
následující tabulky:
Počet symbolů
"Free Spin"
5
6
7
8
9 až 15

Počet udělených
roztočení navíc
10
15
20
25
30

Roztočení navíc ze symbolů „Free Spin“ mohou být získána i v průběhu již získaných Roztočení navíc.
Všechny Výhry jsou během těchto Roztočení navíc ztrojnásobeny. Všechna Roztočení navíc probíhají
se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Speciální funkce „Sticky Win“ umožňuje Sázejícímu postupně vylepšovat získanou Výherní
kombinaci symbolů. Všechny symboly, které tvoří Výherní kombinaci, jsou zablokovány na místě
a všechny zbývající pozice se opět roztočí (bez odečtení sázky). Pokud se během tohoto opětovného
roztočení objeví na herním poli nové symboly, které vylepší stávající Výherní kombinaci, budou opět
zablokovány na místě a dojde k novému roztočení zbývajících herních pozic. Tímto způsobem hra
pokračuje tak dlouho, dokud se objevují nové symboly vylepšující Výherní kombinace. Poté speciální
funkce „Sticky Win“ skončí a dojde k vyplacení Výher. Roztočení navíc ve speciální funkci „Sticky
Win“ probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc
spuštěna.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
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19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Jack Hammer 2: Fishy Business
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 10 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 52 740 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 97,07 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Jack Hammer 2“. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Jack Hammer 2: Fishy Business spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je
mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 99 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry Jack Hammer 2: Fishy Business jsou i speciální symboly „Wild“ a „Free Spin“ a speciální funkce „Sticky
Win“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“ Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 50 MINCÍ/ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivní v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku) odečtena
z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
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7.

Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivním výherní linii dle výplatní tabulky

(tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
8.
9.

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

SYMBOL FREE SPIN

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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17. Hra Jack Hammer 2: Fishy Business obsahuje tyto bonusové hry a funkce:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Může se objevit pouze na válcích 2, 3 nebo 4.
b) Speciální symboly „Free Spin“ aktivují bonusovou hru a udělují Sázejícímu určitý počet Roztočení
navíc, pokud se jich v herním poli objeví alespoň 5.
Počet Roztočení navíc se odvíjí dle následující tabulky:
Počet symbolů
"Free Spin"
5
6
7
8 a více

18.
19.

20.
21.

Počet udělených
roztočení navíc
10
13
16
20

Během Roztočení navíc ze symbolů „Free Spin“ se mohou objevit také dva nové speciální symboly
„Wild“, které nahrazují jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace,
a mohou se objevit pouze na válcích 2, 3 nebo 4. Roztočení navíc ze symbolů „Free Spin“ mohou být
získána i v průběhu již získaných Roztočení navíc. Všechny Výhry jsou během těchto Roztočení navíc
zdvojnásobeny. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra,
v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Speciální funkce „Sticky Win“ umožňuje Sázejícímu postupně vylepšovat získanou Výherní
kombinaci symbolů. Všechny symboly, které tvoří Výherní kombinaci, jsou zablokovány na místě
a všechny zbývající pozice se opět roztočí (bez odečtení sázky). Pokud se během tohoto opětovného
roztočení objeví na herním poli nové symboly, které vylepší stávající Výherní kombinaci, budou opět
zablokovány na místě a dojde k novému roztočení zbývajících herních pozic. Tímto způsobem hra
pokračuje tak dlouho, dokud se objevují nové symboly vylepšující Výherní kombinace. Poté speciální
funkce „Sticky Win“ skončí a dojde k vyplacení Výher. Roztočení navíc ve speciální funkci „Sticky
Win“ probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc
spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Jimi Hendrix Online Slot
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 55 800 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,9 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Jimi Hendrix“. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Jimi Hendrix Online Slot spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válci a 20 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry Jimi Hendrix Online Slot jsou i speciální symboly „Wild“ a „Scatter“ a několik speciálních funkcí a her.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní
zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“.
Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí je
nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku SÁZKA následně zobrazí Sázka,
přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového
počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena ve spodní liště
v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivní v menu). Celková Sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivním výherní linii dle výplatní tabulky

(tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

SYMBOL SCATTER

SYMBOL PURPLE HAZE

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Účastníkovi zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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17. Hra Jimi Hendrix Online Slot obsahuje několik bonusových funkcí a her:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Může se objevit na jakékoliv pozici.
b) Bonusová funkce „Red Guitar Re-Spin“ je spuštěna, pokud se na válcích objeví 4 nebo více symbolů
červené kytary (na zeleném poli), dochází k opětovnému otočení bez odečtení sázky, kdy zůstávají
symboly červené kytary na svých pozicích. Pokud se po tomto opětovném roztočení objeví nějaké další
symboly červené kytary, dojde k udělení dalšího Roztočení navíc. Bonusová funkce „Opětovná
roztočení Red Guitar“ skončí, pokud se během dalšího roztočení již neobjeví žádný další symbol
červené kytary. Tato Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra,
v rámci které byla tato roztočení spuštěna.
c) Bonusová funkce „Purple Haze“ se spustí, pokud se na válci 1 objeví speciální symbol „Purple Haze“.
Pokud je tato funkce spuštěna, pak jsou všechny symboly A, K, Q, J a 10 v herním poli přeměněny
na speciální symboly „Wild“, v tento symbol se přemění také speciální symbol „Purple Haze“, který
funkci spustil.
d) Bonusová hra „Pick and Click“ - Získáním 3 speciálních symbolů „Scatter“ dojde k aktivaci bonusové
hry „Pick and Click“. V bonusové hře „Pick and Click“ může Sázející získat jednu ze 4 různých odměn
(„Peněžní Výhra“, „Crosstown Traffic Free Spins“, „Purple Haze Free Spins“ a „Little Wing Free
Spins“). Při bonusové hře „Pick and Click“ Sázející klikáním na tlačítka v podobě reproduktorů
odhaluje 4 různé druhy symbolů. Jakmile získá 3 stejné symboly, obdrží odpovídající odměnu. V každé
bonusové hře „Pick and Click“ lze získat pouze 1 odměnu. Speciální symboly „Scatter“ se mohou
objevit pouze na válcích 3, 4 a 5.
i.
„Peněžní výhra“ - pokud Sázející odkryje 3 symboly mincí, získává „Peněžní Výhru“. „Peněžní
Výhra“ je Sázejícímu udělena ve výši 8násobku až 30násobku výše sázky ze hry, v rámci které
byla bonusová hra „Pick and Click“ spuštěna. Násobitel „Peněžní Výhry“ je určován náhodně.
ii.
„Crosstown Traffic Free Spins“ - pokud Sázející odkryje 3 symboly oranžových plamenů, je
spuštěna bonusová hra „Crosstown Traffic Free Spins“. Sázejícímu je při ní uděleno 6 Roztočení
navíc. Během těchto Roztočení navíc jsou vždy některé válce zcela pokryty speciálními symboly
„Wild“. Při prvním roztočení je speciálními symboly „Wild“ pokryt válec 5, při druhém
roztočení jsou jimi pokryty válce 4 a 5, při třetím roztočení jsou jimi pokryty válce 3 a 4,
při čtvrtém jsou jimi pokryty válce 2 a 3, při pátém roztočení jsou jimi pokryty válce 1 a 2
a při šestém roztočení je jimi pokryt válec 1. Roztočení navíc „Crosstown Traffic Free Spins“
probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla tato bonusová
hra režim spuštěna.
iii.
„Purple Haze Free Spins“ - pokud Sázející odkryje 3 symboly fialových kapek, je spuštěna
bonusová hra „Purple Haze Free Spins“. Sázejícímu je při ní náhodně uděleno 6 až 12 Roztočení
navíc. Během těchto Roztočení navíc jsou všechny symboly A, K, Q, J a 10 v herním poli
přeměňovány na speciální symboly „Wild“. Roztočení navíc „Purple Haze Free Spins“ probíhají
se stejnou úrovní sázky a hodnotou Mince jako hra, v rámci které byla tato bonusová hra
spuštěna.
iv.
„Little Wing Free Spins“ - pokud Sázející odkryje 3 symboly modrých kapek, je spuštěna
bonusová hra „Little Wing Free Spins“. Sázejícímu je při ní náhodně uděleno 6 až 12 Roztočení
navíc. Během těchto Roztočení navíc se 3 až 5 symbolů náhodně přemění na speciální symboly
„Wild“. Roztočení navíc „Little Wing Free Spins“ probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou
mince jako hra, v rámci které byla tato bonusová hra spuštěna.
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18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Joker Pro

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 57 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,80 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker Pro. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker Pro spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 10
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Joker Pro jsou
i speciální symboly „Wild“ a „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
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tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Joker Pro obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se během základní hry na válcích 2, 3 nebo 4 objeví jeden či více
speciálních symbolů „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Joker Pro Respins“ s Roztočením
navíc. Během bonusové hry „Joker Pro Respins“ se válce 1 a 5 zcela pokryjí speciálními symboly
„Wild“. Speciální symboly „Scatter“, které Roztočení navíc aktivovaly, se změní na speciální symboly
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17.
18.

19.
20.

„Wild“ a budou uzamčeny na svých pozicích až do konce bonusové hry. Poté se válce znovu roztočí.
Pokud se během bonusové hry „Joker Pro Respins“ objeví jeden nebo více dalších speciálních symbolů
„Wild“, proběhne další Roztočení navíc a tento symbol bude také uzamčen na své pozici až do konce
bonusové hry. Bonusová hra končí, pokud se v průběhu Roztočení navíc neobjeví další speciální symbol
„Wild“. Bonusová hra končí také tehdy, dojde-li k udělení bonusové Výhry „Hot Spot Win“. Pokud
součet Výher z bonusové hry „Joker Pro Respins“ (vč. Výher z roztočení, jež bonusovou hru aktivovalo)
překročí 1000násobek celkové sázky, tak dojde k vyplacení přesného 1000násobku celkové sázky
a bonusová hra končí (toto platí pouze v případě, že nejvyšší sázka je menší nebo rovna 500 Kč,
pro sázky vyšší, než je 500 Kč platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů
hry Joker Pro, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč). Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla
Roztočení navíc spuštěna.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit pouze na válcích 2, 3 a 4, a to
pouze v průběhu bonusové hry „Joker Pro Respins“.
c) Bonusová výhra „Hot Spot Win“: Pokud se v základní hře po zastavení válců objeví na prostředních
„Hot Spot“ pozicích válců 2, 3 a 4 speciální symboly „Scatter“, dojde k udělení bonusové Výhry „Hot
Spot Win“ ve výši 1000násobku celkové sázky (toto platí pouze v případě, že nejvyšší sázka je menší
nebo rovna 500 Kč, pro sázky vyšší, než je 500 Kč platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu
a základních parametrů hry Joker Pro, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí přesáhnout částku
500 000 Kč). Pokud se v bonusové hře „Joker Pro Respins“ po zastavení válců objeví na prostředních
„Hot Spot“ pozicích válců 2, 3 a 4 speciální symboly „Wild“, dojde k udělení bonusové Výhry „Hot
Spot Win“ ve výši 1000násobku celkové sázky (toto platí pouze v případě, že nejvyšší sázka je menší
nebo rovna 500 Kč, pro sázky vyšší, než je 500 Kč platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu
a základních parametrů hry Joker Pro, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí přesáhnout částku
500 000 Kč) a bonusová hra končí. Bonusová Výhra „Hot Spot Win“ je odvozena od stejné úrovně
sázky a hodnoty mince jako hra, v rámci které byla tato funkce aktivována.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Jungle Spirit: Call of the Wild
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 63 540 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,47 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Jungle Spirit: Call of the Wild. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů v herním poli.
2. Ve hře Jungle Spirit: Call of the Wild spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je
mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 243 možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince.
Součástí hry Jungle Spirit: Call of the Wild je i speciální symbol „Scatter“.
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3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly, které mohou být v libovolných pozicích, na třech a více po sobě následujících válcích,
je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Vyplácí se vždy pouze nejvyšší možná kombinace shodných výherních symbolů.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

- symboly středních Výher

- nízké výherní symboly
Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
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15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry
v základní hře je násobkem počtu Výherních kombinací, koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové
úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Jungle Spirit: Call of the Wild obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se během základní hry objeví kdekoliv na válcích alespoň
3 speciální symboly „Scatter“, spustí se bonusová hra „Free Spins“. Při bonusové hře „Free Spins“ se
herní pole promění a nově bude obsahovat 5 válců se 4 symboly na válec a 1024 možných výherních
kombinací. Pokud k aktivaci bonusové hry „Free Spins“ došlo prostřednictvím 4 získaných speciálních
symbolů „Scatter“, obdrží Sázející zároveň peněžní Výhru ve výši 15násobku své sázky, pokud
k aktivaci došlo prostřednictvím 5 získaných speciálních symbolů „Scatter“, obdrží Sázející zároveň
peněžní Výhru ve výši 50násobku své sázky. Po spuštění bonusové hry „Free Spins“ si Sázející vybere
jedno z pěti zvířat (běžných symbolů středních Výher). Toto zvíře bude jediným symbolem středních
Výher na válcích při bonusové hře, žádný ostatní běžný symbol středních Výher nebude na válcích
přítomen. Počet Roztočení navíc v bonusové hře „Free Spins“ závisí na druhu vybraného běžného
symbolu středních Výher: Tygr udělí 4 Roztočení navíc, Slon udělí 8 Roztočení navíc, Medvěd udělí
12 Roztočení navíc, Krokodýl udělí 16 Roztočení navíc a Kobra udělí 20 Roztočení navíc. V průběhu
bonusové hry „Free Spins“ již nelze vyhrát další Roztočení „Free Spins“ navíc. Všechna Roztočení
navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc
spuštěna.
b) Bonusová funkce „Symbol Expansion“: Tato funkce je aktivována náhodně (během základní
i bonusové hry „Free Spins“). Každý běžný symbol (mimo symbol „Scatter“) ve hře může být označen
motýly. Kdykoliv se takto označený běžný symbol stane součástí Výherní kombinace, roztáhne se přes
celý válec.
c) Bonusová funkce „Butterfly Boost“: Tato funkce je aktivována náhodně v průběhu základní hry,
pokud Sázející získal Výhru, ale na válcích se nenacházejí žádné speciální symboly „Scatter“
nebo běžné symboly označené motýly. Motýli v tomto případě mohou náhodně roztáhnout 1 až 3 běžné
symboly na válcích.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Koi Princess
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 400 Kč*
Statistická průměrná hodinová prohra je 57 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
* při aktivaci níže popsaného režimu „Bonusová Sázka“ se nejvyšší sázka dle pravidel hry zdvojnásobí na 800 Kč.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Koi Princess. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Koi Princess spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherní linii s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Koi
Princess jsou i speciální symboly „Wild“ a „Bonus“, režim „Bonusová Sázka“ a několik speciálních funkcí.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní
zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“.
Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí je
nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí
sázka, přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

8.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivní v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku) odečtena
z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců, určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivním výherní linii dle výplatní tabulky
(tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
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Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
9.

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

SYMBOL BONUS

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Koi Princess obsahuje následující bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Může se objevit na jakékoliv pozici.
b) Režim „Bonusová Sázka“ má Sázející možnost aktivovat během základní hry kliknutím na příslušné
tlačítko v pravém dolním rohu herního pole. Aktivací tohoto režimu se zvýší pravděpodobnost spuštění
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některé z „Náhodných funkcí“, změní se hodnoty na kole „Bonus Wheel“ a zvýší se zaručené Výhry
z roztočení „Sure Win Free Spins“. Výše sázky se při aktivaci tohoto režimu zdvojnásobuje, sázková
úroveň a hodnota mince zůstávají stejné. Režim Bonusová sázka nemá vliv na výsledek hry,
resp. výherní podíl hry.
c) „Náhodné funkce“ mohou být náhodně spuštěny během jakéhokoliv roztočení v základní hře.
Po spuštění funkce se Sázejícímu na obrazovce objeví 3 „koi kapři“; Sázející kliknutím na libovolného
„koi kapra“ zjistí, která z „Náhodných funkcí“ („5- Hit“, „Random Wilds“, „Wild Reels“ a „Bonus
Activation“) bude spuštěna. Během jedné hry technické hry lze aktivovat pouze 1 „Náhodnou funkci“.
Žádná z „Náhodných funkcí“ se nemůže spustit opakovaně během jedné hry.
i.
„5-Hit“ - spuštěním náhodné funkce „5-Hit“ Sázející získá 1 Roztočení navíc, při němž je
garantována Výherní kombinace složená z 5 symbolů, z nichž jeden vždy bude speciální symbol
„Wild“. Symbol i sázková řada jsou učeny náhodně. Toto Roztočení navíc probíhá se stejnou
úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla náhodná funkce spuštěna.
ii.
„Random Wild“ - spuštěním náhodné funkce „Random Wild“ Účastník získá 1 Roztočení navíc,
při němž bude v herním poli náhodně umístěno 4 až 9 speciálních symbolů „Wild“. Toto
Roztočení navíc probíhá se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla
náhodná funkce spuštěna.
iii.
„Wild Reels“ - spuštěním náhodné funkce „Wild Reels“ Sázející získá 1 Roztočení navíc,
při němž se 2 až 5 válců náhodně změní na válce „Wild Reels“, které jsou pokryty pouze
speciálními symboly „Wild“. Toto Roztočení navíc probíhá se stejnou úrovní sázky a hodnotou
mince jako hra, v rámci které byla náhodná funkce spuštěna.
iv.
„Bonus Activation“ - spuštěním náhodné funkce „Bonus Activation“ Sázející získá 1 Roztočení
speciálního „Kola Bonus“. V tomto roztočení nemohou být uděleny žádné Výhry z výherních
linií, Sázejícímu je udělena pouze 1 z „Bonusových her“ [viz bod d.].
d) „Bonusové hry“ mohou být spuštěny dvěma způsoby: buď spuštěním náhodné funkce „Bonus
Activation“ anebo získáním 3 speciálních symbolů „Bonus“ v základní hře. V obou případech se
Sázejícímu zobrazí speciální „Kolo Bonus“ a dojde k jeho roztočení. Sázející pak kliknutím na tlačítko
„STOP“ toto kolo zastaví a dojde k aktivaci jedné ze 4 „Bonusových her“ („Peněžní výhra“, „Sure Win
Free Spins“, „Wild Reels Free Spins“ a „Bonus Wheel“). Speciální symboly „Bonus“ se mohou
v základní hře objevit pouze na válcích 1, 3 a 5. Během jedné hry technické hry lze aktivovat pouze
1 „Bonusovou hru“. Žádná z „Bonusových her“ se nemůže spustit opakovaně během jedné hry.
i.
„Peněžní Výhra“ - spuštěním bonusové hry „Peněžní Výhra“ bude Sázejícímu udělena okamžitá
Výhra ve výši 15násobku až 30násobku sázky ze hry, v rámci které byla tato bonusová hra
spuštěna. Násobitel „Peněžní Výhry“ je určován náhodně.
ii.
„Sure Win Free Spins“ - spuštěním bonusové hry „Sure Win Free Spins“ Sázející získá
10 Roztočení navíc. Během každého z těchto roztočení bude Sázejícímu udělena Výhra nejméně
ve výši nejvyšší dosavadní částky získané během předchozích roztočení „Sure Win Free Spins“.
Toto pravidlo neplatí pro první roztočení v této bonusové funkci, při něm je garantována Výhra
alespoň ve výši sázky. Během prvních 5 roztočení v bonusové hře „Sure Win Free Spins“
se na válci 1, 2 nebo 3 objeví 1 náhodně umístěný speciální symbol „Wild“, během druhých
5 roztočení se na válci 3, 4 nebo 5 objeví ještě jeden náhodně umístěný speciální symbol „Wild“.
Pozice těchto náhodně umístěných speciálních symbolů „Wild“ se po každém Roztočení navíc
změní. Po každém roztočení v bonusové hře „Sure Win Free Spins“ dojde k vyhodnocení
Výher: pokud je Výhra z aktuálního roztočení nižší než garantovaná výše Výhry nebo shodná,
dojde k vyplacení garantované výše Výhry, pokud je vyšší, je vyplacena tato Výhra a zároveň
dojde k udělení 1 dalšího Roztočení navíc. Takto získaná Roztočení navíc jsou automaticky
přičtena ke zbývajícím Roztočením navíc „Sure Win Free Spins“. Roztočení navíc „Sure Win
Free Spins“ probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla tato
bonusová hra spuštěna.
iii.
„Wild Reels Free Spins“ - spuštěním bonusové hry „Wild Reels Free Spins“ Sázející získá 10
Roztočení navíc. V průběhu této bonusové hry se 1 až 5 válců náhodně změní na válce „Wild
Reels“, které jsou pokryty pouze speciálními symboly „Wild“. Počet válců „Wild Reels“ a jejich
pozice se po každém Roztočení navíc změní. Roztočení navíc „Wild Reels Free Spins“ probíhají
se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla tato bonusová hra
spuštěna.
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„Bonus Wheel“ - spuštěním bonusové hry „Bonus Wheel“ má Sázející možnost vyhrát mince
a aktivovat 2 bonusové hry („Sure Win Free Spins“ a „Wild Reels Free Spins“) na novém herním
poli skládajícím se z kola rozděleného na 12 částí a 3 úrovně. Sázející se na kole pohybuje
kliknutím na hrací kostku umístěnou v pravém horním rohu – kolo se otočí proti směru
hodinových ručiček o tolik polí, kolik ukazuje číslo na kostce. Na jednotlivých polích na kole se
mohou objevit následující symboly: START, „x1“ (pouze je-li aktivována „Bonusová Sázka“),
„x2“, „x3“, „x5“ (pouze není-li aktivována „Bonusová Sázka“), „ZDVOJNÁSOBIT“,
„VYBRAT“, „“, „Sure Win Free Spins“/„Wild Reels Free Spins“ a „Peněžní výhra Jackpot“.
Symbol „START“ označuje výchozí pozici Sázejícího, po prvním hodu kostkou se změní
na symbol „“. Symboly-násobitele „x1“ „x2“, „x3“ a „x5“ udělují Výhru ve výši příslušného
násobku celkové sázky. Symbol „ZDVOJNÁSOBIT“ zdvojnásobí původní hodnotu celkové
sázky, která může být dále násobena symboly-násobiteli; tento symbol se po své aktivaci
přemění na symbol „“. Symbol „VYBRAT“ bonusovou hru „Bonus Wheel“ ukončuje.
Symbol „“ přenese hru ze stávající úrovně o jednu úroveň blíž středu kola; pokud se šipka
nachází ve 3. úrovni a hra se přenese do středu kola, Sázejícímu je udělena „Peněžní výhra
Jackpot“ ve výši náhodného násobitele (x25 až x1000), který je ve středu kola vyobrazen,
a zároveň je bonusová hra „Bonus Wheel“ ukončena. Symboly „Sure Win Free Spins“/„Wild
Reels Free Spins“ ukončují bonusovou hru „Bonus Wheel“ a spouštějí příslušnou bonusovou
funkci. Sázející má možnost házet hrací kostkou a získávat Výhry až do doby, než je bonusová
hra jedním z výše popsaných způsobů ukončena. Bonusová hra „Bonus Wheel“ vychází ze stejné
úrovně sázky a hodnoty mince jako hra, v rámci, které byla tato bonusová hra spuštěna.
e) Speciální funkce „Nudge“ se může náhodně aktivovat po vyplacení Výher z vyhrávajících výherních
linií, pokud se na válcích nacházejí 2 speciální symboly „Bonus“. Během této funkce může dojít
k pootočení jednoho z válců, a tak i k získání třetího speciálního symbolu „Bonus“ a tedy k získání
jedné z „Bonusových her“.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
iv.

18.
19.

20.
21.

Lights
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,9 Kč.
Nejvyšší sázka je 900 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 63 180 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,10 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Lights. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře Lights spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 9
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Lights jsou
i speciální symboly „Floating Wild“ a „Scatter“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCE,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 9 MINCE/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Floating Wild“

Speciální symbol „Scatter“
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12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Lights obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Floating Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Floating Wild“ se může náhodně objevit
na jakékoliv pozici. V základní hře se vždy náhodně objeví 2 až 4 speciální symboly „Floating Wild“,
v bonusové hře se vždy náhodně objeví 3 až 6 speciálních symbolů „Floating Wild“.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň
3 speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“. Počet Roztočení „Free
Spins“ navíc závisí na počtu získaných speciálních symbolů „Scatter“ – 3 speciální symboly „Scatter“
udělují 10 Roztočení navíc, 4 speciální symboly „Scatter“ udělují 20 Roztočení navíc, a 5 speciálních
symbolů „Scatter“ uděluje 30 Roztočení navíc. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ lze získat další
Roztočení „Free Spins“ navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou
mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Magic Portals

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 30 240 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,64 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Magic Portals. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Magic Portals spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 25 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Magic
Portals jsou i speciální symboly „Wild“ a „Free Spins“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 25 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

8.
9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
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10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Free Spins“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

,
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16. Hra Magic Portals obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Pokud se v magických portálech (v základní hře jsou umístěny
na prostředních pozicích válců 1 a 5) objeví po zastavení válců alespoň 2 stejné běžné symboly, budou
oba tyto symboly a všechny běžné symboly stejného druhu v herním poli přeměněny na speciální
symboly „Wild“. Tyto zástupné symboly poté nahrazují jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Free Spins“: Pokud se v magických portálech (v základní hře jsou umístěny
na prostředních pozicích válců 1 a 5) objeví po zastavení válců 2 speciální symboly „Free Spins“,
automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc. V průběhu této bonusové hry
budou na válec 5 přidány další dva magické portály. Speciální symboly „Free Spins“ se mohou objevit
pouze na válcích 1 a 5. Během bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení „Free Spins“ navíc.
Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci
které byla Roztočení navíc spuštěna.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Mighty Sphinx
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,1 Kč.
Nejvyšší sázka je 100 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 12 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 93 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Mighty Sphinx. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z Účastníkem zvolených výherních linií.
2. Ve hře Mighty Sphinx spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 50 možnými výherními
liniemi. Součástí hry Mighty Sphinx jsou i speciální symboly „WILD“„SCATTER“ a „BONUS“. Na válcích
jsou zobrazeny různé symboly kostek. Na každém válci jsou vidět v zastavené poloze 3 symboly.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „INFO“, ve druhé
záložce. Výherní linie jsou následující:
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V políčku „Počet linií“ Účastník zvolí počet linií (1-50), které chce hrát v základní hře. Linie lze také
aktivovat kliknutím na tlačítka s čísly na obou stranách válců. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „Cena
linie“, přičemž zvolená výše sázky se uplatní na každou zvolenou linii. Celková výše sázky je vypočtena jako
násobek počtu linií a ceny linie a je zobrazena v políčku „Celková sázka“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „HRÁT“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici). Celková sázka
je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „HRÁT“ (nebo mezerníku) odečtena z Mého účtu.
6. Tlačítko „MAX SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit všechny výherní linie (50) s aktuálně
zvolenou výší sázky za jednu linii. Stisknutím tlačítka „MAX SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce („kliknutím na tlačítko „INFO“), Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Výherní
kombinace na linii se skládá ze symbolů, které začínají na prvním válci zleva a pokračují postupně po aktivní
výherní linii (s výjimkou speciálních symbolů „SCATTER“ a „BONUS“). Vyplácena je celková Výhra, která
je součtem Výher ze všech výherních linií, na kterých byla dosažena Výherní kombinace. Výherní kombinace
na jednotlivé linii je vždy vyplácena jen nejvyšší možná dle výplatní tabulky („kliknutím na tlačítko „INFO“).
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a všech Výher ze symbolů
„SCATTER“ a jejich výplaty na Můj účet platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních
parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Součet všech současně dosažených Výher se zobrazí v políčku „VÝHRA“.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat počet linií a nastavenou výši sázky na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
4.

12. Kliknutím na tlačítko „INFO“ se Účastníkovi zobrazí v první záložce výplatní tabulka, která ukazuje
hodnoty, kterými se násobí každá z dostupných Výherních kombinací. Výhra z výherní linie se počítá
na základě čísla uvedeného ve výplatní tabulce pro příslušnou kombinaci vynásobeného hodnotou ceny linie,
kterou určil Sázející.
13. Kliknutím na tlačítko „Automatická hra“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející
má možnost po stisknutí tlačítka „Automatická hra“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na linii je odvozována od výše ceny linie.
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Výše Výhry v základní hře se odvíjí od docílené kombinace výherních symbolů na jednotlivých liniích
po zastavení válců. Jako výherní jsou počítány jen ty kombinace, které jsou na linii zobrazeny z levé strany
doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo (s výjimkou speciálních symbolů „SCATTER“ a „BONUS“).
Možné Výherní kombinace v základní hře a výše Výhry při jejich dosažení jsou následující:

16. Hra Mighty Sphinx obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „WILD“ - objeví-li se po zastavení válců kdekoliv na herním poli speciální symbol
„WILD“, nahrazuje jakýkoliv jeden běžný symbol v linii, vyjma speciálních symbolů „SCATTER“
a “Bonus“.
b) Speciálních symbol „SCATTER“ - objeví-li se po zastavení válců kdekoliv na herním poli 2 nebo více
speciálních symbolů „SCATTER“, násobí se celková sázka podle výplatní tabulky. Dosáhne-li Sázející
pomocí speciálního symbolu „SCATTER“ Výhry a zároveň Výhry s běžnými symboly, bude
Sázejícímu vyplacen součet Výher. Objeví-li se po zastavení válců kdekoliv v herním poli 3 a více
speciálních symbolů „SCATTER“, Sázející vyhrává Výhru dle výplatní tabulky a zároveň se aktivuje
bonusová hra „Roztočení zdarma“.
c) Speciální symbol „BONUS“ - objeví-li se po zastavení válců během základní hry speciální symbol
„BONUS“ současně na druhém, třetím a čtvrtém válci v aktivní výherní linii, získává Sázející
bonusovou hru „Hrobka pokladů“. Objeví-li se symbol „BONUS“ současně na druhém, třetím a čtvrtém
válci na dvou aktivních výherních liniích současně, získává Sázející bonusovou hru „Hrobka pokladů
Double Bonus“, která je totožná jako standardní bonusová hra „Hrobka pokladů“, ovšem Výhry v ní
obsažené jsou zdvojnásobené, stejně tak i Výhra odpovídající úrovni, které dosáhl.
d) Bonusové hry „Hrobka pokladů“, „Hrobka pokladů Double Bonus“ a „Roztočení zdarma“ - hra
Mighty Sphinx obsahuje tři bonusové hry: bonusovou hru „Hrobka pokladů“, „Hrobka pokladů Double
Bonus“ a bonusovou hru „Roztočení zdarma“.
i.
Bonusovou hru „Hrobka pokladů“ Sázející zahájí kliknutím na tlačítko „SPUSTIT“. Sázejícímu
se objeví nové herní pole s 15 úrovněmi ve tvaru pyramidy. V horní části herního pole jsou
znázorněny 3 životy Sázejícího. Život Sázející ztratí v případě, že odkryje faraonovy kosti.
Na každé úrovni Sázející kliknutím vybírá po jednom postupně kameny v pyramidě, přičemž
jakýkoliv kámen může po odkrytí obsahovat peněžitou částku, postup na další úroveň
nebo faraonovy kosti. Sázející začíná odkrývat kameny ve spodní části pyramidy na úrovni,
která je aktivní a postupuje směrem nahoru. Pokud se po odkrytí kamene objeví peněžitá částka,
Sázející tuto částku vyhrává. V případě odkrytí postupu na další úroveň, Sázející již musí
odkrývat kameny v další úrovni, která je aktivní. Pokud Sázející odkryje na 14. úrovni postup
na další úroveň, k součtu všech Výher získá další Výhru uvedenou na vrcholku pyramidy.
V případě, že Sázející v průběhu bonusové hry odkryje 3x faraonovy kosti, přichází o všechny
životy, bonusová hra končí a Sázející vyhrává součet částek, které odkryl pod kameny a částku
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17.
18.

19.
20.

odpovídající úrovni, které dosáhl (částka je uvedena vlevo na pyramidě v příslušné úrovni).
Bonusová hra „Hrobka pokladů“ se neaktivuje při bonusové hře „Roztočení zdarma“.
ii.
Bonusová hra „Roztočení zdarma“ se aktivuje v případě, že se po zastavení válců v herním poli
objeví 3 nebo více speciálních symbolů „SCATTER“. Sázející automaticky získá 10 roztočení
zdarma. Sázející začíná s 10 roztočeními zdarma a násobením x1. Při každém kole se násobení
Výhry zvýší o 1. Roztočení zdarma zahájí Sázející kliknutím na tlačítko „SPUSTIT“, přičemž
se uplatní počet linií a výše sázky na linii ze základní hry, resp. z roztočení, ve kterém Sázející
bonusovou hru „Roztočení zdarma“ získal. Pokud se při následném roztočení zdarma Sázejícímu
kdykoliv v průběhu bonusové hry „Roztočení zdarma“ na válcích zobrazí po zastavení válců
3 nebo více speciálních symbolů „SCATTER“, neaktivuje Sázející další bonusovou hru a pouze
dohraje původně zahájenou bonusovou hru.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem ze hry odejít. Účastník může
opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Motörhead Video Slot
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 360 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Motörhead“. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Motörhead Video Slot spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi až pěti
symboly na válec a 76 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Na válci
1 a 2 jsou vidět v zastavené poloze 3 symboly, na válci 3 a 4 jsou vidět v zastavené poloze 4 symboly
a na válci 5 je vidět v zastavené poloze 5 symbolů. Součástí hry Motörhead Video Slot jsou i speciální
symboly „Wild“ a „Scatter“ a několik speciálních funkcí.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní
zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“.
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“. Výherní linie

Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí je
nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku SÁZKA následně zobrazí Sázka,
přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového
počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena ve spodní liště
v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.
5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivní v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku) odečtena
z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců, určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

(tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
8.
9.

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

SYMBOL SCATTER

SYMBOL MYSTERY

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po ukončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
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Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Motörhead Video Slot obsahuje následující bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Může se objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální funkce „Mystery Reel Feature“ je aktivní při každém roztočení v základní hře a v režimu
„Free Spins“, pokud není právě spuštěna funkce „Bomber Feature“. V průběhu této funkce je 1
nebo více válců přeměněno na válce „Mystery Reels“. „Mystery Reels“ je válec, na němž se nacházejí
složené sady symbolů „Mystery“, které se po zastavení válců promění na 1 náhodný běžný symbol
nebo na speciální symbol „Wild“.
c) Speciální funkce „Bomber Feature“ se může náhodně aktivovat před libovolným roztočením
v základní hře. Na válcích se objeví náhodný počet bomb (max. 5), které následně v herním poli vytvoří
10 až 15 symbolů „Mystery“. Každá bomba se skládá ze skupiny symbolů „Mystery“. Jakmile všechny
bomby vytvoří symboly „Mystery“, válce se roztočí a po jejich zastavení dojde k výběru symbolu
stejným způsobem jako během funkce „Mystery Reel“. V průběhu funkce „Bomber Feature“ nelze
aktivovat speciální funkci „Free Spins“.
d) Bonusová hra „Free Spins“ je spuštěna, pokud se v herním poli objeví 3 speciální symboly „Scatter“.
Speciální symboly „Scatter“ se mohou objevit pouze na válcích 3, 4 a 5. Pokud je bonusová hra „Free
Spins“ spuštěna, Sázející získává 10 Roztočení navíc. V průběhu Roztočení navíc „Free Spins“ již nelze
vyhrát další „Free Spins“. Roztočení navíc „Free Spins“ probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou
mince jako hra, v rámci které byla bonusová hra spuštěna.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Mythic Maiden
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 6 Kč.
Nejvyšší sázka je 600 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 936 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,58 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Mythic Maiden. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Mythic Maiden spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 30 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry
Mythic Maiden jsou i speciální symboly „Wild“ a „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 30 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit maximální počet výherních linií a nejvyšší
sázkovou úroveň s aktuální hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky
roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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16. Hra Mythic Maiden obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Všechny Výhry z aktivních výherních linií, jejichž součástí je alespoň
jeden speciální symbol „Wild“, jsou ztrojnásobeny. Speciální symbol „Wild“ se může objevit
na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
Počet Roztočení „Free Spins“ navíc se odvíjí od počtu získaných speciálních symbolů „Scatter“ – 3 tyto
symboly udělují 10 Roztočení navíc, 4 tyto symboly udělují 15 Roztočení navíc a 5 těchto symbolů
uděluje 30 Roztočení navíc. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení navíc,
počet získaných dodatečných Roztočení navíc závisí na počtu získaných speciálních symbolů „Scatter“
(viz výše). Zároveň je v průběhu bonusové hry „Free Spins“ po každém odehraném roztočení náhodně
udělen Násobitel (ve výši 1x až 10x), který násobí Výhru a může být Sázejícímu též náhodně uděleno
1 nebo 2 další Roztočení navíc. Násobitel z případných Výher se speciálním symbolem „Wild“
a násobitel získaný po každém odehrání Roztočení navíc se sčítají. Všechna Roztočení navíc probíhají
na stejných výherních liniích, se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla
Roztočení navíc spuštěna.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Neon Staxx
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 55 800 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,90 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Neon Staxx. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Neon Staxx spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly na válec a 40
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Neon Staxx jsou
i speciální symboly „Wild“ a „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:
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“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“
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12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, s výjimkou Výher za speciální
symbol „Wild“, který tvoří Výherní kombinace bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Neon Staxx obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
Počet Roztočení „Free Spins“ navíc se odvíjí od počtu získaných speciálních symbolů „Scatter“ – 3 tyto
symboly udělují 10 Roztočení navíc, 4 tyto symboly udělují 15 Roztočení navíc a 5 těchto symbolů
navíc uděluje 20 Roztočení navíc. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ nelze znovu spustit bonusovou
hru „Free Spins“. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako
hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Funkce „SuperStaxx“: Náhodně vybrané symboly (kromě speciálního symbolu „Scatter“) se mohou
v průběhu hry objevit v sadách jako složené symboly „SuperStaxx“. Mohou se objevit na libovolných
válcích v průběhu základní hry i v průběhu bonusové hry „Free Spins“. V průběhu bonusové hry „Free
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17.
18.

19.
20.

Spins“ je jako složený symbol vždy náhodně vybrán jeden ze symbolů zvířat anebo speciální symbol
„Wild“.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Ostrov pokladů
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 9 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 90,00 %.
Tabulka Výher:
Násobitel

Pravděpodobnost
Výhry (poměr)

Pravděpodobnost
Výhry (%)

Výherní podíl

1

8,40

11,90000%

11,90%

2

11,98

8,35000%

16,70%

4

22,22

4,50000%

18,00%

5

30,67

3,26000%

16,30%

10

57,14

1,75000%

17,50%

20

333,33

0,30000%

6,00%

50

2 500,00

0,04000%

2,00%

100

12 500,00

0,00800%

0,80%

200

40 000,00

0,00250%

0,50%

1 000

1 000 000,00

0,00010%

0,10%

10 000

5 000 000,00

0,00002%

0,20%

30,11%

90,00%

Celkem

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Ostrov pokladů. Cílem hry je odkrýt truhlu s pokladem.
2. Účastníkovi se po zvolení hry Ostrov pokladů zobrazí úvodní pole hry, kde klikne na tlačítko
„POKRAČOVAT“. Poté se Účastníkovi zobrazí herní pole se třemi zavřenými truhlami. V políčku
„SÁZKA“ určí výši sázky pro hru. Účastník spustí hru kliknutím na tlačítko „HRÁT“. Výše sázky je
Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „HRÁT“ odečtena z Mého účtu.
3. Sázející má možnost odkrýt políčko „MOŽNÁ VÝHRA“, kde zjistí celkovou částku, o kterou hraje.
4. Sázející následně vybírá jednu ze tří truhel, kterou chce odkrýt, a to buď vlastním výběrem kliknutím
na vybranou truhlu, nebo náhodným výběrem kliknutím na tlačítko „OTEVŘÍT“.
5. V případě, že se po odkrytí vybrané truhly objeví poklad, Sázející vyhrává částku, která se zobrazí v políčku
„VÝHRA“.
6. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může nechat nastavenou výši sázky na stejné úrovni nebo zvolit jinou.
7. Kliknutím na tlačítko „Automatická hra“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející
má možnost po stisknutí tlačítka „Automatická hra“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
8. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
9. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Ostrov pokladů XXL
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 50 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 450 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 75%.
Tabulka Výher:
Násobitel
1
2
4
5
10
20
50
100
200
500

Pravděpodobnost
výhry (poměr)
6,67
12,05
22,22
33,33
200,00
666,67
5 000,00
12 500,00
50 000,00
250 000,00
celkem

Pravděpodobnost
výhry (%)
15,00%
8,30%
4,50%
3,00%
0,50%
0,15%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
31,48%

Výherní
podíl
15,00%
16,60%
18,00%
15,00%
5,00%
3,00%
1,00%
0,80%
0,40%
0,20%
75,0000%

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Ostrov pokladů XXL. Cílem hry je odkrýt truhlu s pokladem.
2. Účastníkovi se po zvolení hry Ostrov pokladů XXL zobrazí úvodní pole hry, kde klikne na tlačítko
„POKRAČOVAT“. Poté se Účastníkovi zobrazí herní pole se třemi zavřenými truhlami. V políčku
„SÁZKA“ určí výši sázky pro hru. Účastník spustí hru kliknutím na tlačítko „HRÁT“. Výše sázky je
Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „HRÁT“ odečtena z Mého účtu.
3. Sázející má možnost odkrýt políčko „MOŽNÁ VÝHRA“, kde zjistí celkovou částku, o kterou hraje.
4. Sázející následně vybírá jednu ze tří truhel, kterou chce odkrýt, a to buď vlastním výběrem kliknutím
na vybranou truhlu, nebo náhodným výběrem kliknutím na tlačítko „OTEVŘÍT“.
5. V případě, že se po odkrytí vybrané truhly objeví poklad, Sázející vyhrává částku, která se zobrazí v políčku
„VÝHRA“.
6. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník může
nechat nastavenou výši sázky na stejné úrovni nebo zvolit jinou.
7. Kliknutím na tlačítko „Automatická hra“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „Automatická hra“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
8. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
9. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Pyramid: Quest for Immortality
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 63 360 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,48 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Pyramid“. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů v herním poli.
2. Ve hře Pyramid: Quest for Immortality spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je
mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi až
pěti symboly na válec a 720 možných výherních linií s možností nastavení sázkové úrovně a hodnoty mince.
Na válci 1 a 5 jsou vidět v zastavené poloze 3 symboly, na válci 2 a 4 jsou vidět v zastavené poloze 4 symboly
a na válci 3 je vidět v zastavené poloze 5 symbolů. Součástí hry Pyramid: Quest for Immortality jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální funkce „Avalanche“ a násobitel „Avalanche“.
3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Sázející
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích od prvního válce zleva, je mu vyplacena
Výhra podle výplatní tabulky.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku SÁZKA následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivována v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních kombinacích po zastavení válců určuje Výhru a její
výši nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je

stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
8.
9.

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
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16. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
násobkem počtu Výherních kombinací, koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně
a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Pyramid: Quest for Immortality obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Na speciální symbol „Wild“ se přemění ty běžné symboly, které se stanou součástí Výherní
kombinace a jsou umístěny na vrchní pozici válce 2, 3 nebo 4. Speciální symboly „Wild“, které se
nacházejí na vrchní pozici válce 2, 3 nebo 4 a jsou součástí Výherní kombinace, zůstanou jako „Wild“
i pro další kolo po nahrazení symbolů speciální funkcí „Avalanche“.
b) Speciální funkce „Avalanche“ se spustí, pokud Sázející získá některou z Výherních kombinací.
Symboly této Výherní kombinace po udělení Výhry zmizí a budou nahrazeny náhodnými symboly,
které padají z horní části herního pole. Speciální funkce „Avalanche“ pokračuje tak dlouho, dokud
dochází k novým Výhrám. Při každém třetím nahrazení symbolů zároveň dochází i k změně hodnoty
„Avalanche násobitele“ na vyšší hodnotu. Násobitel může mít hodnoty x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8,
x9 a x10. Základní hodnota násobitele je 1x. „Avalanche násobitel“ násobí všechny Výhry v daném
herním kole číslem, které je na něm zobrazeno. Když je dosaženo maximálního násobitele, jsou všechny
Výhry vypláceny s maximálním násobitelem, dokud se budou nové výhry generovat.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Queen of Diamonds
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,45 Kč.
Nejvyšší sázka je 180 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra je 21 600 Kč.
Nejvyšší celková Výhra z jedné hry je 300 000 Kč.
Výherní podíl je 93,50 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru “Královna diamantů“. Cílem hry je zobrazení výherního
symbolu na některé z herních pozic.
2. Ve hře Queen of Diamonds spouští Účastník stisknutím tlačítka „HRÁT“ náhodný proces, jehož výsledek je
mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 řady po 6 kartách,
tedy 18 herních pozic. Součástí hry Queen of Diamonds jsou i speciální symboly Žolík a žlutý diamant.
3. V políčku „Počet karet“ Účastník zvolí počet herních pozic, které chce hrát. Účastník si může vybrat 3, 6, 9,
12, 15 nebo 18 herních pozic a na herním poli se podle toho zobrazí příslušný počet aktivních herních pozic
(karet). Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „Sázka na kartu“, přičemž zvolená výše sázky se uplatní
na každou herní pozici. Celková výše je vypočtena jako násobek počtu zvolených herních pozic a zvolené
výše sázky na jednu herní pozici a je zobrazena v políčku „Celková sázka“.
4. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „HRÁT“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici). Celková sázka
je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „HRÁT“ (nebo mezerníku) odečtena z Mého účtu.
5. Po zahájení hry dojde k automatickému odkrytí všech zvolených herních pozic, kdy se Sázejícímu objeví
buď běžné symboly, jimiž jsou karty ve 4 barvách (srdce, piky, kříže a káry) s různými hodnotami (A, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K), výherní symbol (Kárová královna) nebo dva speciální symboly (karta Žolík
6.

a žlutý diamant
, který se může zobrazit na libovolném běžném symbolu).
Běžné symboly v základní hře jsou následující

Výherní symbol „Kárová královna“ v základní hře

Symboly v bonusové hře „Souboj“
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Speciální symbol „Žolík“ aktivující bonusovou hru „Žolík“

7.

V případě, že se po odkrytí sázkových pozic Sázejícímu objeví výherní symbol Kárová královna, Sázející
vyhrává částku uvedenou na této kartě. Výše Výhry je násobkem Sázky na kartu v daném herním kole
a náhodně vygenerovaného násobitele (1 až 30 000). Přehled všech možných Výher s pravděpodobností
viz tabulka. Současně dosažené Výhry z různých sázkových pozic se sčítají.
Přehled Výher:
Pravděpodobnost
Sázka na jednu herní pozici
1:
0,15
0,25
0,5
1
2
3
5
10
0,15
0,25
0,5
1
2
3
5
10
0,00
0,3
0,5
1
2
4
6
10
20
0,00
0,45
0,75
1,5
3
6
9
15
30
181,82
0,6
1
2
4
8
12
20
40
192,31
0,75
1,25
2,5
5
10
15
25
50
222,22
1,2
2
4
8
16
24
40
80
285,71
1,5
2,5
5
10
20
30
50
100
333,33
2,25
3,75
7,5
15
30
45
75
150
454,55
3
5
10
20
40
60
100
200
400,00
3,75
6,25
12,5
25
50
75
125
250
40 650,40
3,9
6,5
13
26
52
78
130
260
384 615,35
4,05
6,75
13,5
27
54
81
135
270
384 615,35
4,2
7
14
28
56
84
140
280
384 615,35
4,5
7,5
15
30
60
90
150
300
606,06
Výhra
4,65
7,75
15,5
31
62
93
155
310
384
615,35
v Kč
4,8
8
16
32
64
96
160
320
384 615,35
na
jednu
5,25
8,75
17,5
35
70
105
175
350
399 999,96
herní
5,85
9,75
19,5
39
78
117
195
390
399 999,96
pozici
6
10
20
40
80
120
200
400
1 173,02
6,15
10,25
20,5
41
82
123
205
410
399 999,96
6,75
11,25
22,5
45
90
135
225
450
399 999,96
6,9
11,5
23
46
92
138
230
460
399 999,96
7,05
11,75
23,5
47
94
141
235
470
399 999,96
7,5
12,5
25
50
100
150
250
500
1 544,40
7,65
12,75
25,5
51
102
153
255
510
399 999,96
7,8
13
26
52
104
156
260
520
399 999,96
7,95
13,25
26,5
53
106
159
265
530
399 999,96
8,1
13,5
27
54
108
162
270
540
399 999,96
9,15
15,25
30,5
61
122
183
305
610
399 999,96
9,6
16
32
64
128
192
320
640
399 999,96
10,65 17,75
35,5
71
142
213
355
710
399 999,96
10,8
18
36
72
144
216
360
720
399 999,96
11,25 18,75
37,5
75
150
225
375
750
2 020,20
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11,4
11,55
13,35
15
15,45
16,2
16,65
17,55
18,3
20,1
20,85
21,9
22,5
22,65
22,95
24,45
24,9
25,35
25,5
26,7
28,05
28,5
28,65
29,25
30
30,15
30,6
31,95
32,85
33,9
34,8
37,5
38,25
39,75
40,95
41,25
42,15
44,1
46,8
47,25
48,75
51
51,3
51,9
52,5
53,85

19
19,25
22,25
25
25,75
27
27,75
29,25
30,5
33,5
34,75
36,5
37,5
37,75
38,25
40,75
41,5
42,25
42,5
44,5
46,75
47,5
47,75
48,75
50
50,25
51
53,25
54,75
56,5
58
62,5
63,75
66,25
68,25
68,75
70,25
73,5
78
78,75
81,25
85
85,5
86,5
87,5
89,75

38
38,5
44,5
50
51,5
54
55,5
58,5
61
67
69,5
73
75
75,5
76,5
81,5
83
84,5
85
89
93,5
95
95,5
97,5
100
100,5
102
106,5
109,5
113
116
125
127,5
132,5
136,5
137,5
140,5
147
156
157,5
162,5
170
171
173
175
179,5

76
77
89
100
103
108
111
117
122
134
139
146
150
151
153
163
166
169
170
178
187
190
191
195
200
201
204
213
219
226
232
250
255
265
273
275
281
294
312
315
325
340
342
346
350
359

152
154
178
200
206
216
222
234
244
268
278
292
300
302
306
326
332
338
340
356
374
380
382
390
400
402
408
426
438
452
464
500
510
530
546
550
562
588
624
630
650
680
684
692
700
718
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228
231
267
300
309
324
333
351
366
402
417
438
450
453
459
489
498
507
510
534
561
570
573
585
600
603
612
639
657
678
696
750
765
795
819
825
843
882
936
945
975
1020
1026
1038
1050
1077

380
385
445
500
515
540
555
585
610
670
695
730
750
755
765
815
830
845
850
890
935
950
955
975
1000
1005
1020
1065
1095
1130
1160
1250
1275
1325
1365
1375
1405
1470
1560
1575
1625
1700
1710
1730
1750
1795

760
770
890
1000
1030
1080
1110
1170
1220
1340
1390
1460
1500
1510
1530
1630
1660
1690
1700
1780
1870
1900
1910
1950
2000
2010
2040
2130
2190
2260
2320
2500
2550
2650
2730
2750
2810
2940
3120
3150
3250
3400
3420
3460
3500
3590

399 999,96
399 999,96
399 999,96
3 076,92
399 999,96
399 999,96
399 999,96
399 999,96
277 777,75
285 714,26
285 714,26
285 714,26
21 505,37
285 714,26
285 714,26
285 714,26
285 714,26
285 714,26
285 714,26
285 714,26
285 714,26
285 714,26
285 714,26
285 714,26
6 024,10
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
15 384,61
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20

56,1
56,4
57,3
59,7
60
62,1
63,9
66,3
69,15
71,85
75
77,25
78,6
79,95
84,9
89,55
90,6
91,2
93,9
94,5
96,45
100,5
102,6
106,65
110,1
112,5
113,25
116,25
117,3
117,75
118,5
118,8
124,35
127,2
129,15
131,25
139,35
150
152,85
163,05
165,45
169,05
174,9
177,45
181,65
183

93,5
94
95,5
99,5
100
103,5
106,5
110,5
115,25
119,75
125
128,75
131
133,25
141,5
149,25
151
152
156,5
157,5
160,75
167,5
171
177,75
183,5
187,5
188,75
193,75
195,5
196,25
197,5
198
207,25
212
215,25
218,75
232,25
250
254,75
271,75
275,75
281,75
291,5
295,75
302,75
305

187
188
191
199
200
207
213
221
230,5
239,5
250
257,5
262
266,5
283
298,5
302
304
313
315
321,5
335
342
355,5
367
375
377,5
387,5
391
392,5
395
396
414,5
424
430,5
437,5
464,5
500
509,5
543,5
551,5
563,5
583
591,5
605,5
610

374
376
382
398
400
414
426
442
461
479
500
515
524
533
566
597
604
608
626
630
643
670
684
711
734
750
755
775
782
785
790
792
829
848
861
875
929
1000
1019
1087
1103
1127
1166
1183
1211
1220

748
752
764
796
800
828
852
884
922
958
1000
1030
1048
1066
1132
1194
1208
1216
1252
1260
1286
1340
1368
1422
1468
1500
1510
1550
1564
1570
1580
1584
1658
1696
1722
1750
1858
2000
2038
2174
2206
2254
2332
2366
2422
2440
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1122
1128
1146
1194
1200
1242
1278
1326
1383
1437
1500
1545
1572
1599
1698
1791
1812
1824
1878
1890
1929
2010
2052
2133
2202
2250
2265
2325
2346
2355
2370
2376
2487
2544
2583
2625
2787
3000
3057
3261
3309
3381
3498
3549
3633
3660

1870
1880
1910
1990
2000
2070
2130
2210
2305
2395
2500
2575
2620
2665
2830
2985
3020
3040
3130
3150
3215
3350
3420
3555
3670
3750
3775
3875
3910
3925
3950
3960
4145
4240
4305
4375
4645
5000
5095
5435
5515
5635
5830
5915
6055
6100

3740
3760
3820
3980
4000
4140
4260
4420
4610
4790
5000
5150
5240
5330
5660
5970
6040
6080
6260
6300
6430
6700
6840
7110
7340
7500
7550
7750
7820
7850
7900
7920
8290
8480
8610
8750
9290
10000
10190
10870
11030
11270
11660
11830
12110
12200

222 222,20
222 222,20
222 222,20
222 222,20
28 571,43
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
10 000,00
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
15 384,61
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
14 285,71
199 999,98
199 999,98
199 999,98
199 999,98
222 222,20
208 333,31
333 333,30
333 333,30

8.
9.

186,6
311
622
1244
2488 3732
6220 12440
333 333,30
190,35 317,25 634,5 1269
2538 3807
6345 12690
333 333,30
192,15 320,25 640,5 1281
2562 3843
6405 12810
333 333,30
195,75 326,25 652,5 1305
2610 3915
6525 13050
333 333,30
198,75 331,25 662,5 1325
2650 3975
6625 13250
454 545,41
207,6
346
692
1384
2768 4152
6920 13840
454 545,41
211,65 352,75 705,5 1411
2822 4233
7055 14110
454 545,41
222,45 370,75 741,5 1483
2966 4449
7415 14830
454 545,41
229,65 382,75 765,5 1531
3062 4593
7655 15310
769 230,69
237,3 395,5
791
1582
3164 4746
7910 15820
769 230,69
255
425
850
1700
3400 5100
8500 17000
769 230,69
275,7 459,5
919
1838
3676 5514
9190 18380
1 999 999,80
288
480
960
1920
3840 5760
9600 19200
1 999 999,80
750
1250
2500
5000 10000 15000 25000 50000
999 999,90
1500
2500
5000 10000 20000 30000 50000 100000
999 999,90
4500
7500 15000 30000 60000 90000 150000 300000
3 333 333,00
Příklad: Účastník vybere 18 herních pozic (pro následnou hru tedy bude 18 aktivních herních pozic). Sázka
na pozici je 1 Kč, tedy z tabulky se použije čtvrtý sloupec zleva nadepsaný v prvním řádku „1“. Pro určení
výhry bude 18x použita tabulka pravděpodobností. Na jedné z 18ti pozic dojde k výhře 26 Kč, což při pohledu
do tabulky odpovídá pravděpodobnosti „384615,35“ (1:384615,35). Zbylých 17 pozic je nevýherních.
Celková Výhra z jednoho herního kola se objeví v políčku „Výhry“ ve spodní části herního pole.
Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Tato funkce
opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost

po stisknutí tlačítka „
“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. V automatické hře je
výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
10. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
11. Hra Queen of Diamonds obsahuje dvě bonusové hry:
a) Bonusová hra „Žolík“ se aktivuje v případě, že dojde k odkrytí speciálního symbolu karty „Žolík“.
Sázejícímu se následně objeví nové herní pole s 16 herními pozicemi (kartami) a ukazatelem, na němž
je uvedeno 12 možných Výher. Sázející kliknutím na příslušnou herní pozici odkrývá karty, na nichž
může najít buď speciální kartu Žolíka, nebo symbol „X“. Pokud Sázející odkryje speciální kartu Žolíka,
dojde k posunutí ukazatele na vyšší částku Výhry. Pokud Sázející odkryje symbol „X“, ukazatel zůstává
na svém místě. Sázející odkývá karty až do té doby, než odkryje 3 karty se symbolem „X“. V tu chvíli
bonus končí a Sázející vyhrává Výhru, na níž se zastavil ukazatel.
b) Bonusová hra „Souboj“ se aktivuje v případě, že dojde k odkrytí 3 karet se speciálními symboly „žlutý
diamant“
. Sázejícímu se následně objeví nové herní pole se dvěma řadami 20 karet. Karty na levé
straně herního pole náleží Sázejícímu, karty na pravé straně herního pole Kárové královně. V průběhu
každého z 20 herních kol dojde po kliknutí na tlačítko „Bojuj“ k otočení jedné karty z řady Sázejícího
a jedné karty z řady Kárové královny. Pokud je karta Sázejícího vyšší hodnoty než karta Kárové
královny, Sázející v daném herním kole získává Výhru uvedenou v poli „Výhra v kole“, která je vždy
násobkem Sázky na jednu herní pozici (kartu) ze hry, v rámci, které byla tato bonusová hra spuštěna,
a náhodného násobitele (1 až 30 000). V poli „Kol zbývá“ je zobrazeno, kolik karet má Sázející ještě
k dispozici. V poli „Celková výhra“ je zobrazen součet všech Výher z jednotlivých herních kol této
bonusové hry, který nepřesáhne hodnotu nejvyšší možné Výhry z jedné hry (300 000 Kč), a to ani
v součtu s případnou Výhrou ze hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna.
12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
13. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. Účastník může
opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
14. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Reel Bandits
Základní parametry hry
Nejnižší sázka za linii je 0,10 Kč.
Nejvyšší celková sázka je 600 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Reel Bandits. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z Účastníkem zvolených výherních linií.
2. Ve hře Reel Bandits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 30 možnými výherními
liniemi. Součástí hry Reel Bandits jsou i speciální symboly „WILD“, „SCATTER“ a „BONUS“. Na válcích
jsou zobrazeny různé symboly. Na každém válci jsou vidět v zastavené poloze 3 symboly.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „INFO“, ve druhé
záložce. Výherní linie jsou následující:

V políčku „Počet linií“ Účastník zvolí počet linií (1-30), které chce hrát v základní hře. Linie lze také
aktivovat kliknutím na tlačítka s čísly na obou stranách válců. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „Cena
linie“, přičemž zvolená výše sázky se uplatní na každou zvolenou linii. Celková výše sázky je vypočtena jako
násobek počtu linií a ceny linie a je zobrazena v políčku „Celková sázka“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „HRÁT“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici). Celková sázka
je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „HRÁT“ (nebo mezerníku) odečtena z Mého účtu.
6. Tlačítko „MAX SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit všechny výherní linie (30) s aktuálně
zvolenou výší sázky za jednu linii. Stisknutím tlačítka „MAX SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce („kliknutím na tlačítko „INFO“), Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Výherní
kombinace na linii se skládá ze symbolů, které začínají na prvním válci zleva a pokračují postupně po aktivní
výherní linii (s výjimkou speciálních symbolů „SCATTER“ a „BONUS“). Vyplácena je celková Výhra,
která je součtem Výher ze všech výherních linií, na kterých byla dosažena Výherní komb,inace. Výherní
kombinace na jednotlivé linii je vždy vyplácena jen nejvyšší možná dle výplatní tabulky („kliknutím
na tlačítko „INFO“).
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a všech Výher ze symbolů
„SCATTER“ a jejich výplaty na Můj účet platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních
parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Součet všech současně dosažených Výher se zobrazí v políčku „VÝHRA“.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat počet linií a nastavenou výši sázky na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
4.
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11. Symboly na válcích jsou následující:

12. Kliknutím na tlačítko „INFO“ se Účastníkovi zobrazí v první záložce výplatní tabulka, která ukazuje
hodnoty, kterými se násobí každá z dostupných Výherních kombinací. Výhra z výherní linie se počítá
na základě čísla uvedeného ve výplatní tabulce pro příslušnou kombinaci vynásobeného hodnotou ceny linie,
kterou určil Sázející.
13. Kliknutím na tlačítko „Automatická hra“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející
má možnost po stisknutí tlačítka „Automatická hra“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na linii je odvozována od výše ceny linie.
Výše Výhry v základní hře se odvíjí od docílené kombinace výherních symbolů na jednotlivých liniích
po zastavení válců. Jako výherní jsou počítány jen ty kombinace, které jsou na linii zobrazeny z levé strany
doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo (s výjimkou speciálních symbolů „SCATTER“ a „BONUS“).
Možné Výherní kombinace v základní hře a výše Výhry při jejich dosažení jsou následující:

16. Hra Reel Bandits obsahuje tyto bonusové symboly a hry:
a) Speciální symbol „WILD“ - objeví-li se po zastavení válců kdekoliv na herním poli speciální symbol
„WILD“, nahrazuje jakýkoliv jeden běžný symbol v linii, vyjma speciálních symbolů „SCATTER“
a “Bonus“.
b) Speciální symbol „SCATTER“ - objeví-li se po zastavení válců kdekoliv na herním poli 2 nebo více
speciálních symbolů „SCATTER“, násobí se celková sázka podle výplatní tabulky. Dosáhne-li Sázející
pomocí speciálního symbolu „SCATTER“ Výhry a zároveň Výhry s běžnými symboly, bude
Sázejícímu vyplacen součet Výher. Objeví-li se po zastavení válců kdekoliv v herním poli 3 a více
speciálních symbolů „SCATTER“, Sázející vyhrává Výhru dle výplatní tabulky a zároveň se aktivuje
bonusová hra „Roztočení zdarma“.
c) Speciální symbol „BONUS“ - objeví-li se po zastavení válců během základní hry speciální symbol
„BONUS“ současně na prvním a pátém válci, získává Sázející bonusovou hru „Dostavník“.
d) Bonusová hra „Dostavník“ se aktivuje v případě, že se po zastavení válců na prvním a posledním válci
objeví symbol „BONUS“. Bonusovou hru „Dostavník“ Sázející zahájí kliknutím na tlačítko
„SPUSTIT“. Sázejícímu se objeví nové herní pole, kde je Sázející zobrazen jako jezdec na koni, který
pronásleduje dostavník, ze kterého padají předměty. Sázející sbírá předměty kliknutím na vypadlý
předmět, který představuje pytel s peněžitou částkou nebo zlatou cihlu. Zlaté cihly představují
násobitele Výhry. V případě získání zlaté cihly se zvyšuje hodnota vyhrané částky podle toho, kolik
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17.
18.

19.
20.

zlatých cihel Sázející v bonusové hře získal. Pokud Sázející sesbírá v bonusové hře více pytlů
s peněžitou částkou, vyhrává součet těchto částek vynásobený počtem nalezených zlatých cihel x1 až x4
(počet získaných zlatých cihel je uveden v horní části herního pole). Maximální celková Výhra, kterou
lze v bonusové hře „Dostavník“, je 108násobek celkové sázky na zatočení, ve kterém se bonusová hra
aktivovala. Bonusová hra „Dostavník“ se neaktivuje při bonusové hře „Roztočení zdarma“. Bonusová
hra běží do té doby, než Sázející nasbírá předem hrou daný počet předmětů. Tento počet Sázející nezná.
Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusová hra a její výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně
se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
e) Bonusová hra „Roztočení zdarma“ se aktivuje v případě, že se po zastavení válců kdekoliv v herním
poli objeví 3 nebo více speciálních symbolů „SCATTER“. Bonusovou hru „Roztočení zdarma“ Sázející
zahájí kliknutím na tlačítko „SPUSTIT“. Sázejícímu se objeví nové herní pole se třemi sudy. Sázející
kliknutím vybere jeden ze tří sudů. Ze sudů začne vytékat pivo do sklenic umístěných pod sudy. Každá
sklenice se naplní jiným množstvím piva, a určuje počet roztočení zdarma. Vyhraný počet roztočení
zdarma odpovídá číslu uvedenému na sklenici, kterou si Sázející vybral, přičemž lze vyhrát 5, 10
nebo 15 roztočení zdarma. Roztočení zdarma se poté zahájí automaticky, přičemž se uplatní počet linií
a výše sázky linie ze základní hry, resp. z roztočení, ve kterém Sázející bonusovou hru „Roztočení
zdarma“ získal. Pokud se při následném roztočení zdarma Sázejícímu kdykoliv v průběhu bonusové hry
"Roztočení zdarma“ na válcích zobrazí po zastavení válců 3 nebo více speciálních symbolů
„SCATTER“, neaktivuje Sázející další bonusovou hru a pouze dohraje původně zahájenou bonusovou
hru.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Reel Rush
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 10 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Reel Rush. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů v herním poli.
2. Ve hře Reel Rush spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců, s jedním až pěti symboly na válec
a 45 až 3125 možných Výherních kombinací s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince.
V základní hře je na válcích 1 a 5 vidět v zastavené poloze 1 symbol, na válcích 2 a 4 jsou vidět v zastavené
poloze
3 symboly a na válci 3 je vidět v zastavené poloze 5 symbolů. Součástí hry Reel Rush jsou i speciální symboly
„Wild“, opětovná roztočení a bonusová funkce „Free Spins“.
3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Sázející
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Kombinace vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
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MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 50 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku SÁZKA následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po stisknutí tlačítka „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.
5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivována v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých Výherních kombinacích po zastavení válců, určuje Výhru
a její výši nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je
definována ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která

je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle Tabulky výplat (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních kombinací se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a kombinacích a jejich výplaty
na Můj účet platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra
z jedné hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
8.
9.

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí tabulka výher, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
násobkem, koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

87

16. Hra Reel Rush obsahuje tyto speciální symboly a bonusové hry:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Může se objevit pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.
Pokud Sázející získá některou z Výherních kombinací, spustí se opětovné roztočení. Při něm dojde
k novému roztočení válců. Každé opětovné roztočení, v němž se nachází Výherní kombinace, odemyká
další podobu hracího pole a více možných Výherních kombinací. Při prvním opětovném roztočení má
Účastník 135 možných Výherních kombinací, při druhém 405 možných Výherních kombinací,
při třetím 675 možných Výherních kombinací, při čtvrtém 1125 možných Výherních kombinací
a při pátém 1875 možných Výherních kombinací. Následující tabulka zobrazuje podoby herního pole
po jednotlivých opětovných roztočeních:
Základní hra (první Po 1. opětovném
roztočení)
roztočení

17.
18.

19.
20.

Po 2. opětovném
roztočení

Po 3. opětovném
roztočení

Po 4. opětovném
roztočení

Po 5. opětovném
roztočení

Všechna opětovná roztočení probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako kolo, v němž bylo
dané opětovné roztočení aktivováno.
b) Bonusová hra „Free Spins“ je aktivována po pátém opětovném roztočení v řadě. V průběhu „Free
Spins“ je Sázejícímu uděleno 8 Roztočení navíc. Tato Roztočení navíc probíhají se 3125 možnými
Výherními kombinacemi na plném herním poli (5 válců s 5 pozicemi). Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla bonusová hra spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Ruleta Klub
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Výše jednotlivých sázek je 2 – 5 – 10 – 20 – 30 – 50 – 100 - 200 - 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 48 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 36 000 Kč.
Výherní podíl je 97,3 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Ruleta Klub. Cílem hry je uhodnout, kde se na ruletovém
kole zastaví kulička.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Účastníkovi se po zvolení hry Ruleta Klub zobrazí herní pole, kde horní část představuje ruletové kolo a dolní
část, kterou tvoří herní plátno.
Účastník volí sázky prostřednictvím k tomu určeného herního plátna. K zvolení výše sázky použije Účastník
hodnotové mince v různých hodnotách. Hodnotové mince jsou zobrazeny ve spodní části herního plátna
a mají hodnotu 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 30 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč nebo 500 Kč. Hodnotové mince
Účastník umístí kamkoliv na místo pro sázky na herním plátně. Celková výše sázky se Účastníkovi zobrazí
v poli „Celková Sázka“. Způsob násobení vítězných sázek se Účastníkovi zobrazí po kliknutí na tlačítko
„Výplatní tabulka“.
Kombinace, na které lze sázet jsou následující:
• Jedno číslo – Výhra se rovná částce sázky na kterékoli číslo včetně 0 vynásobené x36.
• Dvě čísla – Výhra se rovná částce sázky umístěné na kteroukoli čáru mezi kterýmikoli dvěma čísly
vynásobené x18.
• 0-1-2, 0-2-3 – Výhra se rovná částce sázky umístěné na místo, kde se stýkají čísla 0,1 a 2 nebo 0, 2 a 3,
vynásobené x12.
• Tři čísla vedle sebe – Výhra se rovná částce sázky umístěné na konec jakékoli řady o třech číslech
vynásobené x12.
• Čtyři sousední čísla – Výhra se rovná částce sázky umístěné na místo, kde se stýkají čtyři čísla,
vynásobené x9. Lze vybrat i čísla 0, 1, 2 a 3.
• Šest čísel – Výhra se rovná částce sázky umístěné na konci čáry mezi dvěma řadami vynásobené x6.
• Tucet (první tucet, druhý tucet, třetí tucet) – Výhra se rovná částce sázky umístěné do pole označeného
„první tucet“ („1st12“), „druhý tucet“ („2nd12“) nebo „třetí tucet“ („3rd12“), z nichž každé odpovídá 12
číslům, vynásobené x3.
• Sloupec – Výhra se rovná částce sázky umístěné do jednoho ze tří polí v pravé části plátna označených
„2:1“ („2 to 1“) vynásobené x3. Sázka umístěná do jednoho z těchto tří polí se vztahuje na všech 12 čísel
ve sloupci nad touto sázkou (mimo čísla 0).
• Barva – Výhra se rovná částce sázky umístěné na červenou, která se vztahuje na všechna červená čísla,
nebo na černou, která se vztahuje na všechna černá čísla, vynásobené x2. Sázka se nevztahuje na číslo 0.
• Sudá/lichá – Výhra se rovná sázce vynásobené x2. sázku lze umístit do pole „Lichá“ („Odd“), které se
vztahuje na všechna lichá čísla, nebo do pole „Sudá“ („Even“), která se vztahuje na všechna sudá čísla
(sázka se nevztahuje na číslo 0).
• 1-18/19-36 – Výhra se rovná sázce vynásobené x2.
• Sázku lze umístit do pole „1-18“, které se vztahuje na všechna čísla od 1 do 18, nebo do pole „19-36“,
které se vztahuje na čísla od 19 do 36 (sázka se nevztahuje na číslo 0).
V případě chybného zvolení výše sázky či sázky samotné může Účastník své sázky upravit pomocí
následujících tlačítek:
Tlačítkem „Zpět“ Účastník zruší poslední sázku, dalším kliknutím na stejné tlačítko zruší předposlední sázku
(byla-li umístěna) a tak dále.
Tlačítkem „Vpřed“ Účastník vrátí zpět posledně zrušenou sázku.
Tlačítkem „Odstranit vše“ Sázející odstraní z herního plátna veškeré sázky. Tlačítkem „Opakovat“ Účastník
zopakuje sázky z předcházejícího kola. Po stisknutí tlačítka „Opakovat“ se místo tohoto tlačítka zobrazí
tlačítko „Zdvojnásobit“, pomocí kterého může Účastník zdvojnásobit sázky, které umístil v předchozí hře.
Hra neumožňuje zdvojnásobit sázky, pokud by tím došlo k překročení maximální sázky povolené na sázkové
místo.
Účastník spustí hru kliknutím na tlačítko „HRÁT“. Výše sázky je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „HRÁT“
odečtena z Mého účtu. Po kliknutí na tlačítko „HRÁT“ se roztočí kulička na ruletovém kole. Ruletové kolo
se skládá z 37 stejně velkých dílů očíslovaných od 0 do 36. Každé číslo od 1 do 36 má střídavě červenou
nebo černou barvu a 0 je zelená. Zastavením kuličky na jednom z čísel je právě probíhající hra ukončena.
Umístění kuličky na ruletovém kole ukazuje výsledek hry - výherní číslo a barvu.
Sázející má možnost zvolit i tzv. Turbo režim kliknutím na políčko „Turbo“. Turbo režim zrychlí zobrazení
výsledku hry tím, že neukazuje celou animaci točícího se ruletového kola, ale zobrazí přímo výsledek hry
formou výseče z ruletového kola ukazující pozici kuličky – číslo, na kterém se zastavila.
Shoda sázek uzavřených Sázejícím s výsledkem hry určuje Výhru. Její výši určuje násobek jednotlivé sázky
a výše prostředků vsazené Sázejícím na jednotlivé výherní pozice. Sázky, které neodpovídají výsledku hry,
jsou nevýherní. Případné Výhry a informace o všech vítězných sázkách jsou následně Sázejícímu zobrazeny
ve vyskakovacím okně „Vyhráli jste“. Celková Výhra se poté zobrazí v políčku „Celková Výhra“.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou. Pro zvolení stejné sázky použije příslušné tlačítko
„Opakovat“.
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10. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
11. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15, Herního plánu.

Scruffy Duck

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 33 030 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,33 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Scruffy Duck. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Scruffy Duck spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 25 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry
Scruffy Duck jsou i speciální symboly „Expanding Wild“, „Colossal Wild“, „Random Wild“ a „Free Spins“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 25 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

- symboly středních Výher

- nízké výherní symboly
Speciální symboly „Expanding Wild“, „Colossal Wild“ a „Wild“

Speciální symbol „Free Spins“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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16. Hra Scruffy Duck obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je tento speciální symbol součástí aktivní výherní
linie, roztáhne se na všechny pozice svého válce. Speciální symbol „Expanding Wild“ se může objevit
na jakékoliv pozici v průběhu základní hry i v průběhu bonusové hry „Free Spins“. Pokud je v bonusové
hře „Free Spins“ přítomen i speciální symbol „Colossal Wild“, může se speciální symbol „Expanding
Wild“ objevit pouze na válcích 1 a 5.
b) Speciální symbol „Free Spins“: Pokud se v základní hře po zastavení válců objeví na válcích 3, 4 a 5
speciální symboly „Free Spins“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
Jakmile dojde k aktivování bonusové hry „Free Spins“, Sázejícímu se zobrazí rybník s 5 kachnami.
Kliknutím na libovolnou kachnu Sázející náhodně zvolí, jaký z 5 bonusů v bonusové hře „Free Spins“
získá. Typy bonusů v bonusové hře „Free Spins“ jsou následující:
i.
Funkce „Multiplier“: Pokud je aktivován bonus „Multiplier“, všechny Výhry budou násobeny
násobitelem x3.
ii.
Funkce „Symbol Removal“: Pokud je aktivován bonus „Symbol Removal“, v bonusové hře
„Free Spins“ se na válcích nebudou objevovat běžné symbol A, K, Q a J (nízké výherní
symboly).
iii.
Funkce „Colossal Wild“: Pokud je aktivován bonus „Colossal Wild“, na válcích se může objevit
speciální symbol „Colossal Wild“. Tento složený zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Colossal Wild“ může
mít podobu složeného symbolu na 2x2 pozice nebo na 3x3 pozice, a může se objevit pouze
na válcích 2, 3 a 4. Pokud je speciální symbol „Colossal Wild“ součástí aktivní výherní linie,
rozpadne se na 2 až 9 samostatných speciálních symbolů „Wild“.
iv.
Funkce „Random Wild“: Pokud je aktivován bonus „Random Wild“, na válcích se při každém
Roztočení „Free Spins“ navíc náhodně objeví 2 až 5 speciálních symbolů „Wild“. Tyto zástupné
symboly nahrazují jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici. Pokud speciální symbol „Wild“
překryje speciální symbol „Expanding Wild“, ten se roztáhne všechny pozice svého válce, pokud
je součástí aktivní výherní linie, a překryje tak speciální symbol „Wild“.
v.
Funkce „Double“: Tento typ bonusu náhodně vybere dva typy bonusů, které budou při bonusové
hře „Free Spins“ spuštěny najednou.
Od získaného typu bonusu se také odvíjí počet Roztočení „Free Spins“ navíc, které Sázející získá. Počet
Roztočení navíc odpovídá následující tabulce:

17.
18.

19.
20.

V průběhu bonusové hry „Free Spins“ nelze znovu spustit bonusovou hru „Free Spins“. Všechna
Roztočení „Free Spins“ navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci
které byla Roztočení navíc spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Secrets of Atlantis
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 52 200 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 97,10 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Secrets of Atlantis. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Secrets of Atlantis spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 40 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Secrets
of Atlantis jsou i speciální symboly „Nudge Wild“ a zvýraznění „Highlight“, které může spustit speciální
funkci „Re-Spin“ se symboly Colossal“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„UROVEN“. Účastníkovi se v políčku SAZKA následně
zobrazí Sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše Sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivována v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle tabulky výplat

(tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava i zprava doleva.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí nejvyšší Výhra.
8.
9.

93

11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL NUDGE WILD

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše výhry je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci, sázkové
úrovně a hodnoty mince. Výše celkové peněžní výhry je Účastníkovi zobrazena ve spodní liště v políčku
„Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Secrets of Atlantis obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Nudge Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace. Speciální symbol „Nudge Wild“ se může objevit jen na válcích 2, 3 a 4, a to
v podobě roztaženého symbolu Wild přes všechny 4 herní pozice na daném válci. Pokud je na některém
z válců vidět po jeho zastavení jen kousek symbolu „Nudge Wild“, válec se pootočí tak, aby byl symbol
roztažen přes všechny 4 jeho pozice.
b) Zvýraznění „Highlight“ se náhodně objevuje jako bílé zvýraznění kolem symbolů na válcích při
roztočeních. Může se objevit pouze na válcích 2, 3 a 4. Pokud se na všech pozicích válců 2, 3 a 4
současně objeví bílé zvýraznění přes všechny herní pozice těchto tří válců, dojde ke spuštění bonusové
funkce „Opětovné roztočení se symboly Colossal“. Po zastavení válců, kdy se toto zvýraznění objeví,
nejprve dojde k vyplacení Výher ze stávajícího herního kola, poté se tyto tři válce promění na jeden
velký válec s velkými herními symboly a dojde k jednomu opětovnému Roztočení navíc (bez odečtení
sázky). Velké herní symboly zastupují skupiny stejných symbolů, a po zastavení válců dojde k jejich

94

18.
19.

20.
21.

přeměně na tyto symboly. Pokud je velkým symbolem speciální symbol „Nudge Wild“, dojde k jeho
roztažení, jak je popsáno výše. Bonusová funkce „Opětovné roztočení se symboly Colossal“ může být
spuštěna opětovně, pokud se po zastavení válců se symboly Colossal opět objeví zvýraznění „Highlight“
na všech pozicích válců 2, 3 a 4. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou
mince jako hra, v rámci bylo Roztočení navíc spuštěno.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Secret of the Stones
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 30 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,60 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Secret of the Stones. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Secret of the Stones spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 25 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Secret
of the Stones jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 25 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.
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5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit maximální počet výherních linií a nejvyšší
sázkovou úroveň s aktuální hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky
roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symboly „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně, a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
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Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Secret of the Stones obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc.
Počet získaných speciálních symbolů „Scatter“ (3, 4 nebo 5) určuje, kolik bonusů Sázející získá –
Sázejícímu se před spuštěním bonusové hry „Free Spins“ zobrazí obrazovka s 20 kameny, ze kterých si
kliknutím vybere 3, 4 nebo 5 kamenů. Po kliknutí na kámen mu bude odhalen bonus, který získává
pro roztočení „Free Spins“. Bonusy mohou být následující:
i.
Násobitel x1 nebo x2: Odhalené násobitele se přičítají k základnímu násobiteli ve výši x1.
Maximální výše násobitele je x8. Násobitel násobí Výhry z bonusové hry „Free Spins“.
ii.
Roztočení „Free Spins“ navíc: Tato Roztočení navíc (2, 3, 4, 5 nebo 10) budou přičtena
k základním 10 Roztočením „Free Spins“ navíc. Maximální počet roztočení v bonusové hře
„Free Spins“ je 38.
iii.
Válcový speciální symbol „Wild“: Válec 2 a/nebo válec 4 bude pokryt roztaženým speciálním
symbolem „Wild“. Tento speciální symbol „Wild“ zůstává na svém místě po celou dobu
bonusové hry „Free Spins“.
iv.
Speciální symboly „Wild“ navíc: Každý symbol „Jelen“ a/nebo symbol „Sova“ bude v bonusové
hře „Free Spins“ přeměněn na speciální symbol „Wild“.
Všechna Roztočení navíc probíhají na stejných výherních liniích, se stejnou úrovní sázky a hodnotou
mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Starburst
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 70 200 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,10 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Starburst. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Starburst spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 10
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Starburst jsou
i speciální symboly „Wild“. Speciální symboly „Wild“ aktivují bonusovou hru a zároveň nahrazují jakýkoliv
běžný symbol ve výherních liniích.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v Kč, v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

8.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivována v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava a/nebo zprava doleva na aktivním výherní
linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce buď zleva doprava, anebo zprava doleva.
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Pro součet všech Výher současně dosažených na různých sázkových řadách a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
9.

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Starburst obsahuje tuto bonusovou hru:
Bonusová hra „Starburst Wilds“ – aktivuje se v případě, že se na libovolném místě na válcích 2, 3
nebo 4 (pouze na některém z těchto válců) zobrazí speciální symbol „Wild“. Během bonusové hry
„Starburst Wild“ se speciální symboly „Wild“ rozšíří na celý válec a zůstanou na místě, zatímco se
ostatní válce znovu roztočí. Pro toto roztočení je použita výše sázky, která byla použita pro roztočení,
ve kterém došlo k aktivaci „Starburst Wild“, všechna roztočení v bonusové hře „Starburt Wild“ jsou
zdarma, nedochází k odečtení sázky z Mého účtu. Pokud se během opětovného roztočení objeví nový
speciální symbol „Wild“, roztáhne se a zůstane na příští opětovné roztočení zablokovaný na svém místě
společně s ostatními speciálními symboly „Wild“, které se roztáhly dříve. Bonusová hra „Starburst
Wild“ končí, když se při dalším roztočení nezobrazí žádné nové speciální symboly „Wild“. Až dva další
speciální symboly „Wild“ se mohou zobrazit poté, co peciální symbol „Wild“ aktivuje první opětovné
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18.
19.

20.
21.

roztočení pro každý speciální symbol „Wild“, maximálně lze v bonusové hře „Starburst Wild“ získat 3
opětovná roztočení.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Steam Tower
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 3 Kč.
Nejvyšší sázka je 750 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 39 960 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 97,04 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Steam Tower. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Steam Tower spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 15 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Steam
Tower jsou i speciální symboly „Wild“ a „Stacked Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCE,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 15 MINCE/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
odečtena z Mého účtu.

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „

100

“

6.
7.

Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symboly „Stacked Wild“ a „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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16. Hra Steam Tower obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici v základní
hře i v bonusové hře „Free Spins“.
b) Speciální symbol „Stacked Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Stacked Wild“ se může objevit
na jakékoliv pozici. Speciální symbol „Stacked Wild“ má podobu roztaženého symbolu, pokrývá 3
pozice daného válce. Pokud se během základní hry alespoň jeden speciální symbol „Stacked Wild“
objeví na některém z válců celý, automaticky bude spuštěna bonusová hra „Free Spins“ s 10
Roztočeními navíc a 16 možnými patry. Bonusová hra začíná automaticky v 1. patře. Pokud se
v průběhu Roztočení „Free Spins“ navíc kdekoliv na válcích objeví alespoň 1 speciální symbol „Wild“,
Sázející získá 2 další Roztočení „Free Spins“ navíc a hra se posune do dalšího patra. Během Roztočení
„Free Spins“ navíc všechny Výhry z výherních linií násobí násobitelem, jehož hodnota se mění dle
aktuálního dosaženého patra bonusové hry „Free Spins“. Hodnota násobitele v jednotlivých patrech se
odvíjí od následující tabulky:

17.
18.

19.
20.

Když se Sázející dostane do nejvyššího 16. patra bonusové hry, získá navíc bonusovou Výhru ve výši
1000 mincí krát úroveň sázky. Bonusová hra končí v okamžiku, kdy proběhne poslední získané
Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako
hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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The Legend of Shangri-La: Cluster Pays

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 61 560 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,58 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „The Legend of Shangri-La“. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů v herním poli.
2. Ve hře The Legend of Shangri-La: Cluster Pays spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož
výsledek je mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců
s pěti symboly na válec a možnost nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry The Legend
of Shangri-La: Cluster Pays jsou i speciální symboly „Substitution“ a „Free Spins“.
3. Ve hře The Legend of Shangri-La: Cluster Pays jsou Výhry vypláceny z výherních shluků symbolů. Symbol
se počítá za součást shluku, pokud horizontálně nebo vertikálně sousedí s dalším shodným symbolem. Výhru
udělují shluky složené alespoň z 9 symbolů. Shluky shodných symbolů, které spolu nesousedí, se považují
za samostatné a proplácejí se samostatně. Způsob vyplácení výher je Účastníkovi zobrazen po kliknutí
4.

na tlačítko „
“.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet symbolů ve shluku v herním poli po zastavení válců určuje Výhru a její výši. V případě, že se
Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní tabulce,
Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní

kombinací z výherního shluku symbolů dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních shlucích symbolů a jejich výplaty na Můj
účet platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné
hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9.
Z každého výherního shluku symbolů se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
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Speciální symbol „Substitution“

Speciální symbol „Free Spins“

11. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
12. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z výherního shluku symbolů odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze z výherních shluků symbolů.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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15. Hra The Legend of Shangri-La: Cluster Pays obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Funkce „Složené symboly“: Běžné symboly Tygr, Šimpanz a Slon mohou mít v průběhu základní hry
i v průběhu bonusové hry „Free Spins“ na válcích podobu složených symbolů na 1x2 pozice. Tyto běžné
symboly se počítají jako dva symboly. Speciální symbol „Free Spins“ má vždy podobu složeného
symbolu na 1x2 pozice. Tento symbol se vždy počítá jako jeden symbol. Složené symboly se mohou
zobrazit zcela nebo jen částečně v závislosti na tom, jak se válec zastaví.
b) Speciální symbol „Substitution“: Speciální symbol „Substitution“ se promění v jakýkoliv přilehlý
běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud tímto způsobem nemůže být
utvořena žádná Výherní kombinace, speciální symbol „Substitution“ se nepromění. V případě, že jsou
na válcích přítomny pouze speciální symboly „Substitution“, promění se na běžné symboly nejvyšší
hodnoty, tedy na symboly Tygra. Nemůže se přeměnit na symbol „Free Spin“
c) Speciální symbol „Free Spins“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Free Spins“ (zobrazené zcela či zčásti), automaticky se spustí bonusová hra „Free
Spins“ s Roztočeními navíc. Počet roztočení „Free Spins“ navíc závisí na počtu získaných speciálních
symbolů „Free Spins“ – 3 speciální symboly „Free Spins“ udělují 5 Roztočení navíc, 4 speciální
symboly „Free Spins“ udělují 6 Roztočení navíc, 5 speciálních symbolů „Free Spins“ uděluje
7 Roztočení navíc a 6 speciálních symbolů „Free Spins“ uděluje 8 Roztočení navíc. Během bonusové
hry „Free Spins“ bude na válce před každým roztočením náhodně přidáno 2 až 6 speciálních symbolů
„Substitution“. Pokud mohou speciální symboly „Substitution“ vytvořit Výherní kombinaci symbolů,
promění se na daný symbol, a po vyplacení Výhry se změní zpět do své původní podoby a jsou
uzamčeny na svých pozicích. Po případném vyplacení Výher budou z válců před následujícím
roztočením náhodně odstraněny 1 až 4 speciální symboly „Substitution“, minimálně 2 speciální
symboly „Substitution“ ale na válcích vždy zůstanou. Bude-li celková Výhra z bonusové hry „Free
Spins“ nižší než 10násobek původní sázky, může být Sázejícímu uděleno 1 dodatečné Roztočení „Free
Spins“ navíc. Před tímto dodatečným roztočením nejsou z válců odstraněny žádné speciální symboly
„Substitution“. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra,
v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
d) Bonusová funkce „Nudge Reel“: Tato bonusová funkce může být náhodně aktivována po vyplacení
Výher z výherních shluků symbolů, pokud se na válcích nacházejí 2 speciální symboly „Free Spins“
a vpravo od nich se nachází 1 další speciální symbol „Free Spins“ těsně mimo viditelnou oblast daného
válce. Během této funkce může dojít k pootočení tohoto válce, a tak i k získání třetího speciálního
symbolu „Free Spins“, čímž dojde k aktivaci bonusové hry „Free Spins“. Bonusová funkce „Nudge
Reel“ nemůže být aktivována, pokud se může posunutím zvýšit, snížit nebo utvořit Výherní kombinace
symbolů.
e) Bonusová funkce „Random Substitutions“: Tato bonusová funkce může být náhodně aktivována,
pokud se po zastavení válců v herním poli nacházejí alespoň 2 nevýherní shluky téhož běžného
symbolu. Každý z těchto shluků se musí skládat nejméně ze 4 běžných symbolů stejného druhu. Pokud
je bonusová funkce „Random Substitutions“ aktivována, na pozici sousedící s jedním ze shluků
symbolů bude přidán 1 speciální symbol „Substitution“. Další speciální symboly „Substitution“ budou
náhodně přidávány tak dlouho, dokud Sázející nezíská Výhru. Nemusí při tom dojít k propojení
původních nevýherních shluků. Speciální symboly „Substitution“ se mohou v průběhu této bonusové
funkce objevit pouze na válcích 2, 3, 4 a 5. Bonusová funkce „Random Substitutions“ nemůže být
aktivována, pokud se na válcích zcela či zčásti nacházejí 3 speciální symboly „Free Spins“ anebo pokud
lze aktivovat bonusovou funkci „Nudge Reel“.
f) Bonusová funkce „Sticky Re-Spins“: Tato bonusová funkce může být náhodně aktivována, pokud se
po zastavení válců v herním poli nacházejí alespoň 2 nevýherní shluky téhož běžného symbolu. Každý
z těchto shluků se musí skládat nejméně z 5 a nejvíce z 8 běžných symbolů stejného druhu. Pokud
podmínky pro aktivaci této bonusové funkce splňují shluky více druhů běžných symbolů, bude vybrán
symbol s nejnižší hodnotou (ten, který se nachází blíž k pravému okraji v tabulce výplat). Pokud je
bonusová funkce „Sticky Re-Spins“ aktivována, stejné symboly z nevýherních shluků budou uzamčeny
na svých pozicích, všechny ostatní symboly se opětovně roztočí. Tato bonusová funkce pokračuje tak
dlouho, dokud se na válcích neobjeví nové symboly shodné se symboly v uzamčených shlucích a dojde
tím k vytvoření Výherní kombinace. Během bonusové funkce „Sticky Re-Spins“ nelze získat Výhru
za jiný symbol než ten, který tuto bonusovou funkci aktivoval. Bonusovou funkci „Sticky Re-Spins“
nelze aktivovat, pokud se na válcích objevila Výherní kombinace symbolů anebo pokud byla aktivována
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16.
17.

18.
19.

jiná bonusová funkce nebo hra. Bonusová funkce „Sticky Re-Spins“ probíhá se stejnou úrovní sázky
a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla tato bonusová funkce spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Twin Spin
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 61 200 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,60 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Twin Spin. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů v herním poli.
2. Ve hře Twin Spin spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 243
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Twin Spin
jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální propojené válce.
3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 25 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po stisknutí tlačítka „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

8.
9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivována v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry na výherních liniích se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých výherních kombinacích a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
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10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hřeje násobkem počtu Výherních kombinací, koeficientu uvedeného
ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Twin Spin obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na válcích 2, 3, 4 a 5.
b) Speciální propojené válce: Na začátku každé hry (roztočení) se alespoň dva sousedící válce
synchronizují a vzájemně se propojí, tzn., generují se na nich stejné symboly. Propojit se může až všech
5 válců. Počet a pozice propojených válců jsou náhodné. Tato funkce má výhradně vizualizační
charakter a nemá vliv na výsledek hry, resp. výherní podíl hry.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
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18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Twin Spin Deluxe

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 61 920 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,56 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Twin Spin Deluxe. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů v herním poli.
2. Ve hře Twin Spin Deluxe spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců s pěti symboly na válec
a možnost nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Twin Spin Deluxe je i bonusová
funkce „Propojené válce“.
3. Ve hře Twin Spin Deluxe jsou Výhry vypláceny z výherních shluků symbolů. Symbol se počítá za součást
shluku, pokud horizontálně nebo vertikálně sousedí s dalším shodným symbolem. Výhru udělují shluky
složené alespoň z 9 symbolů. Shluky shodných symbolů, které spolu nesousedí, se považují za samostatné
4.

a proplácejí se samostatně. Způsob vyplácení výher je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

8.

9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet symbolů ve shluku v herním poli po zastavení válců určuje Výhru a její výši. Vyplácena je
celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací z výherního shluku symbolů dle výplatní
tabulky (tlačítko „
“).
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních shlucích symbolů a jejich výplaty na Můj
účet platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné
hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Z každého výherního shluku symbolů se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Symboly na válcích jsou následující:

11. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
12. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z výherního shluku symbolů odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze z výherních shluků symbolů.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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15. Hra Twin Spin Deluxe obsahuje tuto bonusovou funkci:
Bonusová funkce „Propojené válce“: Na začátku každého roztočení se náhodné dva sousedící válce
synchronizují a vzájemně se propojí, tzn. generují se na nich stejné symboly. V průběhu otáčení válců
se může propojení rozšířit až na všech 6 válců. Počet a pozice propojených válců jsou náhodné.
16. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Victorious
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 180 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Victorious, u které má Účastník na výběr jednu ze dvou
variant hry, a to Victorious CLASSIC a Victorious MAX. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů v herním poli.
2. Ve hře Victorious spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 243
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Victorious
jsou i speciální symboly „Wild“ a „Free Spins“.
3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 25 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.
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5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivována v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních linií po zastavení válců, určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je

stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně dosažené Výhry
v různých Výherních kombinacích se sčítají.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
8.

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD

SYMBOL FREE SPINS

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry
v základní hře je násobkem počtu Výherních kombinací, koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové
úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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16. Hra Victorious obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
Speciální symbol „Wild“ se může objevit pouze na válcích 2 a 4.
b) Bonusová hra „Free Spins“ - pokud se na sousedících válcích počínaje prvním válcem zleva objeví
alespoň 3 speciální symboly „Free Spins“ v řadě, spustí se bonusová hra „Free Spins“, a zároveň
je Sázejícímu udělena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud se objeví 3 symboly „Free Spins“, Sázející
získává 15 Roztočení navíc, pokud se jich objeví 4, Sázející získává 20 Roztočení navíc a pokud se jich
objeví 5, Sázející získává 25 Roztočení navíc. Všechny Výhry z těchto Roztočení navíc jsou
ztrojnásobeny. Speciální hra „Free Spins“ může být spuštěna i v průběhu již probíhajících Roztočení
navíc, nová Roztočení navíc budou přičtena k nim. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní
sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Warlords: Crystals of Power
Základní parametry hry
Nejvyšší sázka je 975 Kč.
Nejnižší sázka 3 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 580,50 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,89 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Warlords“. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé výherních linií.
2. Ve hře Warlords: Crystals of Power spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 30 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry Warlords: Crystals of Power jsou i speciální symboly „Wild“ a „Scatter“ a několik speciálních funkcí.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCE“. Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní
zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“.
Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí je
nastaven automaticky na 15 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku SÁZKA následně zobrazí Sázka,
přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového
počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCE“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena ve spodní liště
v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici, pokud je tato

volba aktivována v menu). Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ (nebo mezerníku)
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši
nebo v případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivním výherní linii dle výplatní tabulky

(tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
8.
9.

BĚŽNÉ SYMBOLY
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SYMBOL WILD

SYMBOLY SCATTER

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací po skončení hry automaticky znovu. Sázející má
možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Warlords: Crystals of Power obsahuje několik bonusových funkcí a her:
a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Může se objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální funkce „Overlay Wild“ se může spustit náhodně během jakéhokoliv roztočení. Aktivací
funkce dojde k udělení až 5 speciálních symbolů „Wild“ na náhodné pozice v jednom ze tří režimů.
Režimy jsou následující: kladivo udělí 4 speciální symboly „Wild“ rozmístěné do čtverce na náhodnou
pozici na válcích 1 až 4; šíp udělí 2 až 5 speciálních symbolů „Wild“ na náhodné pozice na jakémkoliv
válci; meč udělí 2 až 5 speciálních symbolů „Wild“ na náhodné pozice na válcích 1 až 4. Během
speciální funkce „Overlay Wild“ se na válcích nemohou vyskytovat speciální symboly „Scatter“.
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Speciální symbol „Scatter“ se ve hře objevuje ve 3 druzích, každý z těchto druhů spouští speciální
funkci „Opětovná roztočení“ a také jeden ze tří režimů bonusové hry „Free Spins“: modré speciální
symboly „Scatter“ spouštějí „Barbarian Free Spins“, červené speciální symboly „Scatter“ spouštějí
„Samurai Free Spins“ a zelené speciální symboly „Scatter“ spouštějí „Priestess Free Spins“. V případě
režimu „Samurai Free Spins“ zaleží také na umístění speciálních symbolů „Scatter“ na válcích.
Speciální symboly „Scatter“ se mohou v základní hře objevit pouze na válcích 2, 3 a 4, během „ReSpin“ se mohou objevit na jakékoliv pozici. V bonusových hrách Free Spins udílejí jednotlivé speciální
symboly „Scatter“ svou příslušnou funkci, což jsou 3 roztočení Free Spins (při Barbarian Free Spins),
násobitel x1 (při Priestess Free Spins) nebo 1 symbol Sticky Wild (při Samurai Free Spins).
d) Speciální funkce „Battle“ se spustí, pokud se na válcích objeví 2 a více různých druhů speciálního
symbolu „Scatter“. Dojde k tzv. bitvě, po které se jeden nebo více náhodných speciálních symbolů
„Scatter“ přemění na jiný druh tak, aby byly před spuštěním příslušného režimu „Free Spins“ všechny
stejné. Pokud se na válcích objeví 2 různé speciální symboly „Scatter“, pak pravděpodobnost, že bude
jeden z nich zvolen jako aktivní, je 50 : 50. Pokud se na válcích objeví 2 speciální symboly „Scatter“
téhož druhu a 1 speciální symbol „Scatter“ jiného druhu, je 75% pravděpodobnost, že za aktivní
speciální symbol „Scatter“ bude zvolen ten, který je na válcích dvakrát. Pokud se na válcích objeví 3
speciální symboly „Scatter“, z nichž každý bude jiného druhu, je pravděpodobnost, že jeden z nich bude
zvolen jako aktivní, pro všechny symboly stejná.
e) Speciální funkce „Re-Spin“ je spuštěna, pokud se na válcích objeví 2 nebo 3 speciální symboly
„Scatter“ stejného druhu. Během „Opětovných roztočení“ zůstávají aktivní speciální symboly „Scatter“
na svých pozicích a dochází k jejich opětovnému roztočení, všechny ostatní symboly jsou neaktivní.
Během „Opětovných roztočení“ nemůže dojít v řadách k žádným dalším Výhrám. Pokud se po udělení
původního „Opětovného roztočení“ objeví nové speciální symboly „Scatter“ téhož typu jako aktivní
symbol, aktivují se další opětovná roztočení. 3 nebo více speciálních symbolů „Scatter“ aktivují
speciální režim „Free Spins“. Pokud po „Opětovném roztočení“ nedojde ke spuštění speciálního režimu
„Free Spins“, je aktivována funkce „Final Chance“.
f) Funkce „Final Chance“ je aktivována, pokud se během „Opětovného roztočení“ se dvěma speciálními
symboly „Scatter“ neobjeví již žádné další tyto symboly. Během této funkce Sázející získá buď další
speciální symbol „Scatter“, který bude náhodně umístěn na válce a spustí pak speciální režim „Free
Spins“, nebo peněžní Výhru ve výši 3násobku až 100násobku své sázky z herního kola, jež tuto funkci
spustilo.
g) Bonusová hra „Free Spins“ se ve hře nachází ve 3 režimech odpovídajících 3 druhům speciálního
symbolu „Scatter“ (viz výše). Každý z režimů uděluje Sázejícímu rozdílný počet Roztočení navíc.
V každém z režimů se na válcích mohou objevovat pouze speciální symboly „Scatter“ toho druhu, jenž
daný režim spustil. Pokud se během „Free Spins“ na válcích objeví nové speciální symboly „Scatter“,
aktivuje se další funkce podle toho, o jaký režim „Free Spins“ se jedná. Roztočení navíc „Free Spins“
probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla bonusová hra „Free
Spins“ spuštěna.
i.
Režim „Barbarian Free Spins“ uděluje Sázejícímu 9 Roztočení navíc. Pokud se během tohoto
režimu objeví nový modrý speciální symbol „Scatter“, jsou Sázejícímu udělena ještě 3 další
Roztočení navíc za každý takový symbol.
ii.
Režim „Priestess Free Spins“ uděluje Sázejícímu 7 Roztočení navíc s násobitelem, jehož
základní hodnota je x1. Za každý další zelený speciální symbol „Scatter“, který se během těchto
Roztočení navíc objeví, se zvýší násobitel o 1. Všechny Výhry z daného roztočení budou
znásobeny násobitelem aktivním v daném roztočení.
iii.
Režim „Samurai Free Spins“ uděluje Sázejícímu 5 Roztočení navíc. V průběhu tohoto režimu
jsou speciální symboly „Scatter“ přeměněny na speciální symboly „Sticky Wild“, které se
chovají stejně jako speciální symbol „Wild“, ale zůstávají na svých pozicích během všech
udělených Roztočení navíc.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
c)
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20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Water
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 65 520 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,36 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wild Water. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Water spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 20
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Wild Water jsou
i speciální symboly „Wild“ a „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCE,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCE/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

8.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
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“).

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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16. Hra Wild Water obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Složené symboly: Běžné symboly surfařů (červený, oranžový, žlutý, zelený a modrý) se ve hře objevují
v podobě složených symbolů. Ty pokrývají vždy 3 pozice na válci. Po zastavení válců se mohou objevit
zcela či částečně. Objeví-li se ve Výherní kombinaci libovolná část složeného symbolu surfaře, dojde
k výplatě Výhry dle tabulky výplat.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici v základní
hře i v bonusové hře „Free Spins“. Pokud je tento speciální symbol při bonusové hře „Free Spins“
součástí aktivní výherní linie, roztáhne se na všechny pozice svého válce. Speciální symbol „Wild“
nemůže zastupovat část složeného symbolu surfaře pro získání bonusových Výher „Surf’s Up“ a „Surf
Team“.
c) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
Počet Roztočení „Free Spins“ navíc závisí na počtu získaných speciálních symbolů „Scatter“ – 3
speciální symboly „Scatter“ udělují 15 Roztočení navíc, 4 speciální symboly „Scatter“ udělují 30
Roztočení navíc, a 5 speciálních symbolů „Scatter“ uděluje 60 Roztočení navíc.
V průběhu bonusové hry „Free Spins“ nelze získat další Roztočení „Free Spins“ navíc. Bonusová hra
končí v okamžiku, kdy proběhne poslední získané Roztočení navíc. Všechna Roztočení „Free Spins“
navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc
spuštěna.
d) Bonusová Výhra „Surf’s Up“: Pokud se na válcích objeví libovolná kombinace 5 zcela
viditelných složených symbolů surfařů, Sázející získá bonusovou Výhru „Surf’s Up“ ve výši 20násobku
Sázky.
e) Bonusová Výhra „Surf Team“: Pokud se na válcích objeví kombinace 5 různých zcela viditelných
složených symbolů surfařů (červený, oranžový, žlutý, zelený a modrý), Sázející získá bonusovou výhru
„Surf’s Up“ ve výši 200násobku Sázky. Bonusové Výhry „Surf’s Up“ a „Surf Team“ nelze získat
najednou.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Wild West: The Great Train Heist

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 58 680 – 61 740 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,57 až 96,74 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wild Wild West: The Great Train Heist. Cílem hry je
dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Wild West: The Great Train Heist spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož
výsledek je mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců
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se třemi symboly na válec a 10 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince.
Součástí hry Wild Wild West: The Great Train Heist jsou i speciální symboly „Wild“, „Scatter“ a „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symboly „Wild“, „Expanding Wild“, „X2 Multiplier Wild“, „Speading Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Bonus“
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12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, s výjimkou Výher za speciální
symbol „Wild“, který tvoří Výherní kombinace bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Wild Wild West: The Great Train Heist obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Může se objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Bonus“: Pokud se kdekoliv v herním poli po zastavení válců objeví 3 speciální
symboly „Bonus“, automaticky se spustí bonusová funkce „Pick and Click“. Když je tato bonusová
funkce spuštěna, Sázející kliknutím vybere jeden ze 3 speciálních symbolů „Bonus“, a získá tak peněžní
Výhru ve výši 5násobku až 50násobku své sázky (výše tohoto násobitele je určována náhodně).
V bonusové funkci „Pick and Click“ lze získat pouze jednu peněžní Výhru. Všechny takto dosažené
Výhry se přičítají na Můj účet dle výplatní tabulky. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené
při roztočení, které spustilo bonusovou funkci „Pick and Click“. Speciální symboly „Bonus“ se mohou
objevit pouze na válcích 1, 3 a 5, a to pouze v základní hře.
c) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli po zastavení válců objeví alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
Počet Roztočení „Free Spins“ navíc závisí na počtu získaných speciálních symbolů „Scatter“ – 3
speciální symboly „Scatter“ udělují 10 Roztočení navíc, 4 speciální symboly „Scatter“ udělují 20
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17.
18.

19.
20.

Roztočení navíc, a 5 speciálních symbolů „Scatter“ uděluje 30 Roztočení navíc. V bonusové hře „Free
Spins“ se nacházejí 4 různé typy speciálních symbolů „Wild“. Po spuštění bonusové hry „Free Spins“
se Sázejícímu zobrazí kolo „Wild Selector“ se 4 políčky a otáčející se ručičkou, kterou Sázející zastaví
kliknutím na tlačítko „Stop“. Kolo se také automaticky zastaví po uplynutí 30 vteřin. V bonusové hře
poté bude používán pouze ten typ speciálního symbolu „Wild“, na který po zastavení kola „Wild
Selector“ ukazovala ručička. Typy speciálních symbolů „Wild“ v bonusové hře „Free Spins“ jsou
následující:
i.
Běžný symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
ii.
„Expanding Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je speciální symbol „Expanding Wild“ součástí aktivní
výherní linie, automaticky se roztáhne na celý svůj válec.
iii.
„X2 Multiplier Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Všechny Výhry z aktivních výherních linií, jejichž
součástí je speciální symbol „X2 Multiplier Wild“, budou zdvojnásobeny.
iv.
„Spreading Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Spreading Wild“ při každém Roztočení navíc
změní jeden náhodný sousedící symbol na další speciální symbol „Wild“.
Všechny typy speciálních symbolů „Wild“ se mohou objevit na jakékoliv pozici. Zároveň se při každém
Roztočení „Free Spins“ navíc na válcích 1 až 3 náhodně objevuje jeden překryvný speciální symbol
„Wild“, který se chová stejně jako právě aktivní typ speciálního symbolu „Wild“. Tento překryvný
speciální symbol „Wild“ se náhodně objevuje na válci, na kterém se neobjevil žádný speciální symbol
„Wild“. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení „Free Spins“ navíc, ta budou
přičtena ke zbývajícím Roztočením „Free Spins“ navíc. Bonusová hra končí v okamžiku, kdy proběhne
poslední získané Roztočení navíc. Všechna Roztočení „Free Spins“ navíc probíhají se stejnou úrovní
sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wolf Cub
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 73 080 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wolf Cub. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wolf Cub spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 20
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Wolf Cub jsou
i speciální symboly „Wild“ a „Scatter“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“
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12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ vybrat si z nabídky počet automatických
opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince
do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek
peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, s výjimkou Výher za speciální
symbol „Wild“, který tvoří Výherní kombinace bez ohledu na jeho pozici na válcích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Wolf Cub obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (nenahrazuje
symboly „Scatter“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může
objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“. Jakmile dojde
k aktivování bonusové hry „Free Spins“, všechny válce, na nichž se nacházely speciální symboly
„Scatter“, se roztočí. Po zastavení válců se na nich místo symbolů objeví čísla, jež v součtu udávají
počet Roztočení navíc, která Sázející v bonusové hře „Free Spins“ získá. Sázející může získat až
115 Roztočení navíc. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ nelze znovu spustit bonusovou hru „Free
Spins“. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci
které byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Bonusová funkce „Blizzard“: Pokud v průběhu bonusové hry „Free Spins“ některý ze symbolů
(jakýkoliv běžný symbol nebo speciální symbol „Wild“) zcela pokryje první válec zleva, dojde
k aktivaci bonusové funkce „Blizzard“. V průběhu této funkce se všechny shodné symboly, které funkci
aktivovaly, na ostatních válcích roztáhnou doleva a vyplní tak všechny pozice v daném řádku mezi
sebou a symbolem na prvním válci, čímž zvyšují Výhru. Bonusová funkce „Blizzard“ probíhá se stejnou
úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla tato funkce aktivována.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
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18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Asgardian Stones
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 67 320 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,26 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Asgardian Stones. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Asgardian Stones spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry
Asgardian Stones jsou i speciální symboly „Wild“ a několik speciálních funkcí.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí
je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí
sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
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tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se v základní hře vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Asgardian Stones obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol Wild se může objevit na libovolné pozici.
b) Speciální funkce „Avalanche“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní kombinace,
symboly tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích zmizí a jsou nahrazeny novými
symboly, které padají z horní části herního pole. Symbol typu „Colossal“ zmizí celý, i kdyby se
ve Výherní kombinaci symbolů ocitla jen malá část z něj. Speciální funkce „Avalanche“ pokračuje tak
dlouho, dokud dochází k novým Výhrám. Všechny takto dosažené Výhry se přičítají na Můj účet dle
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c)

d)

e)

f)

výplatní tabulky. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo
nahrazování symbolů.
Symboly typu „Colossal“: Všechny běžné symboly mohou mít v průběhu základní hry i v průběhu
bonusové hry „Free Spins“ na válcích podobu složených symbolů typu „Colossal“. V základní hře se
mohou jako složené objevit všechny běžné symboly Speciální symbol „Colossal“ může mít podobu
složeného symbolu na 2x2 nebo 3x3 pozice. V bonusové hře „Free Spins“ se mohou jako složené objevit
všechny běžné symboly a dále také speciální symbol „Wild“. Symboly typu „Colossal“ mohou být
zobrazeny zcela či částečně, v závislosti na tom, jak se válce zastaví. Během speciální funkce
„Avalanche“ může na válce spadnout pouze jeden symbol typu „Colossal“, jakmile dojde k umístění
tohoto symbolu, veškeré zbývající herní pozice se zaplní běžnými symboly. V jeden okamžik nelze mít
na válcích 2 nebo více symbolů typu „Colossal“. Libovolná část symbolu „Colossal“, jež je součástí
Výherní kombinace na výherní linii, proplácí Výhru v souladu s tabulkou výplat.
Speciální funkce „Colossal Crush“: V základní hře i během speciální hry „Free Spins“ může být
po první vlně nahrazování symbolů „Avalanche“ aktivována speciální funkce „Colossal Crush“, a to
v případě, že do vrchní řady symbolů na válcích spadne symbol typu „Colossal“. Symboly v řadě přímo
pod tímto symbolem budou rozdrceny a symbol typu „Colossal“ spadne o řadu níž. Takto to pokračuje,
dokud se nebude celý symbol typu „Colossal“ nacházet v herním poli, nebo dokud pod ním nebudou
žádné herní pozice. Kdykoliv spadne symbol „Colossal“ o jeden řádek a rozdrtí při tom alespoň jeden
symbol, dojde k navýšení „Avalanche násobitele“ o jeden stupeň. Násobitel může mít hodnoty x1, x2,
x3, x4. Základní hodnota násobitele je x1. „Avalanche násobitel“ násobí všechny Výhry číslem, které je
na něm zobrazeno. Tento násobitel se použije při příštím vyhodnocení Výher, načež se vrátí na původní
hodnotu x1, každý násobitel tedy lze použít pouze jednou.
Bonusová funkce „Bonus Wheel“: Kolo „Bonus Wheel“ je blok symbolů o rozměrech 3x3 pozice,
který se může objevit pouze na posledních 3 válcích, a to jak během základní hry, tak i v bonusové hře
„Free Spins“. Může být v herním poli zobrazen zcela nebo jen částečně. Jakmile proběhne speciální
funkce „Avalanche“ a vyhodnocení Výher, kolo „Bonus Wheel“ se zastaví. Kolo „Bonus Wheel“ může
Sázejícímu udělit peněžní Výhry, roztočení „Free Spins“ nebo obojí. Počet peněžních Výher a Výher
roztočení Free Spins v aktivních polích kola „Bonus Wheel“ odpovídá počtu řádků, které symbol 3x3
pokrývá, tedy +1 odměna za každý řádek (příklad: pro Bonus Wheel rozměru 3x2, tři sloupce, dva
řádky, se bude jednat o 2 výhry). Peněžní Výhra z kola „Bonus Wheel“ je 1, 2 nebo 5násobek celkové
sázky, přičemž maximální možná peněžní Výhra je 36násobek celkové sázky. Na rozdíl od běžných
symbolů se kolo „Bonus Wheel“ po udělení Výhry neodstraní, po příslušném vyhodnocení tedy
neproběhne žádná další vlna funkce „Avalanche“. „Avalanche násobitel“ násobí i hodnoty peněžních
Výher na kole „Bonus Wheel“, tento násobitel se ovšem při případné nové vlně funkce „Avalanche“
neresetuje, a pokud se násobitel opět zvýší, vzroste znovu i násobitel peněžních Výher. Když se funkce
„Avalanche“ zastaví, dojde k vyhodnocení peněžní Výhry z kola „Bonus Wheel“. Všechny Výhry se
odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, v rámci kterého byla bonusová funkce „Bonus Wheel“
spuštěna. Příklad kola „Bonus Wheel“:

Bonusová hra „Free Spins“: Pokud na kole „Bonus Wheel“ Sázejícímu padne alespoň jedno pole
„Free Spins“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc, za jedno získané
pole obdrží 5 Roztočení navíc, za dvě získá 10 Roztočení navíc a za 3 získá 15 Roztočení navíc. Během
roztočení „Free Spins“ se může speciální symbol „Wild“ objevit jako symbol typu „Colossal“. Stane-li
se speciální symbol „Colossal Wild“ součástí Výherní kombinace symbolů, rozdělí se na klasické
speciální symboly „Wild“. Speciální symboly „Wild“, které budou součástí Výherní kombinace, zmizí
a budou nahrazeny v rámci speciální funkce „Avalanche“, zbytek speciálních symbolů „Wild“ zůstane
na válcích a bude k dispozici při dalších vlnách funkce „Avalanche“, dokud bude docházet k Výhrám.
Kolo „Bonus Wheel“ se může během roztočení „Free Spins“ opětovně aktivovat až třikrát a spustit tak
dohromady maximálně 25 dodatečných roztočení „Free Spins“ navíc. Všechna Roztočení navíc
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17.
18.

19.
20.

probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc
spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

BerryBurst
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 64 080 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,44 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Berry Burst“. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů v herním poli.
2. Ve hře BerryBurst spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec
a možnost nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry BerryBurst jsou i speciální symboly
„Wild“.
3. Ve hře BerryBurst jsou Výhry vypláceny z výherních shluků symbolů. Symbol se počítá za součást shluku,
pokud horizontálně nebo vertikálně sousedí s dalším shodným symbolem. Výhru udělují shluky složené
alespoň z 5 symbolů. Shluky shodných symbolů, které spolu nesousedí, se považují za samostatné
4.

a proplácejí se samostatně. Způsob vyplácení výher je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

8.

9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet symbolů ve shluku v herním poli po zastavení válců určuje Výhru a její výši. V případě, že se
Sázejícímu objeví speciální symbol „Wild“, automaticky se aktivuje bonusová funkce „Re-Spin“. Vyplácena
je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací z výherního shluku symbolů dle výplatní
tabulky (tlačítko „ “).
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních shlucích symbolů a jejich výplaty na Můj
účet platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné
hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Z každého výherního shluku symbolů se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

11. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
12. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z výherního shluku symbolů odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze z výherních shluků symbolů.
Možné Výherní kombinace běžných symbolů v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou
následující:

Koeficient pro 15 speciálních symbolů „Wild“ je 5000.
15. Hra BerryBurst obsahuje:
Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ se promění v jakýkoliv přilehlý běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud tímto způsobem nemůže být utvořena žádná Výherní
kombinace, speciální symbol „Wild“ se nepromění. V případě, že 6 nebo více speciálních symbolů
„Wild“ utvoří shluk, nahrazují pouze symboly na jedné ze stran tohoto shluku. Jediným případem, kdy
speciální symboly „Wild“ vytvoří shluk a nenahrazují žádný běžný symbol nacházející se vedle nich,
je situace, kdy je celé herní pole zaplněné speciálními symboly „Wild“. Speciální symbol „Wild“ se
může objevit kdekoliv na válcích. Pokud se po zastavení válců v herním poli objeví alespoň 1 speciální
symbol „Wild“, automaticky se roztáhne na celý svůj válec, dojde k vyplacení Výhry, a následně bude
Sázejícímu uděleno jedno opětovné Roztočení „Re-Spin“ navíc. Během tohoto opětovného Roztočení
navíc bude každý roztažený speciální symbol „Wild“ uzamčen na své pozici, zatímco ostatní válce se
znovu roztočí. Pokud se po zastavení válců v herním poli objeví nový speciální symbol „Wild“, roztáhne
se, dojde k vyplacení Výhry, a Sázejícímu bude uděleno další opětovné Roztočení „Re-Spin“ navíc.
Pokud se během základní hry anebo při opětovných Roztočeních „Re-Spins“ navíc objeví pátý speciální
symbol „Wild“, nespustí se již žádné další opětovné Roztočení „Re-Spin“ navíc a Sázející získá
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16.
17.

18.
19.

dvojnásobek Výhry za 15 speciálních symbolů „Wild“. Všechna opětovná Roztočení „Re-Spins“ navíc
probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc
spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Birds on a Wire
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 450 000 Kč.
Výherní podíl je 96,0 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Birds on a Wire. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Birds on a Wire spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 17 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko se menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 17 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Hra Birds on a Wire vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Birds on a Wire obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Bonus“: Získáním 3 nebo více speciálních symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci
bonusové hry s Roztočeními navíc. Počet Roztočení navíc v bonusové hře závisí na počtu získaných
speciálních symbolů „Bonus“: 3 speciální symboly „Bonus“ – 10 Roztočení navíc; každý další speciální
symbol „Bonus“ přidává 2 Roztočení navíc, a to až do celkového možného počtu 34. Všechna Roztočení
navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
c) „Padající symboly“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní kombinace, symboly
tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích zmizí a jsou nahrazeny novými symboly
(v případě, že nad mizejícími symboly nejsou žádné symboly z nevýherních řad) nebo stávajícími
symboly (v případě, že symboly z nevýherních linií byly již zobrazeny na pozicích nad mizejícími
symboly). Zároveň dojde k navýšení „Násobitele s vysokým napětím“ o jednu úroveň. Všechny takto
dosažené Výhry se přičítají na Můj účet dle výplatní tabulky a aktuální výše „Násobitele s vysokým
napětím“. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo padání
symbolů.
d)
„Násobitel s vysokým napětím“: Dle aktuální dosažené úrovně násobí celkovou Výhru. „Násobitel
s vysokým napětím“ má následující úrovně: 1x, 2x, 3x, 5x. Při zahájení nového kola technické hry se
„Násobitel s vysokým napětím“ vždy nastaví automaticky na hodnotu 1. V bonusové hře má Násobitel
s vysokým napětím následující úrovně: 4x, 8x, 12x a 20x.
e) Režim „Inwinity Spin“: Aktivuje se automaticky po odehrání všech Roztočení navíc v bonusové hře.
V režimu „Inwinity Spin“ jsou automaticky opakována roztočení, dokud není dosaženo alespoň jedné
Výherní kombinace na libovolné výherní linii. Režim Inwinity Spin je označen ikonou u tlačítka
roztočit.
Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Dead or Alive
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4,50 Kč.
Nejvyšší sázka je 360 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 20 606,40 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,82 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Dead or Alive. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Dead or Alive spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 9 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Dead
or Alive jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

4.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ, jejich
přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště peněžní
zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCÍ“.
Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí je
nastaven automaticky na 9 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka,
přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového
počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní
liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“ a 5 podob speciálního symbolu „Sticky Wild“
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Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se v základní hře vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher
ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výhry
ze speciálních symbolů „Scatter“ jsou násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce a celkové výše
Sázky.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Dead or Alive obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se v herním poli po zastavení válců objeví alespoň 2 speciální
symboly „Scatter“, Sázející získá Výhru dle výplatní tabulky. Pokud se v herním poli po zastavení válců
objeví alespoň 3 speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s 12
Roztočeními navíc. Během roztočení „Free Spins“ se speciální symboly „Wild“ změní na speciální
symboly „Sticky Wild“; pokud padnou, budou uzamčeny na své pozici až do konce všech Roztočení
„Free Spins“ navíc. Pokud se během Roztočení „Free Spins“ navíc na každém z 5 válců objeví alespoň
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17.
18.

19.
20.

jeden speciální symbol „Sticky Wild“, dojde k udělení 5 Roztočení „Free Spins“ navíc. Během
bonusové hry „Free Spins“ lze také jednou opakovaně spustit bonusovou hru „Free Spins“ s 12
Roztočeními navíc. Všechny Výhry v bonusové hře „Free Spins“ jsou zdvojnásobeny. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla
Roztočení navíc spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Esqueleto explosivo

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 350 000 Kč.
Výherní podíl je 96,0 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Esqueleto Explosivo“. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Esqueleto explosivo spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly a 17
sázkových řad. Součástí hry jsou i speciální symboly „Explosivo Wild“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „ “
a následném kliknutí na tlačítko „

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky je
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník si má možnost zvolit výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 17 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
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7.

Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Explosivo Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Hra Esqueleto explosivo vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou
výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Esqueleto explosivo obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Explosivo Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Po vyplacení všech Výher z aktivních výherních linií tento
speciální symbol exploduje a společně s ním explodují všechny sousední běžné symboly (minimálně 3,
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18.
19.

20.
21.

maximálně 8). Zároveň dojde k navýšení násobitele „Mucho multiplier“ o jednu úroveň. Speciální
symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Padající symboly: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní kombinace, symboly
tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích explodují a jsou nahrazeny novými symboly
(v případě, že nad mizejícími symboly nejsou žádné symboly z nevýherních řad) nebo stávajícími
symboly (v případě, že symboly z nevýherních linií byly již zobrazeny na pozicích nad explodujícími
symboly). Zároveň dojde k navýšení násobitele „Mucho Multiplier“ o jednu úroveň. Všechny takto
dosažené Výhry se přičítají na Můj účet dle výplatní tabulky a aktuální výše násobitele „Mucho
Multiplier“. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo padání
symbolů.
c) Násobitel „Mucho Multiplier“: Dle aktuální dosažené úrovně násobí celkovou Výhru. Násobitel
„Mucho Multiplier“ má následující úrovně: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x a 32x. Při zahájení nového kola
technické hry se násobitel „Mucho Multiplier“ vždy nastaví automaticky na hodnotu 1.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruit Warp
Základní parametry hry
Nejnižší sázka za je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 35 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 1 890 Kč.
Nejvyšší Výhra je 385 000 Kč.
Výherní podíl je 97,0 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Warp. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
herních symbolů v herním poli.
2. Ve hře Fruit Warp spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 9 herních pozic, na každé z nich se nachází
1 herní symbol.
3. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.
4.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

5.

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze
upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Počet herních symbolů na herních pozicích po zastavení válců určuje Výhru a její výši. V případě, že se
Účastníkovi objeví Výherní kombinace herních symbolů tak, jak je definována ve výplatní tabulce, Účastník
navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní
kombinací z herních pozic dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
kliknutí

7.

na tlačítko „ “.
Výhry se vyplácejí z každé nejvyšší kombinace herních symbolů stejného druhu.
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“ a následném

8.

9.

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních kombinacích symbolů a jejich výplaty
na Můj účet platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra
z jedné hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Symboly ve hře jsou následující:

10. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

11. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra z herních pozic je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry v základní hře je násobkem
koeficientu (uvedeného níže ve výplatní tabulce) a nastavené výše sázky. Hra Fruit Warp vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, Výhry
uvedené v tomto odstavci platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny Výhry
jsou vypláceny z jakékoliv Výherní kombinace herních symbolů v herním poli. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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14. Hra Fruit Warp obsahuje následující bonusové hry:
a) „Opětovné roztočení“: Pokud se v herním poli objeví 4 stejné herní symboly, jsou uzamčeny na svých
herních pozicích a pro zbylé herní pozice je aktivováno „Opětovné roztočení“. Pokud se v herním poli
objeví 2 čtveřice stejných herních symbolů, všech těchto 8 herních symbolů je uzamčeno na své herní
pozici a pro zbývající 1 herní symbol je aktivováno „Opětovné roztočení“. Pokud se během tohoto
roztočení objeví alespoň jeden herní symbol stejného druhu, jako jsou uzamčené čtveřice herních
symbolů, je aktivována bonusová hra „Ovocný režim“. Všechna „Opětovná roztočení“ probíhají se
stejnou výší sázky jako roztočení, které je spustilo.
b) Bonusová hra „Ovocný režim“: Hra Fruit Warp obsahuje také 9 „Ovocných režimů“, jeden pro každý
herní symbol. Příslušný „Ovocný režim“ je aktivován, pokud se objeví 5 nebo více herních symbolů
stejného druhu. Ve všech 9 „Ovocných režimech“ je zobrazen ukazatel bonusu s různými hodnotami
kroků, násobitelů a bonusových životů (srdíčko). Příklad:

15.
16.

17.
18.

Pokud není ukazatel bonusu plný, Sázející získá v „Ovocném režimu“ jedno Roztočení navíc pokaždé,
když se objeví alespoň 1 další symbol, který spustil bonusovou hru „Ovocný režim“. V případě, že se
takový symbol neobjeví, Sázející ztrácí bonusový život a následuje jedno další Roztočení navíc.
V případě, že Sázející již vyčerpal bonusový život, nebo bonusový život není v tomto režimu
k dispozici, „Ovocný režim“ končí. Každý herní symbol, který spustil bonusovou hru „Ovocný režim“
aktivuje 1 krok na ukazateli bonusu, a to až do maximálního počtu dostupných kroků na ukazateli
bonusu. Násobitelé násobí celkovou výši Výhry z „Ovocného režimu“ číslem, které je zobrazeno
v políčku násobitele. Za každou dosaženou Výherní kombinaci herních symbolů je k dosud
nedosaženým násobitelům přičteno číslo odpovídající počtu herních symbolů ve Výherní kombinaci.
Toto číslo je mezi neaktivní násobitele shodně rozděleno; v případě, že nelze navýšit všechny násobitele
shodně (není možné dělení beze zbytku), je vyšším číslem navýšen vyšší multiplikátor. Pro výpočet
výše Výhry je vždy použit jen nejvyšší dosažený násobitel. Aktivované bonusové životy (srdíčka)
přidávají jedno Roztočení navíc za každý bonusový život, ovšem bez postupu v rámci ukazatele bonusu.
Všechny „Ovocné režimy“ a Roztočení navíc jsou považovány za součást herního kola, ve kterém došlo
ke spuštění „Ovocného režimu“. „Ovocné režimy“ probíhají se stejnou výší sázky jako Roztočení,
které je spustilo.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hot Shots
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,25 Kč.
Nejvyšší sázka je 125 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 6 412,50 Kč.
Nejvyšší Výhra je 432 125 Kč.
Výherní podíl je 97,15 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hot Shots. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů v herním poli.
2. Ve hře Hot Shots spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 243
možných výherních linií s možností nastavení hodnoty mince a úrovně sázky. Součástí hry Hot Shots jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Hot Shots“.
3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku
„SÁZKA“ úroveň sázky, tedy výši sázky na linii v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí je nastaven
automaticky na 25 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka
přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového
počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na
tlačítko „
“ v políčku „SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí,
hodnoty mince a úrovně sázky.

5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Výhry z různých výherních linií se sčítají.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Hot Shots“
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11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince a úrovní sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou
následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu
odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a úrovně sázky.
Výše Výhry v základní hře je násobkem počtu Výherních kombinací, koeficientu uvedeného
ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci, úrovně sázky a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

15. Hra Hot Shots obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální symbol „Wild“ objeví po zastavení válců v herním
poli, roztáhne se na sousedící pozice nahoru, dolů, vlevo i vpravo. Speciální symbol „Wild“ se
neroztáhne, pokud by tím překryl speciální symbol „Hot Shots“. Speciální symbol „Wild“ se může
objevit pouze na válcích 3, 4 a 5.
b) Speciální symbol „Hot Shots“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Hot Shots“, dojde k vyplacení Výhry dle výplatní tabulky a automaticky se spustí
bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc. Počet Roztočení „Free Spins“ navíc závisí na počtu
získaných speciálních symbolů „Hot Shots“ – 3 speciální symboly „Hot Shots“ udělují 10 Roztočení
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navíc, 4 speciální symboly „Hot Shots“ udělují 15 Roztočení navíc a 5 speciálních symbolů „Hot Shots“
uděluje 20 Roztočení navíc. Během těchto Roztočení navíc budou všechny Výhry ztrojnásobeny.
V průběhu bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení „Free Spins“ navíc, maximální možný
počet získaných Roztočení „Free Spins“ navíc není omezen. Všechna Roztočení navíc probíhají se
stejnou hodnotou mince a úrovní sázky jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hot Spin
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,20 Kč.
Nejvyšší sázka je 200 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 14 400 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 96,00 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hot Spin. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hot Spin spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 20
výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Hot Spin jsou i speciální symboly „Wild“
a speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko
„

“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena

automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
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“

v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince.
5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
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Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

15. Hra Hot Spin obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Bonus“: Pokud se v herním poli objeví po zastavení válců 3 speciální symboly
„Bonus“, automaticky se spustí bonusová hra „Hot Spins“ s Roztočeními navíc. Speciální symboly
„Bonus“ se mohou objevit pouze na válcích 1, 3 a 5. Na začátku bonusové hry „Hot Spins“ bude
zastavením vnitřní části kola „Hot Wheel“ náhodně zvolen počet Roztočení „Hot Spins“ navíc (1 až
15), která Sázející získá. Zastavením vnější části kola „Hot Wheel“ bude Sázejícímu náhodně udělen
jeden z následujících bonusů, který bude aktivní po celou dobu bonusové hry:
i.
„Mystery Symbols“: Při každém Roztočení „Hot Spins“ navíc bude 6 nebo 8 náhodně vybraných
herních pozic obsahovat tentýž symbol, při každém Roztočení „Hot Spins“ navíc bude tento
symbol náhodně vybrán znovu. Tyto náhodně vybrané herní pozice budou označeny otazníkem
po celou dobu bonusové hry.
ii.
„Random Wilds“: Při každém Roztočení „Hot Spins“ navíc bude na válce náhodně přidáno 5, 7
nebo 10 speciálních symbolů „Wild“.
iii.
„Wild Reels“: Při každém Roztočení „Hot Spins“ navíc se až 3 náhodně vybrané válce změní
na „Wild Reels“, tedy válce zcela pokryté speciálními symboly „Wild“. Bonus „Super Wild
Reels“ může přidat až 5 náhodně vybraných válců „Wild Reels“.
iv.
„Win Spins“: Každé Roztočení „Hot Spins“ navíc bude zaručeně obsahovat Výhru alespoň
z jedné výherní linie. Bonus „Super Win Spins“ ještě navíc každou Výhru znásobí náhodně
vybraným násobitelem (x2, x3 nebo x4), tento násobitel bude pro všechna Roztočení „Hot Spins“
navíc stejný.
v.
„Mega Reel“: Při každém Roztočení „Hot Spins“ navíc se válce 1, 2 a 3 nebo válce 2, 3 a 4 spojí
v jeden velký válec „Mega Reel“ se složenými symboly pokrývajícími 3x3 herní pozice.
vi.
„In-Sync Reels“: Při každém Roztočení „Hot Spins“ navíc budou náhodně zvoleny 2 nebo 3
sousedící válce, které se budou otáčet synchronizovaně a zobrazovat stejné symboly. Při bonusu
„Super In-Sync Reels“ mohou být takto synchronizovány až 4 válce.
V průběhu bonusové hry „Hot Spins“ nelze získat další Roztočení „Hot Spins“ navíc. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc
spuštěna.
c) Bonusová funkce „Náhodné roztočení Hot Spin“: Jakákoliv hra může být náhodně proměněna v 1
roztočení „Hot Spin“. Při tomto roztočení bude Sázejícímu náhodně udělen jeden z bonusů popsaných
výše u bonusové hry „Hot Spins“. Všechny Výhry se odvíjejí od hodnoty mince nastavené při roztočení,
v rámci kterého byla bonusová funkce „Náhodné roztočení Hot Spin“ spuštěna.
16. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Legend of Loki
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,20 Kč.
Nejvyšší sázka je 200 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 13 572 Kč.
Nejvyšší Výhra je 416 600 Kč.
Výherní podíl je 96,23 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Legend of Loki. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Legend of Loki spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Legend of Loki jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko
„

“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena

automaticky na 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“
v políčku „SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince.
5.
6.

7.
8.

9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálního symbolu
„Scatter“, jež se vyplácejí bez ohledu na jeho pozici na válcích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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15. Hra Legend of Loki obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
Za kombinaci 5 speciálních symbolů „Wild“ v jedné výherní linii bude Sázejícímu udělena nejvyšší
možná Výhra za běžný symbol, zde tedy za symbol Lokiho (koeficient 500).
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, dojde k vyplacení Výhry za tento symbol dle výherní tabulky
a automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc. Na začátku bonusové hry
„Free Spins“ bude náhodně zvolen 1 běžný symbol. Kdykoliv tento vybraný běžný symbol padne, bude
uzamčen na své pozici a zůstane tam až do konce všech zbývajících Roztočení navíc. V průběhu
bonusové hry „Free Spins“ nelze získat další Roztočení „Free Spins“ navíc. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Bonusová funkce „Divoký úder“: Na začátku jakéhokoliv roztočení v základní hře může být náhodný
počet herních pozic přeměněn na speciální symboly „Wild“. Tyto speciální symboly „Wild“ zůstávají
na svých pozicích až do ukončení toho roztočení, při němž se objevily. Tato funkce je spouštěna
náhodně. Všechny Výhry se odvíjejí od hodnoty mince nastavené při roztočení, v rámci kterého byla
bonusová funkce „Divoký úder“ spuštěna.
d) Bonusová funkce „Bouře blesků“: Na konci roztočení v základní hře, při němž se neobjevila žádná
Výherní kombinace symbolů, může být spuštěna bonusová funkce „Bouře blesků“. Náhodné herní
pozice budou při této funkci přeměněny na některý z běžných symbolů nebo na speciální symbol
„Wild“. Všechny tyto herní pozice budou přeměněny na stejný symbol. Tato funkce je spouštěna
náhodně. Všechny Výhry se odvíjejí od hodnoty mince nastavené při roztočení, v rámci kterého byla
bonusová funkce „Bouře blesků“ spuštěna.
e) Bonusová funkce „Opětovná roztočení se shodným symbolem“: Pokud první válec zleva zcela
pokryjí stejné běžné symboly, bude spuštěna bonusová funkce „Opětovná roztočení se shodným
symbolem“ a proběhne opětovné roztočení. Během tohoto roztočení zůstanou symboly na prvním válci
uzamčeny na svých pozicích. Pokud se během opětovného roztočení objeví další běžné symboly
stejného druhu jako ty, co jsou uzamčeny na prvním válci, opět budou uzamčeny na svých pozicích
a bude spuštěno další opětovné roztočení. Opětovná roztočení probíhají tak dlouho, dokud se na válcích
objevují nové běžné symboly stejného druhu. Případné Výhry z výherních linií budou Sázejícímu
vyplaceny až po skončení bonusové funkce „Opětovná roztočení se shodným symbolem“. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc
spuštěna.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Pink Elephants
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3 510 Kč.
Nejvyšší Výhra je 410 000 Kč.
Výherní podíl je 96,10 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Pink Elephants. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů v herním poli.
2. Ve hře Pink Elephants spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se čtyřmi symboly
na válec a 4096 možných výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Scatter“.
3.

4.
5.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

a následném kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě
následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze
zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 4096 výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník
možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši Sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené
hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím

147

na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného níže v tabulce)
a nastavené výše sázky. Hra Pink Elephants vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho
zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Pink Elephants obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Scatter“: Získáním 3 nebo více speciálních symbolů „Scatter“ dojde k aktivaci
bonusové hry s Roztočeními navíc. Počet Roztočení navíc v bonusové hře závisí na počtu získaných
speciálních symbolů „Scatter“: 3 speciální symboly „Scatter“ – 7 Roztočení navíc; 4 speciální symboly
„Scatter“ – 11 Roztočení navíc; 5 speciálních symbolů „Scatter“ – 15 Roztočení navíc; 6 speciálních
symbolů „Scatter“ – 19 Roztočení navíc. V průběhu bonusové hry mohou být získána ještě další
Roztočení navíc získáním 2 a více speciálních symbolů „Scatter“: 2 speciální symboly „Scatter“ – 3
Roztočení navíc; 3 speciální symboly „Scatter“ – 5 Roztočení navíc; 4 speciální symboly „Scatter“ –
7 Roztočení navíc; 5 speciálních symbolů „Scatter“ – 9 Roztočení navíc; 6 speciálních symbolů
„Scatter“ – 11 Roztočení navíc. V průběhu bonusové hry jsou sbírány symboly „Elephant Orb“
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,

17.
18.

19.
20.

které se mohou nacházet u běžného symbolu-slona; ty postupně naplňují jeden ze čtyř ukazatelů v levé
části obrazovky, v pořadí od dolního ukazatele k hornímu. Pokud je naplněno všech 10 políček
pro symboly „Elephant Orb“ u nejníže umístěného ukazatele, běžný symbol nacházející se uprostřed
tohoto ukazatele se změní v běžný symbol slona, a zároveň je Sázejícímu uděleno jedno Roztočení
navíc. V průběhu dalších roztočení v bonusové hře je běžný symbol, který se původně nacházel
uprostřed ukazatele, nahrazen na válcích běžnými symboly-slony. Běžné symboly jsou v ukazatelích
seřazeny od zdola nahoru v pořadí červená opice, žlutá opice, zelená opice, modrá opice. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
c) Bonusová funkce „Mystery Scatter“: Tato bonusová funkce je aktivována náhodně. Pokud je
aktivována, pak může být do herního pole ještě před zastavením válců náhodně přidáno 1 až 5
speciálních symbolů „Scatter“, což zvyšuje šanci na aktivaci bonusové hry.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Spectra
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 185 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 11 988 Kč.
Nejvyšší Výhra je 444 000 Kč.
Výherní podíl je 96,4 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Spectra. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře Spectra spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly na válec a 30
výherních linií. Součástí hry jsou i sady speciálních symbolů „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“. Výherní linie jsou následující:
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“

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 30 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak, než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví sada speciálních symbolů „Wild“ tak, jak je definováno ve výplatní
tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžný symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
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“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Hra Spectra vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Spectra obsahuje:
Sada speciálních symbolů „Wild“: Tyto zástupné symboly nahrazují jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Na válci se objevují vždy v sadě po čtyřech. Pokud padne
(tzn. pokud je alespoň jeden speciální symbol „Wild“ z této sady zobrazen na herním poli) a je součástí
aktivní výherní linie anebo těsně sousedí s jinou aktivní výherní linií, dojde k aktivaci bonusové hry.
Při ní se tato sada symbolů posune o jednu pozici vertikálně směrem ke středu válce a zároveň dojde
k aktivaci opětovného Roztočení navíc. Toto Roztočení navíc probíhá se stejnou sázkou jako roztočení,
které jej spustilo. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Super fast hot hot
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,25 Kč.
Nejvyšší sázka je 375 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 32 940 Kč.
Nejvyšší Výhra je 418 965 Kč.
Výherní podíl je 95,12 % - 95,27%.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Super fast hot hot. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Super fast hot hot spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 25 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince a úrovně sázky. Součástí hry Super fast hot
hot jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Scatter“ a speciální symboly „Super fast hot hot“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku
„SÁZKA NA ŘADU“ úroveň sázky, tedy výši sázky na linii v mincích, kterou chce hrát. Účastníkovi se
v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se
po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře
je sázka nastavena automaticky na 25 mincí/úroveň. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem
počtu mincí, hodnoty mince a úrovně sázky.

5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
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“).

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Super fast hot hot“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince a úrovní sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou
následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu
odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a úrovně sázky.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, úrovně sázky a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

15. Hra Super fast hot hot obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
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Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc.
Pokud bude při těchto Roztočeních navíc součástí Výherní kombinace symbolů 1 speciální symbol
„Wild“, Výhra z této Výherní kombinace symbolů bude znásobena x2. Pokud budou při těchto
Roztočeních navíc součástí Výherní kombinace symbolů 2 speciální symboly „Wild“, Výhra z této
Výherní kombinace symbolů bude znásobena x4. Pokud budou při těchto Roztočeních navíc součástí
Výherní kombinace symbolů 3 a více speciálních symbolů „Wild“, Výhra z této Výherní kombinace
symbolů bude znásobena x8. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení „Free
Spins“ navíc, a také lze získat „Super roztočení navíc“. Pokud budou v průběhu bonusové hry „Free
Spins“ aktivována „Super roztočení navíc“, nejprve budou odehrána tato „Super roztočení navíc“
a až poté zbytek Roztočení navíc z bonusové hry „Free Spins“. Všechna Roztočení navíc probíhají se
stejnou hodnotou mince a úrovní sázky jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Speciální symbol „Super fast hot hot“: Pokud se v herním poli objeví po zastavení válců 5 speciálních
symbolů „Super fast hot hot“ na jedné výherní linii a zároveň má Sázející nastavenou maximální Sázku,
Sázející získává Výhru 50 000 mincí. Všechny Výhry se odvíjejí od hodnoty mince, v rámci kterého
byla bonusová funkce „Super fast hot hot“ spuštěna.
d) Bonusová funkce „Super roztočení navíc“: Pokud se na prvním válci zleva objeví po zastavení válců
2 nebo 3 běžné symboly Diamant (ne vzniklé nahrazením pomocí speciálního symbolu „Wild“),
automaticky se spustí 2 „Super roztočení navíc“. Při těchto Roztočeních navíc budou všechny symboly
na prvním válci, a také všechny běžné symboly Diamant a speciální symboly „Wild“ uzamčeny
na svých pozicích až do konce „Super roztočení navíc“. V průběhu „Super roztočení navíc“ nelze získat
další „Super roztočení navíc“, ale lze spustit bonusovou hru „Free Spins“. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou hodnotou mince a úrovní sázky jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc
spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

16.
17.

18.
19.

The Falcon Huntress
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 35 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 2 457 Kč.
Nejvyšší Výhra je 351 820 Kč.
Výherní podíl je 96,1 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru The Falcon Huntress. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře The Falcon Huntress spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 9 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 9 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak, než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Hra The Falcon Huntress vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou
výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra The Falcon Huntress obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Zároveň získáním 3 nebo více speciálních symbolů „Wild“ dojde
k aktivaci bonusové hry s 10 Roztočeními navíc. Pokud v průběhu bonusové hry padnou alespoň 3 další
speciální symboly „Wild“ v jednom roztočení, k počtu zbývajících Roztočení navíc je přičteno dalších
10 Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je
spustilo. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) „Roztažené výhry“: Pokud Sázející v průběhu základní i bonusové hry získá jakoukoliv Výherní
kombinaci běžných symbolů, tyto symboly se mohou svisle roztáhnout na všechny pozice daného válce
a může tak dojít k udělení Výhry na více výherních liniích. Tato bonusová funkce je aktivována
náhodně. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které tuto bonusovou funkci
aktivovalo.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
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19. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

The King
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,25 Kč.
Nejvyšší sázka je 100 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 7 182 Kč.
Nejvyšší Výhra je 408 200 Kč.
Výherní podíl je 96,01 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru The King. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře The King spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 25
výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry The King jsou i speciální symboly „Wild“,
speciální symboly „Scatter“ a speciální symboly „Kolo peněz“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko
„

“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena

automaticky na 25 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“
v políčku „SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince.
5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
odečtena z Mého účtu.

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
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“

6.

Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Kolo peněz“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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15. Hra The King obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců 3 speciální
symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s 8 Roztočeními navíc. Na začátku
každého Roztočení „Free Spins“ navíc bude náhodně zvoleno 2 až 5 sousedících válců, které se budou
otáčet synchronizovaně a zobrazovat stejné symboly. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ nelze získat
další Roztočení „Free Spins“ navíc. Speciální symboly „Scatter“ se mohou objevit pouze na válcích 1,
3 a 5. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou hodnotou mince jako hra, v rámci které byla
Roztočení navíc spuštěna.
c) Speciální symbol „Kolo peněz“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 5
speciálních symbolů „Kolo peněz“, automaticky se spustí bonus „Kolo peněz“, který se skládá ze dvou
částí. Nejprve budou spuštěna opětovná roztočení. Při těchto opětovných roztočeních budou již získané
speciální symboly „Kolo peněz“ uzamčeny na svých pozicích a zbytek herních pozic se znovu roztočí.
Při těchto opětovných roztočeních nejsou vypláceny žádné Výhry z Výherních kombinací symbolů.
Pokud se při opětovném roztočení objeví kdekoliv na válcích další speciální symbol „Kolo peněz“,
uzamkne se na své pozici a dojde k udělení dalšího opětovného roztočení. Opětovná roztočení skončí,
pokud se již na válcích neobjeví nový speciální symbol „Kolo peněz“, nebo pokud tyto symboly zaplní
všechny pozice v herním poli. V závislosti na počtu získaných speciálních symbolů „Kolo peněz“ má
druhá část bonusu „Kolo peněz“ tyto podoby: 6 až 10 speciálních symbolů „Kolo peněz“ uděluje „Super
kolo peněz“ s výhrou až 1000 mincí, 11 až 14 speciálních symbolů „Kolo peněz“ uděluje „Mega kolo
peněz“ s výhrou až 2500 mincí, a 15 speciálních symbolů „Kolo peněz“ uděluje „Legendární kolo
peněz“ s výhrou až 100 000 mincí. Sázejícímu se zobrazí odpovídající „Kolo peněz“ a roztočí se.

16.
17.

18.
19.

Stisknutím tlačítka „
“ Sázející poté „Kolo peněz“ zastaví a získává částku v mincích, která je
uvedena na políčku, na které ukazuje šipka. Všechny Výhry se odvíjejí od hodnoty mince nastavené
při roztočení, v rámci kterého byla bonusová funkce „Kolo peněz“ spuštěna.
Maximální výhra na libovolné verzi Kola peněz je 500 000 Kč.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

The Rift
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 33 300 Kč.
Nejvyšší Výhra je 407 500 Kč.
Výherní podíl je 96,3 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru The Rift. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře The Rift spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 17
výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Bonus“, a při Roztočeních
navíc také speciální symboly „Sticky Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 17 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
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Speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Sticky Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Hra The Rift vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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17. Hra The Rift obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici
b) Speciální symbol „Bonus“: Získáním 2 speciálních symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci Trhlinového
roztočení s 1 Roztočením navíc. Získáním 3 nebo více speciálních symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci
bonusové hry s Trhlinovými Roztočeními navíc. Počet Roztočení navíc v bonusové hře závisí na počtu
získaných speciálních symbolů „Bonus“: 3 speciální symboly „Bonus“ – 10 Roztočení navíc;
4 speciální symboly „Bonus“ – 15 Roztočení navíc; 5 speciálních symbolů „Bonus“ – 20 Roztočení
navíc. Každý speciální symbol „Bonus“, který se objeví na válcích během bonusové hry, postupně
naplňuje pečeť trhliny – každý třetí získaný speciální symbol „Bonus“ (3., 6. a 9.) přidává 2 Roztočení
navíc a 1 další speciální symbol „Sticky Wild“. Aktuální počet speciálních symbolů „Sticky Wild“
v pečeti trhliny (0, +1, +2 a +3) značí, jaký počet speciálních symbolů „Sticky Wild“ se v každém
Roztočení navíc objeví na válcích. Speciální symboly „Wild“, které se při Roztočeních navíc objeví na
válcích, se změní na speciální symboly „Sticky Wild“ v případě, že nevytvoří v daném kole Výherní
kombinaci symbolů na výherní linii. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou Sázkou jako
Roztočení, které je spustilo.
c) Trhlinové roztočení: Účastník získává 1 Roztočení navíc. Veškeré speciální symboly „Wild“, které
nejsou součástí aktivní výherní linie při vyhodnocení zatočení, ve kterém došlo k aktivaci Trhlinového
roztočení, se při Trhlinovém roztočení promění ve speciální symboly „Sticky Wild“ a válce se znovu
roztočí. Během Trhlinového roztočení se na válce náhodně rozmístí 1 až 3 další speciální symboly
„Sticky Wild“. V Trhlinovém roztočení mohou padnout též speciální symboly „Wild“. Trhlinové
roztočení probíhá se stejnou sázkou jako roztočení, které jej spustilo.
d) Speciální symbol Sticky Wild: Tento nehybný zástupný symbol nahrazuje libovolný běžný symbol
tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace, a to během Trhlinového roztočení a Bonusové hry.
Speciální symbol „Sticky Wild“ zůstává na své pozici až do vytvoření aktivní výherní linie
nebo do konce Trhlinového roztočení, případně Bonusové hry.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Vikings Video Slots
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 89 100 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,05 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Vikings Video Slots. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů v herním poli.
2. Ve hře Vikings Video Slots spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry Vikings Video Slots jsou i speciální symboly „Raid Spins“.
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3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka, přepočtena na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Raid Spins“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
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Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry
v základní hře je násobkem počtu Výherních kombinací, koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové
úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Vikings Video Slots obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Složené symboly: V základní hře i během bonusové hry „Raid Spins“ se na válcích mohou objevit
běžné symboly Vikingů v podobě složených symbolů na 3 pozice válce. Složené symboly se objeví
zcela či částečně, v závislosti na tom, jak se válec zastaví.
b) Bonusová funkce „Hot Spot“: V základní hře se nachází jedna oblast „Hot Spot“ pokrývající všechny
3 pozice prostředního válce. V bonusové hře „Raid Spins“ se nacházejí 3 oblasti „Hot Spot“ pokrývající
3 prostřední pozice válců 3, 4 a 5. Když se v této oblasti objeví zcela zobrazený složený symbol Viking
(jeden ze 4 druhů symbolů s postavou Vikinga), všechny ostatní běžné symboly Vikingů (klasické
i složené) se přemění právě na ten druh symbolu Vikinga, který se objevil v oblasti „Hot Spot“. Pokud
je aktivována bonusová funkce „Hot Spot“, nedojde ke klasickému vyhodnocení Výher, ale po přeměně
symbolů dojde k vyhodnocení Výhry „Scatter Pays“.
c) Bonusová funkce „Scatter Pays“: Pokud se v oblasti „Hot Spot“ objeví zcela zobrazený složený
symbol Viking, aktivuje se vyhodnocení Výhry „Scatter Pays“. Po přeměně symbolů postav na jeden
druh dojde k vyhodnocení Výhry „Scatter Pays“ dle následující tabulky. Součástí Výherní kombinace
jsou všechny běžné symboly Vikingů bez ohledu na jejich umístění na válcích. Všechny Výhry se
odvíjejí od úrovně sázky a hodnoty mince nastavené při roztočení, v rámci kterého byla bonusová
funkce „Scatter Pays“ spuštěna.

d)

Bonusová funkce „Shield Wall“: V průběhu základní hry i bonusové hry „Raid Spins“ může být
náhodně aktivována bonusová funkce „Shield Wall“, při níž jsou náhodné shluky herních pozic
na válcích překryty štíty (3x2 nebo 5x2 pozice v základní hře, 4x2, 5x2 nebo 5x3 pozice v bonusové
hře „Raid Spins“). Všechny symboly na herních pozicích, které byly překryty štíty, se změní na jeden
náhodně vybraný běžný symbol Vikinga. Po odkrytí štítů budou vyhodnoceny Výhry. Všechny Výhry
se odvíjejí od úrovně sázky a hodnoty mince nastavené při roztočení, v rámci kterého byla bonusová
funkce „Shield Wall“ spuštěna. Bonusová funkce „Shield Wall“ může být aktivována pouze během
roztočení, ve kterém nedošlo k aktivaci bonusové funkce „Hot Spot“, spuštění bonusové hry „Raid
Spins“ nebo při které byla udělena jakákoliv Výhra. V bonusové hře „Raid Spins“ se může bonusová
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17.
18.

19.
20.

funkce „Shield Wall“ aktivovat buď po vyhodnocení výsledku jednotlivých roztočení „Raid Spins“,
při nichž došlo k Výhře, nebo před dokončením roztočení, pokud se v daném roztočení ještě žádné
Výhry neobjevily, ovšem nikdy ne při roztočení, v němž došlo k přeměně symbolů pomocí bonusové
funkce „Hot Spot“.
e) Speciální symbol „Raid Spins“: Pokud se během základní hry objeví na válcích 3 speciální symboly
„Raid Spins“, spustí se bonusová hra „Raid Spins“ se 7 Roztočeními navíc. Speciální symbol „Raid
Spins“ se může objevit pouze na válcích 3, 4 a 5. Při bonusové hře „Raid Spins“ se herní pole promění
a nově bude obsahovat 7 válců s 5 symboly na válec a 78 125 možných výherních linií. V bonusové hře
„Raid Spins“ se nacházejí 3 oblasti „Hot Spot“ pokrývající 3 prostřední pozice válců 3, 4 a 5. Pokud se
v oblastech „Hot Spot“ objeví 2 nebo 3 zcela zobrazené složené symboly Viking různého druhu,
přemění se všechny běžné symboly Viking vně i uvnitř oblastí „Hot Spot“ na ten druh běžného symbolu
Viking, jenž se nachází v oblasti „Hot Spot“ nejvíce vlevo. Během bonusové hry „Raid Spins“ může
během téhož roztočení dojít po přeměně symbolů z oblasti „Hot Spot“ k souběžnému proplacení Výher
„Scatter Pays“ a Výher za Výherní kombinace symbolů, v takových případech jsou Výhry vyhodnoceny
samostatně a následně sečteny. V průběhu bonusové hry „Raid Spins“ nelze vyhrát další Roztočení
„Raid Spins“ navíc. Všechna Roztočení „Raid Spins“ navíc probíhají se stejnou úrovní sázky
a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Alchemist’s Gold
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Alchemist’s Gold. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Alchemist’s Gold spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 10 výherních linií. Součástí hry Alchemist’s Gold jsou i speciální symboly „Mystery“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši Sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací (nejvyšším počtem po sobě
jdoucích stejných symbolů kdekoliv na výherní linii) na válcích na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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17. Hra Alchemist’s Gold obsahuje ento speciální symbol:
Speciální symbol „Mystery“: Pokud se speciální symboly „Mystery“ objeví na válcích, přemění se
všechny tyto symboly na jeden náhodně zvolený běžný symbol. Speciální symbol „Mystery“ se může
objevit na jakékoliv pozici.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Book Of Secrets
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Book Of Secrets. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Book Of Secrets spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 10 výherních linií. Součástí hry Book Of Secrets jsou i speciální symboly „Divoký symbol“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
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Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí
na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Divoký symbol“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím na
tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher
ze speciálního symbolu „Divoký symbol“, jež se vyplácejí bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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17. Hra Book Of Secrets obsahuje tuto bonusovou funkci a hru:
Speciální symbol „Divoký symbol“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Získáním alespoň 3 speciálních symbolů „Divoký symbol“
dojde k aktivaci bonusové hry „Volné otáčky“ s 10 Roztočeními navíc a „speciálním expandujícím
symbolem“. Tento „speciální expandující symbol“ bude náhodně vybrán z běžných symbolů
před spuštěním bonusové hry „Volné otáčky“ a bude stejný pro všechna Roztočení navíc. Tyto
„speciální expandující symboly“ se mohou po vyplacení Výher na konci každého Roztočení navíc
roztáhnout na celý svůj válec. Pokud se roztáhnou, dojde k vyhodnocení Výher na základě počtu těchto
symbolů na aktivní výherní linii, avšak nezávisle na tom, zda spolu tyto symboly v herním poli sousedí
nebo zda Výherní kombinace symbolů začíná na prvním válci zleva. K roztažení dochází pouze
v případě, že je na válcích přítomen dostatečný počet symbolů k získání Výhry (2 nebo 3, závisí to na
typu symbolu – viz výplatní tabulky). Pokud se v bonusové hře „Volné otáčky“ po zastavení válců
v herním poli objeví alespoň 3 speciální symboly „Divoký symbol“, Sázející získá dalších 10 Roztočení
navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Butterfly Staxx

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 57 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,80 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Butterfly Staxx. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Butterfly Staxx spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 40 výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry
Butterfly Staxx jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“ a symbol „Kukla“ v bonusové
hře.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:
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“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí
je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí
sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Symbol „Kukla“ a symbol zářící „Kukla“ v bonusové hře „Butterfly Spins“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
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Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se v základní hře vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

16. Hra Butterfly Staxx obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Bonusová funkce „Re-Spins“: Pokud některý z válců zcela pokryjí běžné symboly „Motýl“, dojde
nejprve k vyplacení Výher z výherních linií a následně bude automaticky spuštěna bonusová funkce
„Re-Spins“. Všechny běžné symboly „Motýl“, které při daném roztočení padly, se přesunou na pozice
co nejvíce vlevo na svém řádku, které ještě nejsou obsazeny běžným symbolem „Motýl“. Tyto symboly
pak na nových pozicích zůstanou až do konce bonusové funkce „Re-Spins“. Po přesunu běžných
symbolů „Motýl“ se válce opětovně roztočí. Pokud při tomto Roztočení navíc padnou další běžné
symboly „Motýl“, celý proces se opakuje. Pokud se během Roztočení navíc v rámci bonusové funkce
„Re-Spins“ již neobjeví žádné nové běžné symboly „Motýl“, bonusová funkce končí a dojde
k vyplacení Výher. Bonusová funkce „Re-Spins“ nemůže být spuštěna současně s bonusovou hrou
„Butterfly Spins“. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako
hra, v rámci které byla Roztočení navíc v rámci funkce „Re-Spins“ spuštěna.
c) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se v herním poli po zastavení válců objeví alespoň 3 speciální
symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra „Butterfly Spins“ s Roztočeními navíc. Počet
Roztočení navíc závisí na počtu získaných speciálních symbolů „Scatter“ – 3 speciální symboly
„Scatter“ udělují 5 Roztočení „Butterfly Spins“ navíc, 4 speciální symboly „Scatter“ udělují 6 Roztočení
„Butterfly Spins“ navíc a 5 speciálních symbolů „Scatter“ uděluje 7 Roztočení „Butterfly Spins“ navíc.
Během Roztočení „Butterfly Spins“ se na válcích objevují pouze symboly „Kukla“. Symboly „Kukla“
se mohou objevit buď ve své základní podobě, nebo mohou zářit. Pokud se po zastavení válců objeví
zářící symboly „Kukla“, budou přeměněny na běžné symboly „Motýl“ a tyto symboly se přesunou na
pozice co nejvíce vlevo na svém řádku, které ještě nejsou obsazeny běžným symbolem „Motýl“. Po
každém Roztočení navíc dojde k vyplacení Výher. Běžné symboly „Motýl“ zůstávají na svých pozicích
až do konce bonusové hry „Butterfly Spins“. Během bonusové hry „Butterfly Spins“ nelze získat další
Roztočení „Butterfly Spins“ navíc. Bonusová hra „Butterfly Spins“ nemůže být spuštěna současně
s bonusovou funkcí „Re-Spins“. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou
mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc v rámci bonusové hry „Butterfly Spins“ spuštěna.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.

171

19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Flowers
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 6 Kč.
Nejvyšší sázka je 750 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 49 680 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,32 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Flowers. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Flowers spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 30
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Flowers jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Free Spin“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet mincí
je nastaven automaticky na 30 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí
sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena
ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.

172

11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Dvojité běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Free Spin“ a dvojitý speciální symbol „Free Spin“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše Výhry v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci, sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se v základní hře vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher
ze speciálního symbolu „Free Spin“, které jsou vypláceny bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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16. Hra Flowers obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Dvojité symboly: Běžné symboly květin a speciální symbol „Free Spin“ mohou mít na válcích
v průběhu základní hry i v průběhu bonusové hry „Free Spins“ podobu dvojitých symbolů. Každý
takový symbol se počítá, jako by šlo o dva klasické symboly na jedné herní pozici. Výhry se určují
podle celkového počtu symbolů na výherní linii. Dvojité speciální symboly „Free Spin“ se mohou
objevit pouze na válcích 2, 3 a 4.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol Wild se může objevit na libovolné pozici. V bonusové
hře „Free Spins“ se mohou speciální symboly „Wild“ objevit jako „Stacked Wild“ v podobě sad 2
nebo 3 symbolů na jednom válci.
c) Speciální symbol „Free Spin“: Pokud se v herním poli objeví alespoň 3 speciální symboly „Free Spin“
najednou, Sázející automaticky získává Výhru ve výši násobku jeho celkové Sázky a získaného
Násobitele Sázky. Tato Výhra se připočte k Výhrám z výherních linií ze hry, v rámci níž byly speciální
symboly „Free Spin“ získány. Pokud se v herním poli objeví alespoň 4 speciální symboly „Free Spin“
najednou, automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc. Výše Násobitele
Sázky a počet získaných Roztočení „Free Spins“ navíc se odvíjí od počtu získaných speciálních
symbolů „Free Spin“ dle následující tabulky:

17.
18.

19.
20.

Všechny Výhry z bonusové hry „Free Spins“ jsou ztrojnásobeny. Pokud se během bonusové hry „Free
Spins“ objeví v herním poli 4 nebo více speciálních symbolů „Free Spin“, dojde k udělení dalších
Roztočení navíc dle tabulky. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou
mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Fruit Awards
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč
Nejvyšší Sázka je 350 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra je 12 600 až 75 600 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč
Výherní podíl je 88 až 98 %
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Awards. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Awards spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce s třemi symboly na válec
a 81 výherních linií. Součástí hry Fruit Awards jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 81 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na jedné z 81 výherních linií. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

17. Hra Fruit Awards obsahuje tuto bonusovou funkci:
Speciální symbol „Wild“ Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol. Každý symbol
„Wild“ ve Výherní kombinaci násobí Výhru x2. V případě, že se na výherní linii objeví několik
divokých symbolů, netvoří tento symbol sám o sobě Výherní kombinaci.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Fruits’N’Fire
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 450 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 24 300 až 40 500 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruits’N’Fire. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruits’N’Fire spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Fruits’N’Fire jsou i speciální symboly „Expandující Divoký symbol“,
speciální symboly „Scatter“ a speciální symboly „Extra Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Expandující Divoký symbol“

Speciální symboly „Scatter“ a „Extra Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher
ze speciálních symbolů „Scatter“ a „Extra Scatter“, jež se vyplácejí bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

17. Hra Fruits’N’Fire obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Expandující Divoký symbol“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Tento speciální symbol se roztáhne na všechny
pozice svého válce, pokud by jeho roztažením došlo k Výhře. Speciální symbol „Expandující Divoký
symbol“ se může objevit pouze na válcích 2, 3 a 4.
b) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol vyplácí Výhru dle výplatní tabulky bez ohledu
na jeho pozici na válcích. Speciální symbol „Extra Scatter“ se může objevit na jakékoliv pozici.
c) Speciální symbol „Extra Scatter“: Tento speciální symbol vyplácí Výhru dle výplatní tabulky bez
ohledu na jeho pozici na válcích. Speciální symbol „Extra Scatter“ se může objevit pouze na válcích 1,
3 a 5.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
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19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Lutty Bird
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 256 000 Kč.
Výherní podíl je 95,00 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Lutty Bird. Cílem hry je proletět herním polem a překonat
co nejvíce překážek.
2. Ve hře Lutty Bird spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě kreslený svět s překážkami, které Sázející,
pro účely pokračování a průběhu hry překonává. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu
Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry. Schopnosti Sázejícího nemají vliv na výši Výhry, neboť
výsledek technické hry je vždy výhradně tvořen pomocí generátoru náhodných čísel.
3. Hra Lutty Bird obsahuje 3 herní módy („Classic“, „Special“, „Heavy Weight“), ze kterých si Účastník může
vybrat.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet zobrazen v políčku „KREDIT“. Účastník si před
začátkem hry zvolí herní mód, který chce hrát. Poté si Účastník před začátkem hry zvolí kliknutím na jednu
či více mincí s číselnými hodnotami výši sázky, se kterou chce hrát. Ta se Účastníkovi vždy zobrazuje
v políčku „SÁZKA“ v herním poli. Stisknutím tlačítka „ZRUŠIT SÁZKU“ Účastník vynuluje výši své sázky
a následně může zvolit její novou výši.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu. Kliknutím na tlačítko „
“ na konci hry vstupuje Sázející do nové hry se stejnou
výší Sázky jako v předchozí hře. Sázející má také možnost změnit výši své Sázky kliknutím na tlačítko
„ZMĚNIT SÁZKU“. Sázející má také možnost změnit herní mód hry kliknutím na tlačítko „ZMĚNIT
MÓD“.
6. Po zahájení hry Sázející svými pokyny pohybuje hlavní postavou ptáka tak, aby proletěla herním polem mezi
překážkami (dárky s klauny), a při tom nebyla zabita nárazem do nebe, do země, do překážky či do klauna
na pružině (pohyblivá část překážky). Sázející pohybuje postavou ptáka kliknutím myší nebo dotykem
na obrazovce (klepnutím), a to tak, že jedno kliknutí nebo dotyk posune ptáka o jedno tempo v horizontálním
a vertikálním směru. Pokud Sázející proletí přes určitý počet překážek, bude mu vyplacena Výhra dle výplatní

7.

tabulky (dostupná po kliknutí na tlačítko „ “). Výhra je určena generátorem náhodných čísel. Odměna za
nepřekonané překážky, které bylo možné v dané hře technické hry překonat, je Sázejícímu vyplacena
prostřednictvím bonusové funkce „Dárek“. Pokud dojde k nárazu, hra končí a dojde k vyplacení celkové
Výhry. Hra končí také v okamžiku, kdy Sázející úspěšně překoná všechny překážky v aktuálním herním
módu, poté dojde k vyplacení celkové Výhry.
Účastník má možnost zvolit si kliknutím jeden ze 3 herních módů, který chce hrát:
a) Mód „Classic“: V tomto herním módu je pro získání Výhry třeba překonat 3 překážky za sebou. Výše
Výhry se rovná dvojnásobku Sázky. Při neúspěšném překonání 3 překážek za sebou Sázející v dané hře
prohrává (vyhrává 0násobek Sázky).
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Mód „Special“: V tomto herním módu je pro získání Výhry třeba překovat 7 překážek za sebou. Výše
Výhry se rovná desetinásobku Sázky. Při neúspěšném překonání 7 překážek za sebou Sázející v dané
hře prohrává (vyhrává 0násobek Sázky).
c) Mód „Heavy Weight“: V tomto herním módu je pro získání Výhry třeba překonat alespoň 6 překážek
za sebou. Výše Výhry závisí na tom, kolik překážek Sázející překonal. Pokud překoná 5 a méně
překážek, Výhru nezískává. Pokud překoná 6 překážek, získává Výhru ve výši dvojnásobku Sázky.
Při každé další překonané překážce se Výhra zdvojnásobuje (za 7 překonaných překážek – čtyřnásobek
Sázky, za 8 překonaných překážek – osminásobek Sázky atd.) až do překonání 13 překážek, kdy se výše
Výhry rovná 256násobku Sázky.
Počet překonaných překážek v herním poli určuje Výhru, a to spolu s bonusovou funkcí „Dárek“, která
doplňuje Výhru v případě, že Sázející překonáváním překážek nedosáhne na Výhru určenou generátorem
b)

8.

náhodných čísel. Výhra se vyplácí dle výplatní tabulky, která je dostupná po kliknutí na tlačítko „ “.
Pro součet všech Výher současně dosažených v jedné hře a jejich výplaty na Můj účet platí ustanovení § 5
odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí
přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Hodnocení základní hry:
Výše Výhry v základní hře se odvíjí od počtu překonaných překážek v řadě. Sázející získává Výhru, pokud
v herním módu „Classic“ překoná 3 překážky v řadě, pokud v herním módu „Special“ překoná 7 překážek
v řadě nebo pokud v herním módu „Heavy Weight“ překoná 6 až 13 překážek v řadě. Výše Výhry je
násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro daný herní mód (v případě herního módu „Heavy
Weight“ také pro počet překonaných překážek) a výše Sázky. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
v políčku „VYHRÁVÁŠ!“.
Herní módy v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
9.

11. Hra Lutty Bird obsahuje tuto bonusovou funkci:
Bonusovou funkci „Dárek“: Na konci kterékoliv hry může být aktivována bonusová funkce „Dárek“.
Pokud je aktivována, Sázející získává dodatečnou bonusovou Výhru ve výši ohlášeného násobku Sázky
(např. 0,5X, 1X, 2X, 5X). Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při hře, v rámci které
byla bonusová funkce „Dárek“ spuštěna. Výše částky ukryté v bonusovém “Dárku” závisí na postupu
Sázejícího Herním polem a generátoru náhodných čísel. Bonusová funkce „Dárek“ kompenzuje
Sázejícím, jež neprošli Herní pole stanoveným způsobem, potencionální „Výhru“, jež byla přisouzena
generátorem náhodných čísel.
12. Pokud je libovolná hra přerušena, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat v historii transakcí.
Bonusové funkce a hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se základní
hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
13. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
14. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Respin Joker
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Respin Joker. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Respin Joker spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců s třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Respin Joker jsou i speciální symboly „Divoký symbol Joker“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Divoký symbol Joker“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí Výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

17. Hra Respin Joker obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Divoký Symbol Joker“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol.
Výherní kombinace, jejichž součástí je tento symbol, zůstávají stát na místě a Sázející získává otočení
navíc tzv. RESPIN. Před tímto otočením se vyhodnotí již dosažené výherní kombinace. Po otočení se
výherní kombinace vyhodnotí a fixované symboly se uvolní. V případě, že vznikla nová výherní
kombinace s tímto symbolem (jiná než předešlá fixovaná), Sázející získává další otočení navíc.
b) Speciální funkce „plné pole“: Pokud se objeví v jedné hře plné pole stejných symbolů, výhry
z výherních kombinací složených z těchto symbolů se zdvojnásobí.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Roulette Touch
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Výše jednotlivých hodnotových žetonů je 2,5 – 10 – 25 – 50 - 100 - 250 – 750 - 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 48 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 36 000 Kč.
Výherní podíl je 97,30 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her na mobilním zařízení v Aplikaci hru „European Roulette“. Pro mobilní
zařízení se tato hra nahraje ve verzi Roulette Touch. Cílem hry je odhadnout, kde se na ruletovém kole zastaví
kulička.
2. Ve hře Roulette Touch spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě ruletové kolo a herní plátno.
3. Účastník volí Sázky prostřednictvím k tomu určeného herního plátna. K zvolení výše sázky použije Účastník
hodnotové mince v různých hodnotách. Hodnotové mince jsou zobrazeny ve spodní části herního plátna
a mají hodnotu 2,5 Kč, 10 Kč, 25 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 250 Kč, 750 Kč, 1000 Kč. Hodnotové mince Účastník
umístí kamkoliv na pozici pro sázky na herním plátně. Při označení některé z pozic pro umístění sázky se
objeví okno s minimální a maximální možnou výší sázky. Celková výše sázky se Účastníkovi zobrazí v dolní
části herního pole jakožto „Sázka“. Způsob násobení vítězných sázek se Účastníkovi zobrazí po kliknutí
4.

5.

na tlačítko „Menu (
)“ a výběru ikony „Tabulka Výplat (
).
Ve hře Roulette Touch jsou Účastníkovi k dispozici vnitřní a vnější sázky.
a) Vnitřní sázky jsou sázky na konkrétní čísla na herním plátně.
•
Přesná – sázka na jedno konkrétní číslo včetně 0. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové
mince na vybrané číslo na herním plátně.
•
Rozdělená – sázka na 2 sousedící čísla. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince
na čáru mezi 2 sousedícími čísly na herním plátně.
•
Ulička – sázka na řadu 3 čísel. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince na čáru
na začátku některé z 12 řad. Také je možné vsadit na trojici čísel 0, 1, 2 nebo 0, 2, 3, a to
umístěním hodnotové mince na společný roh těchto 3 čísel na herním plátně.
•
Rohová – sázka na 4 čísla. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince na společný roh
těchto 4 čísel. Také je možné vsadit na čtveřici čísel 0, 1, 2, 3, a to umístěním hodnotové mince
na společný roh čísla 0 a řady 1, 2, 3 na herním plátně.
•
Dvě řady – sázka na 6 čísel (2 řady po 3 číslech s výjimkou 0). Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince na začátek čáry, která odděluje dva řádky na herním plátně.
b) Vnější sázky jsou sázky na herním plátně, jež představují různé skupiny čísel.
•
Sloupec – sázka na 12 čísel (1 sloupec po 12 číslech). Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince do jedné ze 3 oblastí označených jako „2:1“ na herním plátně.
•
Tucet – sázka na 12 čísel (4 řady po 3 číslech). Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové
mince do jedné z oblastí označených jako „1st 12“, „2nd 12“ a „3rd 12“ na herním plátně.
•
Červená/Černá – sázka na 18 čísel příslušné barvy. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové
mince na červenou nebo černou oblast bez textu na herním plátně.
•
Sudá/Lichá – sázka na 18 čísel, buď na všechna sudá (s výjimkou 0), nebo na všechna lichá.
Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince do oblasti označené jako „Sudá“
nebo „Lichá“ na herním plátně.
•
1-18/19-36 – sázka na 18 čísel, buď na prvních 18 (s výjimkou 0), nebo na posledních 18.
Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince do oblasti označené jako „1-18“ nebo
„19-36“ na herním plátně.
Seznam všech dostupných sázek, uvádí následující tabulka. Výplatní poměry mohou být zobrazeny i ve hře
kliknutím na „Menu (

)“ a ikonu „Tabulka výplat (
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)“.

6.

V případě chybného zvolení výše sázky či sázky samotné může Účastník své sázky upravit pomocí
následujících tlačítek:
Tlačítkem „Zpět“ ( ) Účastník zruší poslední sázku, dalším kliknutím na stejné tlačítko zruší předposlední
sázku (byla-li umístěna) a tak dále.
Tlačítkem

„Odstranit

vše“

Tlačítkem „Opakovat“ (
Tlačítkem „Zdvojnásobit“ (
7.

(

)

Účastník

odstraní

z

herního

plátna

veškeré

sázky.

) Účastník zopakuje sázky z předcházejícího kola.
) může Účastník zdvojnásobit sázky, které umístil v předchozím kole.

Účastník spustí hru kliknutím na tlačítko „

“. Výše sázky je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „

“

odečtena z Mého účtu. Po kliknutí na tlačítko „
“ se roztočí kulička na ruletovém kole. Ruletové kolo se
skládá z 37 stejně velkých dílů očíslovaných od 0 do 36. Každé číslo od 1 do 36 má střídavě červenou nebo
černou barvu a 0 je zelená. Zastavením kuličky na jednom z čísel je právě probíhající hra ukončena. Umístění
kuličky na ruletovém kole ukazuje výsledek hry – výherní číslo a barvu.
8. Shoda sázek uzavřených Sázejícím s výsledkem hry určuje Výhru. Její výši určuje kurz na jednotlivou sázku
a výše prostředků vsazená Účastníkem na jednotlivé výherní pozice. Sázky, které neodpovídají výsledku hry,
jsou nevýherní. Případné Výhry jsou následně Sázejícímu zobrazeny v políčku „Výhra“.
9. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. Účastník může
opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou. Pro zvolení stejné Sázky použije příslušné tlačítko
„Opakovat“.
10. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
11. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

1429 Uncharted Seas
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 12 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 495 100 Kč.
Výherní podíl je 98,6 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru 1429 Uncharted Seas. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 1429 Uncharted Seas spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 25 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Expanding Wild“ a speciální symboly
„Bonus“.

184

3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 25 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Expanding Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
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“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Hra 1429 Uncharted Seas vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou
výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra 1429 Uncharted Seas obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Může padnout pouze na válcích 2, 3 a 4. Pokud padne a je
součástí aktivní výherní linie, svisle se roztáhne na všechny pozice daného válce.
b) Speciální symbol „Bonus“: Získáním 3 nebo více speciálních symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci
bonusové hry s Roztočeními navíc. Počet Roztočení navíc v bonusové hře závisí na počtu získaných
speciálních symbolů „Bonus“: 3 speciální symboly „Bonus“ – 10 Roztočení navíc; 4 speciální symboly
„Bonus“ – 20 Roztočení navíc; 5 speciálních symbolů „Bonus“ – 50 Roztočení navíc. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Arcader
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 125 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 8775 Kč.
Nejvyšší výhra je 486 500 Kč.
Výherní podíl je 96,1 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Arcader. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Arcader spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly a 15 výherních
linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Expander“, speciální symboly
„Bonus“, speciální symboly „Mystery“ a symboly „Tajemné hry“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník si má možnost zvolit výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 15 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Sticky Wild“

Speciální symboly „Expander“, „Bonus“ a „Mystery“

Symboly „Tajemné hry“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky předvolených hodnot počet automatických opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Výjimku tvoří aktivace
Bonusové hry „Mystery“, která taktéž ukončí funkci automatické hry. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Hra Arcader vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se v základní hře a v bonusové hře vyplácejí pouze
na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ
VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Arcader obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Expander“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je tento speciální symbol součástí aktivní výherní
linie, roztáhne se na všechny pozice svého válce.
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c)

d)

e)

Speciální symbol „Bonus“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců 3 nebo více
speciálních symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci bonusové hry s 9 Roztočeními navíc. Od počtu získaných
speciálních symbolů „Bonus“ se odvíjí výše násobitele, který je při bonusové hře použit (3 speciální
symboly „Bonus“ – násobitel x1; 4 speciální symboly „Bonus“– násobitel x3; 5 speciálních symbolů
„Bonus“– násobitel x9). Tento násobitel dle aktuální dosažené výše násobí celkovou Výhru v bonusové
hře. Při každém Roztočení navíc v rámci bonusové hry se může na válcích 2, 3 a 4 objevit nový speciální
zástupný symbol „Sticky Wild“. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení,
které je spustilo.
Speciální symbol „Sticky Wild“: Tento stálý zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol
během bonusové hry tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Zůstává na své pozici až do konce
bonusové hry.
Speciální symbol „Mystery“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců 3 nebo více
speciálních symbolů „Mystery“ dojde k aktivaci „Tajemné hry“. Od počtu získaných speciálních
symbolů „Mystery“ se odvíjí výše násobitele, který je při „Tajemné hře“ použit (3 speciální symboly
„Mystery“ – násobitel x1; 4 speciální symboly „Mystery“ – násobitel x2; 5 speciálních symbolů
„Mystery“ – násobitel x6). Tento násobitel dle aktuální dosažené výše násobí celkovou Výhru
v „Tajemné hře“. V „Tajemné hře“ Sázející kliknutím odkrývá jednotlivá políčka se znakem otazníku,
pod kterými se nacházejí symboly „Tajemné hry“. Každému symbolu je přiřazena výherní částka,
kterou Sázející může získat jeho odkrytím, dle následující výplatní tabulky (zde uvedené Výhry platí
pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Hra Arcader vždy zohledňuje Účastníkem
nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky). Sázející kliknutím
odkrývá políčka až do chvíle, kdy odkryje všechny vyhrávající symboly, nebo kdy odkryje symbol
křížku, který „Tajemnou hru“ ukončuje. „Tajemná hra“ probíhá se stejnou sázkou jako roztočení,
které ji spustilo.

18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Bonus Joker II
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Bonus Joker II. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Bonus Joker II spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce s třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Bonus Joker II je i speciální symboly „Joker“ a speciální symboly „Bonus
Joker“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–„ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

190

Speciální symboly „Joker“ a „Bonus Joker“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu a nastavené
výše sázky. Hra Bonus Joker II vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje
již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálního
symbolu „Bonus Joker“ při bonusové hře, jež se vyplácejí bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Bonus Joker II obsahuje tuto bonusovou funkci a hru:
a) Speciální symbol „Joker“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Joker“ se může náhodně roztáhnout na celý válec.
b) Speciální symbol „Bonus Joker“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Joker“ se může náhodně roztáhnout na
celý válec. Padne-li v jedné z pěti výherních linií 3 symboly „Bonus Joker“, spustí se bonusová hra
s náhodným rozsahem 5-15 bonusových Roztočení navíc. V bonusové hře dostává Sázející mimo
standardní kombinace za každý samostatný symbol „Bonus Joker“ osminásobek sázky, která byla
navolena do hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Dice Rush
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Dice Rush. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Dice Rush spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce s třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Dice Rush je i speciální symbol „Free Spins“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „
Výherní linie jsou následující:

“

“. Vyplácí se vždy kombinace shodných symbolů zleva doprava.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Free Spins“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše celkové sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

17. Hra Dice Rush obsahuje tuto bonusovou hru:
Bonusová hra „Volné otáčky“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců 3 speciální
symboly „FreeSpins“ bez ohledu na jejich pozici na válcích, dojde k aktivaci bonusové hry „Volné
otáčky“. Počet získaných Roztočení navíc je dán součtem čísel na jednotlivých kostkách (3 až 18).
V bonusové hře „Volná zatočení“ se počet výherních linií změní z 5 na 27 (vyplácí se všechny
kombinace shodných symbolů zleva doprava).
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18.
19.

20.
21.

V bonusové hře „Volné otáčky“ se na válcích neobjevuje speciální symbol „FreeSpins“ a Sázející
nemůže získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako
roztočení, které spustilo bonusovou hru „Volné otáčky“.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Flip The Chip
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Flip The Chip. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Flip The Chip spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Flip The Chip jsou i speciální symboly „Scatter“ a speciální symboly „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.
5.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symboly „Scatter“ a „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

17. Hra Flip The Chip obsahuje tuto bonusovou funkci a hru:
a) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců 3 nebo více
symbolů „Scatter“ bez ohledu na jejich pozici na válcích, dojde k aktivaci bonusové hry „Volné otáčky“
s výchozím počtem 5 Roztočení navíc a násobitelem Výher x2. Na začátku prvního Roztočení navíc se
všechny symboly na celých válcích, kde se vyskytly symboly „Scatter“, změní na symboly žetonů
(symboly „Scatter“) s možností výběru. Výběrem jednoho symbolu na každém z válců zleva doprava
se odhalí buď počet Roztočení navíc nebo násobitel Výher, které navýší výchozí počet 5 Roztočení
navíc respektive násobitel 2x. Během bonusové hry se symbol „Scatter“ neobjevuje a nedají se spustit
další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které
spustilo bonusovou hru „Volné otáčky“.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se objevuje pouze během bonusové hry
„Volné otáčky“ a může se objevit na jakékoliv pozici.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Frog Grog
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 250 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 17 550 Kč.
Nejvyšší Výhra je 404 000 Kč.
Výherní podíl je 96,1 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Frog Grog. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Frog Grog spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 23
výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Žabí Wild“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 23 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly (Můra, Květina, Srdce, Oči, Zelený lektvar, Modrý lektvar)

Speciální symbol „Žabí Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
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“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Hra Frog Grog vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se v základní hře vyplácejí pouze na výherních
liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Frog Grog obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Žabí Wild“ s funkcí „Žabí říhnutí“: Do hry vstupuje v podobě oranžové žáby.
Po vyhodnocení všech Výher ve výherních liniích si tato žába ohnivě odříhne, a tak odstraní všechny
běžné symboly ve své řadě a svém sloupci. Poté tato žába změní barvu na modrou a jako zástupný
symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální
symbol „Žabí Wild“ zůstává na své pozici až do vytvoření aktivní Výherní kombinace, nebo do konce
herního kola.
b) Speciální funkce „Padající symboly“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní
kombinace, symboly tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích zmizí a jsou nahrazeny
novými symboly. Zároveň dojde k navýšení „Násobitele“ o jednu úroveň. Všechny takto dosažené
Výhry se přičítají na Můj účet dle výplatní tabulky a aktuální výše „Násobitele“. Všechny Výhry se
odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo padání symbolů.
c) Speciální funkce „Násobitel“: Dle aktuální dosažené úrovně násobí Výhru u jednotlivých Výherních
kombinací. „Násobitel“ má následující úrovně: 1x, 2x, 3x, 5x, 7x. Úroveň „Násobitele“ se zvyšuje
o 1 stupeň pokaždé, když na pozice spadnou nové symboly. Po skončení „Tajemné hry“ se úroveň
„Násobitele“ zvýší o jeden stupeň za každou Výhru získanou během „Tajemné hry“. Při zahájení
nového kola technické hry se „Násobitel“ vždy nastaví automaticky na hodnotu 1.
d) Bonusová hra „Tajemná hra“: Tato bonusová hra může být náhodně aktivována, pokud se po spadnutí
nových symbolů nevytvoří žádná aktivní výherní linie. V rámci „Tajemné hry“ postupně zmizí všechny
symboly s výjimkou Můry, Květiny a speciálního symbolu „Žabí Wild“. Odstraněné symboly udělí
Výhru dle výplatní tabulky, a to až do výše Výhry za 5 stejných symbolů. Zároveň se za každou takto
udělenou Výhru zvyšuje úroveň „Násobitele“ o jeden stupeň. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky
nastavené při roztočení, které bonusovou hru aktivovalo.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Joker´s Five
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker´s Five. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker´s Five spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Joker´s Five je i speciální symbol „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

17. Hra Joker´s Five obsahuje tuto bonusovou funkci:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Výhry za Výherní kombinace s jedním nebo více speciálními symboly,
nahrazujícími za symboly
maximálně 5X.

se násobí podle počtu výherních symbolů v dané kombinaci,
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18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hunter´s Spirit
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hunter´s Spirit. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hunter´s Spirit spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 20 výherních linií. Součástí hry Hunter´s Spirit jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
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na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symboly „Wild“ a „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

17. Hra Hunter´s Spirit obsahuje tyto bonusová funkce a hra:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol s výjimkou
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Každý speciální symbol
ve Výherní kombinaci násobí danou Výhru x2 (až do x16). V případě, že se na výherní linii objeví
několik speciálních symbolů „Wild“, netvoří tento symbol sám o sobě Výherní kombinace.
b) Speciální symbol “Bonus”: Pokud se po zastavení válců na válcích 2, 3 a 4 objeví speciální symbol
„Bonus“, dojde k aktivaci bonusové hry „Volné otáčky“ s 10 Roztočeními navíc. Při každém
z Roztočení navíc, pokud vzniknou nové Výherní kombinace, nebo se stávající Výherní kombinace
rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se dotáčí. Výhry za danou otáčku se vyhodnotí
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18.
19.

20.
21.

po posledním dotočení. Pokud se během Roztočení navíc po zastavení válců objeví 3 speciální symboly
„Bonus“ na válcích 2, 3 a 4, získá Sázející dalších 10 Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které spustilo bonusovou hru „Volné otáčky“.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Magicious
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 250 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 350 000 Kč.
Výherní podíl je 96,0 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Magicious. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Magicious spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly a 10 výherních
linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Expanding Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak, než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví speciální symbol „Expanded Wild“ tak, jak je definováno ve výplatní
tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava nebo zprava doleva na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky
dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí na tlačítko „

203

“.

Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava nebo zprava doleva.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžný symboly
8.
9.

Speciální symbol „Expanding Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky předvolených hodnot počet automatických opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Hra Magicious vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Magicious obsahuje tuto bonusovou funkci a hru:
Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Může padnout pouze na válcích 2, 3 a 4. Pokud padne,
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18.
19.

20.
21.

svisle se roztáhne na všechny 3 pozice daného válce. Zároveň dojde k aktivaci bonusové hry, při níž je
automaticky spuštěno Roztočení navíc. Sázejícímu mohou padnout až 3 speciální symboly „Expanding
Wild“, každý z nich spouští jedno Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou
sázkou jako roztočení, které je spustilo.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Midnight Fruits 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 174 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Midnight Fruits 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Midnight Fruits 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce s třemi symboly na válec
a 81 výherních linií. Součástí hry Midnight Fruits 81 je i speciální symbol „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“. Výherní linie jsou následující:
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“

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky + a – navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 81
fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře
v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

“. Celková sázka je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“
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13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu a nastavené
výše sázky. Hra Midnight Fruits 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho
zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher
ze speciálního symbolu „Wild“, jež se vyplácejí bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Midnight Fruits 81 obsahuje tuto bonusovou funkci a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace.
b) 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, kredit
Sázejícího 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. Sázející
v tuto chvíli stiskne tlačítko START za účelem zastavení vizualizace možných částek a obdrží jednu
z vizualizovaných výher. K zastavení vizualizace je oprávněn pouze Sázející, tzn. že doba přehrávání
vizualizace není limitována časově, ale je vázána na interakci Sázejícího. Interakce Sázejícího nemá
vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Narcos
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 67 860 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,23 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Narcos. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
v herním poli.
2. Ve hře Narcos spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 243
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry Narcos
jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Walking Wild“, speciální symboly „Locked
Up“, speciální symboly „Golden Locked Up“ a speciální symboly „Free Spins“.
3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou chce hrát.
Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko
„
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi
stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symboly „Wild“ a „Walking Wild“

Speciální symboly „Locked Up“ a „Golden Lock Up“

Speciální symbol „Free Spins“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry
v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci,
sázkové úrovně a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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17. Hra Narcos obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace.
b) Bonusová funkce „Walking Wild“: Pokud se speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace symbolů, přemění se na speciální symbol „Walking Wild“ a automaticky se uzamkne na své
pozici. Pokud Sázející pokračuje ve hře bez změny sázky, speciální symbol „Walking Wild“ se při
dalším spuštěném roztočení posune o jednu pozici doleva. Tímto způsobem se pokračuje, dokud se
speciální symbol „Walking Wild“ nachází na válcích a dokud se stává součástí Výherní kombinace
symbolů. Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace. Bonusová funkce „Walking Wild“ může být spuštěna v průběhu základní hry
i v průběhu bonusové hry „Free Spins“. Pokud se v průběhu bonusové funkce „Walking Wild“ spustí
nějaká další bonusová funkce, zůstane speciální symbol „Walking Wild“ na své pozici i po jejím
skončení.
c) Bonusová funkce „Drive-By“: Tato bonusová funkce může být náhodně aktivována při jakémkoliv
roztočení. Po aktivaci této funkce se některé ze 4 druhů běžných symbolů s lidskými postavami přemění
na speciální symboly „Wild“. Počet a druh takto přeměněných běžných symbolů je určován náhodně.
d) Bonusová funkce „Locked Up“: Pokud se během základní hry objeví po zastavení válců v jednom
řádku alespoň 3 speciální symboly „Locked Up“, spustí se bonusová funkce „Locked Up“. Během této
bonusové funkce se na válcích zobrazují pouze speciální symboly „Locked Up“ a „Golden Locked Up“.
3 nebo více těchto symbolů umístěných vedle sebe tvoří výherní shluk. Všechny speciální symboly
„Locked Up“, které tuto bonusovou funkci spustily, se přesunou na sousedící pozice ve stejném řádku,
budou uzamčeny na svých pozicích, vytvoří výherní shluk a bude jim přiřazena náhodná peněžní
hodnota ve výši 1-10násobku celkové Sázky. Zbývající pozice na válcích se poté roztočí. Bonusová
funkce „Locked Up“ začíná se 3 úvodními Roztočeními navíc. Speciální symboly „Locked Up“
a „Golden Locked Up“, které padnou během těchto Roztočení navíc, se uzamknou na svých pozicích.
Těm symbolům, které se stanou součástí výherního shluku, bude poté přiřazena náhodná peněžní
hodnota ve výši 1-10násobku celkové Sázky. Pokud se v herním poli objeví speciální symbol „Golden
Locked Up“, může náhodně odemknout jednu z následujících funkcí:
i. Funkce „Násobitel“: Na hodnoty všech speciálních symbolů „Locked Up“ a „Golden Locked Up“
v sousedícím výherním shluku se použije násobitel x2 nebo x3.
ii. Funkce „Vylepšení symbolů“: Speciálním symbolům „Locked Up“ a „Golden Locked Up“, které
jsou součástí stejného výherního shluku, se může přiřadit několik vylepšení hodnoty ve výši
1násobku celkové Sázky. K tomuto vylepšení může dojít 7-15x při každé aktivaci této funkce.
iii. Funkce „Vysoká počáteční hodnota“: Počáteční hodnota speciálních symbolů „Golden Locked
Up“ se zvýší.
Pokud se během Roztočení navíc objeví v herním poli nějaké nové symboly „Locked Up“ nebo „Golden
Locked Up“, které rozšíří některý ze stávajících shluků nebo vytvoří nový výherní shluk, vrátí se počet
zbývajících Roztočení navíc na 3. Všechna Roztočení navíc při bonusové funkci „Locked Up“ probíhají
se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla tato bonusová funkce spuštěna.
e) Speciální symbol „Free Spins“: Pokud se během základní hry objeví po zastavení válců 3 speciální
symboly „Free Spins“, spustí se bonusová hra „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc. Speciální symbol
„Free Spins“ se může objevit pouze na válcích 1, 3 a 5. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ může být
při každém Roztočení navíc náhodně určen jeden nebo více běžných symbolů s lidskými postavami,
které budou přeměněny na speciální symboly „Wild“. Pokud se při posledním Roztočení navíc
bonusové hry „Free Spins“ na válcích nachází nějaké speciální symboly „Walking Wild“, dojde
k udělení jednoho dodatečného Roztočení navíc. To se opakuje, dokud se na válcích nacházejí nějaké
speciální symboly „Walking Wild“. Všechna Roztočení „Free Spins“ navíc probíhají se stejnou úrovní
sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.

210

18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Absolute Super Reels (njc)
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 525 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 44 982 Kč.
Nejvyšší Výhra je 434 420 Kč.
Výherní podíl je 95,24 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Absolute Super Reels“. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Absolute Super Reels (njc) spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 5 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Absolute Super Reels
(njc) jsou i speciální symboly „Respin“, speciální symboly „Násobitel“ a speciální symboly „Dodatečný
symbol“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena
automaticky na 75 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“
v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince.

5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
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“).

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Respin“

Speciální symbol „Násobitel“

Speciální symbol „Dodatečný symbol“:

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry v základní hře je násobkem
počtu mincí uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích.
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Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

15. Hra Absolute Super Reels (njc) obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Běžné symboly: V základní hře i během bonusové hry se běžné symboly objevují pouze na válcích 1,
2 a 3.
b) Speciální symbol „Respin“: Speciální symbol „Respin“ se může objevit pouze na posledním válci.
Pokud se tento speciální symbol stane součástí aktivní výherní linie, automaticky se spustí bonusová
hra s až 7 Roztočeními navíc, a to bez odečtení sázky, (počet Roztočení navíc je určován náhodně).
V průběhu bonusové hry lze získat další Roztočení navíc, a to bez odečtení sázky.
c) Speciální symbol „Násobitel“: Speciální symbol „Násobitel“ se může objevit pouze na posledním
válci. Pokud se speciální symbol „Násobitel“ stane součástí aktivní výherní linie, násobí Výhry
z aktivních výherních linií hodnotou, která je uvedena na tomto symbolu. Tento symbol může mít
podobu x2, x5 a x10.
d) Speciální symbol „Dodatečný symbol“: Speciální symbol „Dodatečný symbol“ se může objevit pouze
na čtvrtém válci. Pokud se speciální symbol „Dodatečný symbol“ stane součástí aktivní výherní linie,
Sázející získá Výhru v mincích, která je uvedena na tomto symbolu. Tento symbol může mít podobu
50, 150, 750 a 1000.
16. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné Bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Blood
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Blood. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
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2.

Ve hře Blood spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Blood jsou i speciální symboly „Wild“ a „Expanding Wild“.

3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.

12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symboly „Wild“ a „Expanding Wild“
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13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Blood vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné
výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1.000 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Blood obsahuje tuto bonusovou funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je tento speciální symbol součástí aktivní výherní linie, roztáhne
se na všechny pozice svého válce a tím vznikne „Expanding Wild“. Speciální symbol „Wild“ se může
objevit na jakékoliv pozici.
b) Násobení výhry: V případě, že padne 9, 12 nebo 15 shodných běžných symbolů „J“, „Q“, „K“
nebo „A“ na pozici 3x3, 4x3 nebo 5x3 od prvního válce z leva, získává Sázející automaticky
trojnásobek, čtyřnásobek nebo pětinásobek Výhry.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Crystal Clans
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 150 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 12 906 Kč.
Nejvyšší Výhra je 468 300 Kč.
Výherní podíl je 95,22 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Crystal Clans. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Crystal Clans spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 50 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Crystal Clans jsou i speciální
symboly „Wild“, speciální symboly „Násobitel Wild “ a speciální symboly „Energetický krystal“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku
„SÁZKA NA ŘADU“ úroveň sázky (1-10), tedy výši sázky na linii v mincích, kterou chce hrát. Účastníkovi
se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se
po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této
hře je sázka nastavena automaticky na 500 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí
na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem
počtu mincí a hodnoty mince.

5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
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“.

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Násobitel Wild“

Speciální symbol „Energetický krystal“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry v základní hře je násobkem
počtu mincí uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích.
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Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

15. Hra Crystal Clans obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (nenahrazuje
speciální symboly „Energetický krystal“ a „Násobitel Wild“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Energetický krystal“: Pokud se v herním poli na sousedících válcích (počínaje
válcem 1) objeví 2 a více speciálních symbolů „Energetický krystal“, automaticky se spustí bonusová
hra Roztočení navíc, bez odečtení sázky. Počet Roztočení navíc závisí na počtu získaných speciálních
symbolů „Energetický krystal“: 2 symboly „Energetický krystal“ udělí 10 až 15 Roztočení navíc,
3 symboly „Energetický krystal“ udělí 16 až 25 Roztočení navíc, 4 symboly „Energetický krystal“ udělí
26 až 35 Roztočení navíc a 5 symbolů „Energetický krystal“ udělí 36 až 50 Roztočení navíc. Pokud se
během bonusové hry objeví na sousedících válcích (počínaje válcem 1) alespoň 2 symboly „Energetický
krystal“, dojde k udělení dalších Roztočení navíc: 2, 3, 4 nebo 5 symbolů „Energetický krystal“, udělí
2, 3, 5 nebo 10násobek zbývajících Roztočení navíc. V jedné bonusové hře lze získat maximálně 100
Roztočení navíc, bez odečtení sázky. Bonusová hra končí v okamžiku, kdy proběhne poslední získané
Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc, bez odečtení sázky, probíhají se stejnou sázkou jako hra,
v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
c) Speciální symbol „Násobitel Wild“: Tento speciální symbol násobí všechny Výhry z aktivních
výherních linií hodnotou, která je uvedena na tomto symbolu. Symbol „Násobitel Wild“ se může objevit
pouze na posledním válci a může mít podobu x2, x3, x5 nebo x10. Pokud se speciální symbol „Násobitel
Wild“ objeví během aktivující se bonusové hry, všechny Výhry z Roztočení navíc, bez odečtení sázky,
se násobí příslušnou hodnotou (x2, x3, x5 nebo x10). Případné interakce Sázejícího, které jsou
v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné Bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Diamond Wild (njc)
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 160 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 13 910,4 Kč.
Nejvyšší Výhra je 416 480 Kč.
Výherní podíl je 95,17 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Diamond Wild“. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Diamond Wild (njc) spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Diamond Wild (njc) jsou
i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Diamond“ a speciální symboly „Free Games“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí. Jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku
„SÁZKA NA ŘADU“ úroveň sázky (1-10), tedy výši sázky na linii v mincích, kterou chce hrát. Účastníkovi
se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se
po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této
hře je sázka nastavena automaticky na 200 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí
na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem
počtu mincí a hodnoty mince.

5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
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“).

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Diamond“

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Free Games“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry v základní hře je násobkem
počtu mincí uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích.
Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:
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Na základě následujících násobitelů, získává Sázející příslušnou výhru za speciální symbol „Diamond“:

15. Hra Diamond Wild (njc) obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (nenahrazuje
speciální symboly „Free Games“ a „Diamond“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Free Games“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců 3
speciální symboly „Free Games“, automaticky se spustí bonusová hra s 8 Roztočeními navíc, a to bez
odečtení sázky, a Výhry z nich jsou násobeny x2. V průběhu bonusové hry lze získat další Roztočení
navíc. Bonusová hra končí v okamžiku, kdy proběhne poslední získané Roztočení navíc. Všechna
Roztočení navíc, a to bez odečtení sázky, probíhají se stejnou sázkou jako hra, v rámci které byla
Roztočení navíc spuštěna.
c) Speciální symbol „Diamond“: Tento speciální symbol vyplácí Výhru dle výplatní tabulky bez ohledu
na jeho pozici na válcích. Speciální symbol „Diamond“ se může objevit na jakékoliv pozici během
základní i bonusové hry.
16. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné Bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fortune Diamond
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 150 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 12 906 Kč.
Nejvyšší Výhra je 468 300 Kč.
Výherní podíl je 95,22 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fortune Diamond. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fortune Diamond spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 50 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince a úrovně sázky. Součástí hry Fortune
Diamond jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Násobitel Wild“ a speciální symboly „Fortune
Diamond“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastník si následně zvolí v políčku
„SÁZKA NA ŘADU“ úroveň sázky (1-10), tedy výši sázky na linii v mincích, kterou chce hrát. Účastníkovi
se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po
kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je
sázka nastavena automaticky na 50 mincí/úroveň. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí
na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem
počtu mincí, hodnoty mince a úrovně sázky.

5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“ a speciální symboly „Násobitel Wild“
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Speciální symbol „Fortune Diamond“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a úrovně sázky. Výše Výhry v základní
hře jsou násobkem počtu mincí uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty
mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry
se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálních symbolů „Wild“, jež jsou vypláceny bez
ohledu na jejich pozici na válcích.
Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

15. Hra Fortune Diamond obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Speciální symbol „Násobitel Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců
speciální symbol „Násobitel Wild“, všechny Výhry z tohoto roztočení budou znásobeny číslem, které
je na něm uvedeno (x2, x3, x5 nebo x10). Speciální symbol „Násobitel Wild“ se může objevit pouze
v základní hře a pouze na válci zcela vpravo. Všechny Výhry se odvíjejí od hodnoty mince a úrovně
sázky nastavené při roztočení, v rámci kterého se speciální symbol „Násobitel Wild“ objevil.
c) Speciální symbol „Fortune Diamond“: Pokud se po zastavení válců objeví v herním poli
na sousedících válcích (počínaje válcem zcela vlevo) alespoň 2 speciální symboly „Fortune Diamond“,
automaticky se spustí bonusová hra „Fortune Diamond“ s Roztočeními navíc, a to bez odečtení sázky.
Počet Roztočení navíc, a to bez odečtení sázky, je udělován náhodně v rozmezí určeném výplatní
tabulkou (2 speciální symboly „Fortune Diamond“ udělí 10 až 15 Roztočení navíc, 3 speciální symboly
„Fortune Diamond“ udělí 16 až 25 Roztočení navíc, 4 speciální symboly „Fortune Diamond“ udělí 26
až 35 Roztočení navíc, 5 speciálních symbolů „Fortune Diamond“ udělí 36 až 50 Roztočení navíc).
V průběhu bonusové hry „Fortune Diamond“ lze získat další Roztočení „Fortune Diamond“ navíc,
pokud se na sousedících válcích (počínaje válcem zcela vlevo) objeví alespoň 2 speciální symboly
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16.
17.

18.
19.

„Fortune Diamond“ – 2, 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Fortune Diamond“ udělí 2, 3, 5 nebo
10násobek zbývajících Roztočení navíc. V jedné bonusové hře lze získat maximálně 100 Roztočení
navíc. Pokud se speciální symbol „Násobitel Wild“ objeví během aktivující se bonusové hry, všechny
Výhry z Roztočení navíc se násobí příslušnou hodnotou (x2, x3, x5 nebo x10). Všechna Roztočení
navíc, a to bez odečtení sázky, probíhají se stejnou hodnotou mince a úrovní sázky jako hra, v rámci
které byla Roztočení navíc spuštěna.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Gangster World
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Gangster World. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Gangster World spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 20 výherních linií. Součástí hry Gangster World jsou i speciální symboly „Wild“ a „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „-“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
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7.

20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Bonus“

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Gangster World vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Gangster World obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol
(kromě speciálního symbolu „Bonus“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Každý symbol
„Wild“ ve Výherní kombinaci násobí Výhru x2. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv
pozici.
b) Speciální symbol „Bonus“: Pokud se kdekoliv v herním poli po zastavení válců objeví alespoň 3
speciální symboly „Bonus“, automaticky se spustí bonusová hra a Sázející získává 10 Roztočení
navíc, a to bez odečtení sázky.
c) Bonusová hra: Bonusovou hru Sázející zahájí kliknutím na tlačítko „START“. Sázejícímu se objeví
nové herní pole se třemi možnostmi trasy jízdy. Sázející kliknutím vybere jednu z tras (resp. map).
Po kliknutí na jednu z tras mu bude odhalen bonus, který získává (bonusová kola navíc, peněžní obnos
anebo nic), poté se automaticky spustí 10 Roztočení navíc v rámci bonusové hry, a to bez odečtení
sázky. Při každém z Roztočení navíc, pokud vzniknou nové Výherní kombinace, nebo se stávající
Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace uzamčené a válce se dotáčí. Pokud se během
Roztočení navíc po zastavení válců objeví 3 speciální symboly „Bonus“, získává Sázející dalších 10
Roztočení navíc, bez odečtení sázky. Všechna Roztočení navíc, bez odečtení sázky, probíhají se
stejnou sázkou jako Roztočení, které spustilo bonusovou hru.
d) Běžný symbol „Molotov“: Tento běžný symbol může náhodně explodovat a společně s ním explodují
všechny sousední symboly, které jsou shora nahrazeny novými symboly a mohou vytvořit další
Výherní kombinaci. Pokud je v hracím poli více běžných symbolů „Molotov“ nastane řetězová reakce.
e) Bonusová funkce sražení symbolů gangsterem: Tato bonusová funkce je aktivována náhodně.
Po zastavení válců se v herním poli objeví gangster a odstraní (sestřelí, rozbije atd.) v herním poli
několik symbolů, které jsou shora nahrazeny novými symboly a mohou vytvořit další Výherní
kombinaci.
f) Bonusová funkce „Wanted“: Tato bonusová funkce je aktivována náhodně. Pokud se na obrazovce
objeví několik běžných symbolů J, Q, K nebo A, minimálně však v počtu pěti shodných symbolů, tak
se symboly uzamknou na svém místě a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním
poli. Při těchto dotočení dochází ke sbírání shodných symbolů tak dlouho, dokud nevznikne alespoň
jedna výherní linie.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Golden Grimoire
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 400 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 25 632 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,44 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Golden Grimoire. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Golden Grimoire spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 40 možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry Golden Grimoire jsou i speciální symboly „Wild“, „Mystery“, „Sticky Mystery“ a „Scatter.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symboly „Mystery“ a „Sticky Mystery“

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry v základní
hře je dle nastavené výše sázky. Hra Golden Grimoire vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 4 Kč. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
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17. Hra Golden Grimoire obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Mystery“: Tento zástupný symbol se objevuje v základní hře na válcích 3, 4 a 5.
Pokud se speciální symboly „Mystery“ objeví na válcích, přemění se všechny tyto symboly na jeden
náhodně zvolený běžný symbol nebo speciální symbol „Wild“. V případě, že se přeměněný speciální
symbol „Mystery“ shoduje se symbolem na pozici nejvíce vlevo v témže řádku, všechny symboly, které
se nachází mezi speciálním symbolem „Mystery“ a symbolem nejvíce vlevo na témže řádku, se změní
na stejný symbol jako přeměněný speciální symbol „Mystery“. Pokud se speciální symbol „Mystery“
přemění na speciální symbol „Wild“, pak se všechny symboly mezi speciálním symbolem „Mystery
a symbolem na pozici zcela vlevo v témže řádku změní na speciální symbol „Wild“ a to bez ohledu
na to, který symbol se nachází na prvním válci.
b) Speciální symbol „Sticky Mystery“: Tento zástupný symbol nahrazuje v bonusové hře speciální
symbol „Mystery“.
c) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol se může objevit pouze v důsledku přeměny
na speciální symbol „Mystery“. Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny symboly s výjimkou
speciálních symbolů „Scatter“ a „Mystery“.
d) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může objevit v základní hře pouze na válcích
1, 3 a 5. Pokud se v herním poli objeví po zastavení válců 3 speciální symboly „Scatter“ automaticky
se spustí bonusová hra „Free Spins“ Sázející tak získává 8 Roztočení navíc, a to bez odečtení sázky.
e) Bonusová hra „Free Spins“: V bonusové hře se speciální symbol „Mystery“ nazývá „Sticky Mystery“.
Speciální symbol „Sticky Mystery“ se může v bonusové hře objevit pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.
Speciální symboly „Sticky Mystery“ se chovají stejně jako speciální symboly „Mystery“ v základní hře.
Pokud se při opětovném roztočení objeví na válcích „speciální symbol „Sticky Mystery“, uzamkne se
na své pozici až do konce bonusové hry. Speciální symboly „Sticky Mystery“ se při každém roztočení
mění na jiný symbol, jenž je vybírán ze speciálního symbolu „Wild“ a běžných symbolů.
V průběhu bonusové hry nelze získat další Roztočení navíc. Bonusová hra končí v okamžiku, kdy
proběhne poslední získané Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc, a to bez odečtení sázky, probíhají
se stejnou sázkou jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Jaguar Temple
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 230 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 16 146 Kč.
Nejvyšší Výhra je 470 350 Kč.
Výherní podíl je 96,1 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídky her v Aplikaci hru Jaguar Temple. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Jaguar Temple spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 možných výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, „Expanding Wild“,
„Scatter“ a „Jaguár“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky ze všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši Sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Jaguar“
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Speciální symbol „Wild“ a „Expanding Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Jaguar Temple vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:

17. Hra Jaguar Temple obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit pouze na válcích 2, 3 a 4.
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Speciální symbol „Expanding Wild“: Speciální symbol „Expanding Wild“ se může objevit
na jakékoliv pozici pouze v průběhu bonusové hry. Pokud je tento speciální symbol součástí aktivní
výherní linie, roztáhne se na všechny pozice svého válce.
c) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň 3
speciální symboly „Scatter“, automaticky se spustí bonusová hra “Bonus“ s Roztočeními navíc. Počet
Roztočení navíc, a to bez odečtení sázky, v bonusové hře závisí na počtu získaných speciálních symbolů
„Scatter“: 3 speciální symboly „Scatter“ udělí 10 Roztočení navíc; 4 speciální symboly „Scatter“ udělí
15 Roztočení navíc; 5 speciálních symbolů „Scatter“ udělí 20 Roztočení navíc. V průběhu bonusové
hry mohou být získána ještě další Roztočení navíc získáním 2 a více speciálních symbolů „Scatter“: 2
speciální symboly „Scatter“ udělí 3 Roztočení navíc; 3 speciální symboly „Scatter“ udělí 10 Roztočení
navíc; 4 speciální symboly „Scatter“ udělí 15 Roztočení navíc; 5 speciálních symbolů „Scatter“ udělí 20
Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc, a to bez odečtení sázky, probíhají se stejnou hodnotou
mince a úrovní sázky jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
d) Speciální symbol „Jaguár“: Speciální symbol „Jaguár“ může mít podobu složeného symbolu na 1x1
nebo 3x3 pozice, který se může objevit jak během základní hry, tak i v bonusové hře. V podobě 3x3 se
může objevit pouze na prostředních 3 válcích.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

18.
19.

20.
21.

Lucky 3
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 750 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 37 395 Kč.
Nejvyšší Výhra je 90 000 Kč.
Výherní podíl je 97,23 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Lucky 3. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Lucky 3 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s pěti symboly na válec a 5
výherních linií s možností nastavení hodnoty mince.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
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“. Výherní linie

zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena
automaticky na 5 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“
v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince.
5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
7.
8.

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí.
Výše Výhry je násobkem počtu mincí uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci
a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

15. Hra Lucky 3 obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Lucky násobitele: Výhry na jednotlivých výherních liniích jsou vždy znásobeny pevně určeným
násobitelem. V pořadí ze shora: Výhry z první výherní linie jsou znásobeny x1, Výhry z druhé výherní
linie jsou znásobeny x2, Výhry z třetí výherní linie jsou znásobeny x3, Výhry ze čtvrté výherní linie
jsou znásobeny x4 a Výhry z páté výherní linie jsou znásobeny x5 viz. tabulka níže. Všechny Výhry se
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odvíjejí od hodnoty mince nastavené při roztočení, v rámci kterého padla Výherní kombinace.

Lucky bonus: Pokud se Sázejícímu v páté výherní linii ze shora po zastavení válců objeví 5 symbolů
s obrázkem citronu, vyhrává jackpot ve výši 500 mincí. Všechny Výhry se odvíjejí od hodnoty mince
nastavené při roztočení, v rámci kterého bonus padl.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

16.
17.

18.
19.

Pandora
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Pandora. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Pandora spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Pandora jsou i speciální symboly „Wild“ a „Mystery“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.
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na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Pandora vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši
1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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16. Hra Pandora obsahuje tuto bonusovou funkci a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě symbolu
„Klíč“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Symbol „Wild“ také spouští náhodné vertikální
a horizontální roztahování po válcích, kde nahrazuje ostatní symboly a mění je na speciální symboly
„Wild“. Speciální symbol „Wild“ se může objevit na jakékoliv pozici.
b) Bonusová hra „Pandořina skřínka“: Pokud běžné symboly „Skřínka“ a „Klíč“ tvoří Výherní
kombinaci, dojde ke spuštění bonusové hry „Pandořina skřínka“. Sázejícímu se objeví nové herní pole,
ve kterém je „Skříňka“ odemknuta „Klíčem“. Přes skřínku protéká proud částek a ve chvíli, kdy Sázející
stiskne „šipku“, proud se zastaví a zobrazí se částka, kterou získává.
c) Násobení výhry: V případě, že padnou shodné běžné symboly „J“, „Q“, „K“ nebo „A“ na prvním
až třetím (respektive čtvrtém či pátém) válci z leva, získává Sázející trojnásobek (respektive
čtyřnásobek nebo pětinásobek) Výhry.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Slot Birds
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 299 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Slot Birds. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Slot Birds spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 243
výherních linií. Součástí hry Slot Birds jsou i speciální symboly „Wild“, „Mystery“ a „Bonus“.
3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Sázející získá stejné symboly na třech a více po sobě
následujících válcích od prvního válce zleva, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
243 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
kliknutí na tlačítko „

“.
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“ a následném

Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Slot Birds vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši
1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Slot Birds obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě
speciálních symbolů „Mystery“ a „Bonus“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
V případě, že nevznikne žádná Výherní kombinace a v herním poli se nachází alespoň jeden speciální
symbol „Wild“, tak se speciální symbol „Wild“ může rozletět po válcích a přeměnit ostatní běžné
symboly na speciální symbol „Wild“ a může tím vzniknout Výherní kombinaci (tato funkce je
spouštěna náhodně).
b) Speciální symbol „Mystery“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň
3 speciální symboly „Mystery“, dojde k vyplacení Výhry za tento symbol dle výherní tabulky
c) Speciální symbol „Bonus“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň
3 speciální symboly „Bonus“, spustí se bonusová hra a Sázející získává Roztočení navíc, a to bez
odečtení sázky.
d) Bonusová hra: Sázející zahájí bonusovou hru kliknutím na tlačítko „START“. Počet Roztočení navíc,
a to bez odečtení sázky, v bonusové hře závisí na počtu získaných speciálních symbolů „Bonus“:
3 speciální symboly „Bonus“ udělí 10 Roztočení navíc, 4 speciální symboly „Bonus“ udělí 20
Roztočení navíc, 5 speciálních symbolů „Bonus“ udělí 30 Roztočení navíc. V průběhu bonusové hry
nelze získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc, a to bez odečtení sázky, probíhají se
stejnou sázkou jako Roztočení, které spustilo bonusovou hru.
e) „Padající symboly“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní kombinace, symboly
tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích zmizí a jsou nahrazeny novými symboly
(v případě, že nad mizejícími symboly nejsou žádné symboly z nevýherních řad) nebo stávajícími
symboly (v případě, že symboly z nevýherních linií byly již zobrazeny na pozicích nad mizejícími
symboly). Zároveň dojde k navýšení multiplikátoru. Součet všech takto dosažených Výher se přičítá
na Můj účet dle výplatní tabulky a aktuální výše multiplikátoru. Všechny Výhry se odvíjejí od výše
sázky nastavené při roztočení, které zahájilo padání symbolů.
f) Běžný symbol „Sup“: V případě, že nevznikne žádná Výherní kombinace a v herním poli se nachází
několik běžných symbolů „Sup“. Tyto běžné symboly můžou náhodně odletět mimo herní pole.
Vzniklé místo nahradí symboly shora a mohou tím vzniknout další Výherní kombinaci. Propadnutí
symbolů shora nezvyšuje multiplikátor. Tato funkce je spouštěna náhodně.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Smiling Joker II
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 272 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Smiling Joker II. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Smiling Joker II spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce s třemi symboly na válec
a 27 výherních linií. Součástí hry Smiling Joker II jsou i speciální symboly „Joker“, „Joker 2x“ a „Velký
meloun“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
27 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symboly „Joker“ a „Joker 2x“

Speciální symbol „Velký meloun“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Smiling Joker II vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Smiling Joker II obsahuje tuto bonusovou funkci:
a) Speciální symbol „Joker“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Joker“ se může objevit také jako
speciální symbol „Joker 2x“, který znásobí Výhru x2.
b) Speciální symbol „Velký meloun“: Tento speciální symbol obsazuje na válci 2 pozice. Jeho hodnota
je však shodná s běžným symbolem melounu dle výherní tabulky.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Tiger Rush
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 275 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 315 Kč.
Nejvyšší Výhra je 490 325 Kč.
Výherní podíl je 96,3 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídky her v Aplikaci hru Tiger Rush. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Tiger Rush spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 10
možných výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, „Expanding Wild“ a „Tiger Rush“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „
Výherní řady pro základní hru

“

“. Výherní linie jsou následující:

Výherní řady pro bonusovou hru

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 10 fixních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník
možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši Sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené
hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích v obou směrech dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava nebo zprava doleva.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Tiger Rush“

Speciální symbol „Wild“ a „Expanding Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Tiger Rush vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky. V tabulce uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši
2,50 Kč. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace v základní hře jsou následující:

17. Hra Tiger Rush obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit během základní i bonusové
hry pouze na válcích 2, 3, a 4. Pokud je tento speciální symbol součástí aktivní výherní linie, roztáhne
se na všechny pozice svého válce a stane se z něj speciální symbol „Expanding Wild“, uzamkne se
na své pozici a dojde k udělení dalšího opětovného roztočení. Opětovná roztočení skončí, pokud se již
na válcích neobjeví nový speciální symbol „Wild“, nebo pokud tyto symboly zaplní všechny pozice
v herním poli.
b) Speciální symbol „Expanding Wild“: Expandující symbol Wild se objeví vždy, když se objeví symbol
„Wild“, který je součástí aktivní výherní linie.
c) Speciální symbol „Tiger Rush“: Objeví-li se po zastavení válců během základní hry speciální symbol
„Tiger Rush“ současně na prvním a pátém válci, anebo jeden speciální symbol „Tiger Rush“ se
sousedícím speciálním symbolem „Wild“, aktivuje se bonusová hra s 5 Roztočeními navíc, a to bez
odečtení sázky.
d) „Bonusová hra“: Při bonusové hře dojde k roztažení válců 2, 3 a 4 ze 3 na 5 symbolů. Všechna
Roztočení navíc, a to bez odečtení sázky, probíhají se stejnou hodnotou mince a úrovní sázky jako hra,
v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.

18. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
19. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
20. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
21. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Turbo Slots
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Turbo Slots. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Turbo Slots spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Turbo Slots jsou i speciální symboly „Wild“ a „Expanding Wild“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
“
a následném kliknutí na tlačítko „

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném

7.

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“ a „Expanding Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
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15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Turbo Slots vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši
1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Turbo Slots obsahuje tuto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit pouze na válcích
2, 3, 4 a 5.
b) Speciální funkce symbolu „Wild“:
i. Roztažení: Pokud se speciální symbol „Wild“ stane součástí aktivní výherní linie, roztáhne se
na všechny pozice svého válce a tím vznikne „Expanding Wild“.
ii. Nahrazení: Po zastavení válců přiletí speciální symbol „Wild“ a obsadí jednu pozici (nahradí
běžný symbol na této pozici) kdekoliv v herním poli a roztáhne se na všechny pozice svého válce.
Tato funkce je aktivována náhodně.
iii. Rotace: Po zastavení válců přiletí speciální symbol „Wild“ a zamíchá všechny symboly v herním
poli, poté obsadí jednu pozici (nahradí běžný symbol na této pozici) kdekoliv v herním poli
a roztáhne se na všechny pozice svého válce. Tato funkce je aktivována náhodně.
c) Násobení výhry: V případě, že padne 9, 12 nebo 15 shodných běžných symbolů „Třešeň“, „Citrón“,
„Pomeranč“ nebo „Kiwi“ na pozici 3x3, 4x3 nebo 5x3 od prvního válce z leva, získává Sázející
automaticky trojnásobek, čtyřnásobek nebo pětinásobek Výhry.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Blazing Ice
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Blazing Ice. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Blazing Ice spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce s třemi symboly na válec a 27
výherních linií. Součástí hry Blazing Ice jsou i speciální symboly „Mystery“, speciální symboly „Oheň“
a speciální symboly „Led“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

4.
5.
6.

7.

“

“. Výherní linie jsou následující:

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 27 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Mystery“

Speciální symbol „Oheň“ a „Led“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Blazing Ice obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Funkce „Mystery“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců 3 speciální symboly
„Mystery“, dojde k aktivaci funkce „Mystery“. Na prostředním válci se symbol Mystery přemění na dvě
červené hrací kostky, které náhodně vygenerují násobek sázky v rozmezí 2x až 100x.
b) Funkce „Respin“: Pokud se v herním poli objeví po zastavení válců 2 speciální symboly „Oheň“
nebo 2 speciální symboly „Led“, dojde k opětovnému roztočení třetího válce, na kterém se nenachází
tento speciální symbol. Při dotočení třetího speciálního symbolu „Oheň“ nebo Led“ získává Sázející
100x násobek sázky.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Crystal Miners
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Crystal Miners. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Crystal Miners spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 40 výherních linií. Součástí hry Crystal Miners jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symbol
„Bonus Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
40 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symboly „Wild“, speciální symbol „Bonus Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Crystal Miners vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši
1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Crystal Miners obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě
speciálního symbolu „Bonus“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. V bonusové hře je
tento symbol nahrazen speciálním symbolem „Bonus Wild“. Speciální symbol „Wild“ může mít 1 až 4
pozice na válcích.
b) Funkce „Respin“: Čtyři stejné běžné symboly „Smaragd“, „Akvamarín“, nebo „Křišťál“ umístěné
nad sebou na jednom válci vytvoří jeden společný symbol roztažený po celém válci a aktivují funkci
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16.
17.

18.
19.

„Respin“. Funkce „Respin“ udělí jedno Roztočení navíc, kdy se válce, na kterých nebyl roztažený
společný symbol, opětovně roztočí.
c) Funkce „Swap“: V případě, že nevznikne žádná Výherní kombinace, může se náhodně aktivovat
funkce „Swap“, kdy dojde k náhodné záměně dvou sousedících symbolů. Funkce „Swap“ může
najednou nastat u více sousedících symbolů během jedné hry.
d) 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.
e) Speciální symbol „Bonus“: Tento symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. Tři až pět symbolů
„Bonus“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc. Počet Roztočení navíc závisí na počtu získaných
speciálních symbolů „Bonus“. Sázející získává 5, 10 nebo 15 Roztočení navíc. Při každém Roztočení
navíc je do herního pole umístěn náhodný počet speciálních symbolů „Bonus Wild“.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Divine Lotus

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 2 316 Kč.
Nejvyšší Výhra je 435 445 Kč.
Výherní podíl je 96,14 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Divine Lotus. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Divine Lotus spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se čtyřmi symboly
na válec a 4096 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Mystery
Lotus“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

4.

kliknutí na tlačítko „ “.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ a následném

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 4096 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky
dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí na tlačítko „
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“.

Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

- symbol vysokých Výher

- symboly středních Výher

-symboly nízkých Výher
Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Mystery Lotus“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Divine Lotus vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
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možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře jsou následující:

16. Hra Divine Lotus obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace, kromě speciálních symbolů „Bonus“ a „Lotus Mystery“. Speciální
symbol „Wild“ se nikdy nenachází na prvním válci.
b) Speciální symbol „Mystery Lotus“: V průběhu základní hry se tento symbol může přeměnit
na všechny symboly kromě běžných symbolů nízkých Výher a vytvořit tak Výherní kombinaci.
V bonusové hře se tento symbol může přeměnit pouze na běžné symboly středních Výher a vytvořit tak
Výherní kombinaci. V případě, že padne více speciálních symbolů „Mystery Lotus“, vždy se přeměňují
na jeden stejný symbol.
c) Speciální symbol „Bonus“ a Bonusová hra: Pokud se v herním poli objeví po zastavení válců na 3
a více válcích speciální symboly „Bonus“ dojde k aktivaci bonusové hry s Roztočeními navíc. Počet
Roztočení navíc závisí na počtu speciálních symbolů „Bonus“, které bonusovou hru spustily (spuštěním
získává Sázející 2 Roztočení navíc a za každý speciální symbol „Bonus“ získává 1 Roztočení navíc).
Při Roztočeních navíc se v levé části obrazovky objeví ukazatel „Symbol Meter“ se sedmi políčky
a běžné symboly středních Výher. Během bonusové hry každý speciální symbol „Bonus“ udělí jedno
Roztočení navíc a zároveň navýší ukazatel o jedno políčko. Sázející postupuje do další úrovně bonusové
hry po sedmém získaném speciálním symbolu „Bonus“, v níž získá další jedno Roztočení navíc.
V každé dokončené úrovni se již nebude objevovat běžný symbol středních Výher, u kterého byl
naplněn ukazatel (tento běžný symbol je nahrazen speciálním symbolem „Mystery Lotus“). Bonusová
hra končí v okamžiku, kdy proběhne poslední získané Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou výší sázky jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Dragon Stone
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 600 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 43 200 Kč.
Nejvyšší Výhra je 418 800 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Dragon Stone. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Dragon Stone spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Dragon Stone jsou i speciální
symboly „Wild“ a speciální symboly „Dragon Stone“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena
automaticky na 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“
v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince.

5.
6.

7.
8.

9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symboly „Wild“, „Rock Wild“ a „Fire Wild“

Speciální symbol „Dragon Stone“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
14. Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí a úrovně sázky. Výše Výhry v základní
hře jsou násobkem počtu mincí uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty
mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry
se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálních symbolů „Wild“, jež jsou vypláceny bez
ohledu na jejich pozici na válcích.
Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

15. Hra Dragon Stone obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě
speciálního symbolu „Dragon Stone“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální
symbol „Wild“ se může během speciálních funkcí změnit na symboly „Fire Wild“ nebo „Rock Wild“
a roztáhnout se přes celý válec a vytvořit tak Výherní kombinaci.
b) Bonusová hra „Free spins“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců 3 nebo více
speciálních symbolů „Dragon Stone“, dojde k aktivaci bonusové hry s Roztočeními navíc. 3, 4 nebo 5

254

16.
17.

18.
19.

speciálních symbolů „Dragon Stone“ udělí 10, 15 nebo 20 Roztočení navíc. Na začátku bonusové hry
je náhodně vybrána jedna z funkcí „Ice Storm Spins“, „Flaming Wild“, „Earthquake Reels“
nebo „Winds of Winnings, která je spuštěna během bonusové hry.
c) Speciální funkce „Ice Storm Spins“: Herní pole má modré zbarvení. Po zastavení válců se symboly
ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním
poli. Pokud se při každém z dotočení objeví nová výherní linie nebo shodné symboly, které jsou
v uzamčené výherní linii, zůstávají na místě a válce se dotáčí. Tyto dotočení skončí, pokud se již
na válcích neobjeví stejný symbol nebo pokud symboly zaplní všechny pozice v herním poli. Tato
funkce je aktivována náhodně.
d) Speciální funkce „Flaming Wilds“: Herní pole má červené zbarvení. Ohnivé koule náhodně umístí
do herního pole několik speciálních symbolů „Fire Wild“. Tato funkce je aktivována náhodně.
e) Speciální funkce „Earthquake Reels“: Herní pole má zelené zbarvení. Ze spodní části herního pole
se zvedá speciální symbol „Rock Wild“, který se roztáhne po celém válci. Tento speciální symbol
„Wild“ se může objevit najednou až na třech válcích. Tato funkce je aktivována náhodně.
f) Speciální funkce „Winds of Winnings“: Herní pole má fialové zbarvení. Do herního pole vítr umístí
náhodný počet (3 až 15) shodných symbolů, které vytvoří Výherní kombinaci. Tato funkce je
aktivována náhodně.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

French Roulette
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Výše jednotlivých hodnotových mincí je 2,5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 750 – 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 48 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 36 000 Kč.
Výherní podíl je 97,30 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru French Roulette. Cílem hry je odhadnout, kde se
na ruletovém kole zastaví kulička.
2. Ve hře French Roulette spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě ruletové kolo a herní pole.
3. Účastník volí Sázky prostřednictvím k tomu určeného herního plátna. K zvolení výše sázky použije Účastník
hodnotové mince v různých hodnotách. Hodnotové mince jsou zobrazeny ve spodní části herního plátna
a mají hodnotu 2,5 Kč, 10 Kč, 25 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 250 Kč, 750 Kč, 1000 Kč. Hodnotové mince Účastník
umístí kamkoliv na pozici pro sázky na herním plátně. Při označení některé z pozic pro umístění sázky se
objeví okno s minimální a maximální možnou výší sázky. Celková výše sázky se Účastníkovi zobrazí v dolní
části herního pole v políčku „Sázka“. Způsob násobení vítězných sázek se Účastníkovi zobrazí po kliknutí
4.

na tlačítko „Otevřít tabulku výplat“ ( ).
Ve hře French Roulette jsou Účastníkovi k dispozici vnitřní, vnější, anoncované a speciální sázky.
a) Vnitřní sázky jsou sázky na konkrétní čísla na herním plátně.
•
Přesná (Straight) – sázka na jedno konkrétní číslo včetně 0. Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince na vybrané číslo na herním plátně.
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•

b)

c)

d)

Rozdělená (Split) – sázka na 2 sousedící čísla. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince
na čáru mezi 2 sousedícími čísly na herním plátně.
•
Ulička (Three Line, Street) – sázka na řadu 3 čísel. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové
mince na čáru na začátku některé z 12 řad. Také je možné vsadit na trojici čísel 0, 1, 2 nebo 0, 2,
3, a to umístěním hodnotové mince na společný roh těchto 3 čísel na herním plátně.
•
Rohová (Corner) – sázka na 4 čísla. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince
na společný roh těchto 4 čísel. Také je možné vsadit na čtveřici čísel 0, 1, 2, 3, a to umístěním
hodnotové mince na společný roh čísla 0 a řady 1, 2, 3 na herním plátně.
•
Dvě řady (Six Line) – sázka na 6 čísel (2 řady po 3 číslech s výjimkou 0). Účastník ji může zvolit
umístěním hodnotové mince na začátek čáry, která odděluje dva řádky na herním plátně.
Vnější sázky jsou sázky na herním plátně, jež představují různé skupiny čísel.
•
Sloupec (Column) – sázka na 12 čísel (1 sloupec po 12 číslech). Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince do jednoho ze 3 polí se znakem trojúhelníku na konci každého sloupce na herním
plátně.
•
Tucet (Dozen) – sázka na 12 čísel (4 řady po 3 číslech). Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince do jedné z oblastí označených jako „P12“, „M12“ a „D12“ na herním plátně.
•
Červená/Černá (Red/Black) – sázka na 18 čísel příslušné barvy. Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince na červenou nebo černou oblast bez textu na herním plátně.
•
Sudá/Lichá (Even/Odd) – sázka na 18 čísel, buď na všechna sudá (s výjimkou 0), nebo na všechna
lichá. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince do oblasti označené jako
„PAIR/EVEN“ nebo „IMPAIR/ODD“ na herním plátně.
•
1-18/19-36 – sázka na 18 čísel, buď na prvních 18 (s výjimkou 0), nebo na posledních 18. Účastník
ji může zvolit umístěním hodnotové mince do oblasti označené jako „MANQUE 1-18“
nebo „PASSE 19-36“ na herním plátně.
Anoncované sázky je jedna či několik Vnitřních sázek na sérii čísel tak, jak jsou uvedeny na kole rulety.
Provádějí se umístěním hodnotových mincí přímo na kolo rulety, které Účastník může zobrazit
kliknutím na tlačítko „Otevřít závodní dráhu“ (
).
•
Číslo a sousední (Number and Neighbors) – sázka na vybrané číslo a až 8 sousedních čísel po obou
stranách vybraného čísla na kole rulety. Účastník ji může zvolit kliknutím na vybrané číslo
na zobrazeném kole rulety. Počet sousedních čísel lze měnit klikáním na tlačítek „+“ a „–“
na zobrazeném kole rulety.
•
Jeu Zero – sázka na sadu 7 čísel (12, 35, 3, 26, 0, 32, 15). Účastník ji může zvolit kliknutím
na oblast „Zero“ na zobrazeném kole rulety.
•
Tiers – sázka na sadu 12 čísel (27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33). Účastník ji může zvolit
kliknutím na oblast „Tiers“ na zobrazeném kole rulety nebo kliknutím na „Tiers Du Cylindre“
v nabídce „Speciální sázky“.
•
Orphelins – sázka na 2 sady o celkem 8 číslech (17, 34, 6, 1 a 20, 14, 31, 9). Účastník ji může
zvolit kliknutím na oblast „Orphelins“ na zobrazeném kole rulety nebo kliknutím na „Orphelin
Plein“ v nabídce „Speciální sázky“.
•
Voisins – sázka na sadu 17 čísel (22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25).
Účastník ji může zvolit kliknutím na oblast „Voisins“ na zobrazeném kole rulety nebo kliknutím
na „Les Voisins Du Zero“ v nabídce „Speciální sázky“.
Speciální sázky spadají do kategorie Anoncovaných sázek. Provádějí se umístěním hodnotových mincí
přímo na název požadované sázky v nabídce Speciální sázky (ta je dostupná po kliknutí na tlačítko
„Otevřít oblíbené sázky“ [ ]). U každého názvu sázky v této nabídce je uvedeno, jaký nejmenší počet
hodnotových mincí je zapotřebí.
•
Rozdělená sázka na červené/černé (Splits Red/Black) – sázka buď na všechny rozdělené sázky
na červená čísla (9/12, 18/21, 16/19 a 27/30), nebo na všechny rozdělené sázky na černá čísla
(8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 29/28 a 28/31).
•
Finale Plein – sázka na jedno vybrané číslo a na všechna další čísla, jež touto číslicí končí
(např. sázka Finale Plein 7 je sázkou na čísla 7, 17 a 27).
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•

5.

Finale Cheval – rozdělená sázka na 2 zvolená čísla a další rozdělené sázky na všechna čísla, jež
končí těmito číslicemi (např. sázka Finale Cheval 3/6 zahrnuje rozdělené sázky na čísla 3/6, 13/16,
23/26 a 33/36).
•
Finale Cheval/Plein – rozdělená sázka na 2 zvolená čísla a všechna ostatní čísla, jež končí těmito
číslicemi; na čísla, která spolu nesousedí, jsou umístěny přesné sázky (např. sázka Finale
Cheval/Plein 4/5 zahrnuje rozdělené sázky na čísla 4/5, 14/15, 34/35 a přesné sázky na čísla 24
a 25).
Seznam všech dostupných sázek, minimální počet hodnotových mincí pro jejich umístění a výplatní poměr
v případě Výhry uvádí následující tabulka. Výplatní poměry mohou být zobrazeny i ve hře kliknutím
na tlačítko „Otevřít tabulku výplat“ (

).

Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní sázku 25,00 Kč
na číslo 0; vnější sázku 25,00 Kč na červenou barvu a vnější sázku 25,00 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. 75,00 Kč. Výsledkem hry technické hry je červené číslo
14. Dílčí výhry z jednotlivých sázek se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Celková výhra z jedné hry
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6.

technické hry je v takovém případě: 25,00 Kč x 0 (nula) + 25,00 Kč x 2 (červená barva) + 25,00 Kč x 3
(prostřední sloupec), tj. 125,00 Kč.
V případě chybného zvolení výše sázky či sázky samotné může Účastník své sázky upravit pomocí
následujících tlačítek:
Tlačítkem „Vrátit poslední sázku“ ( ) Účastník zruší poslední sázku, dalším kliknutím na stejné tlačítko
zruší předposlední sázku (byla-li umístěna) a tak dále.
Tlačítkem

„Odstranit

sázky“

(

)

Účastník

Tlačítkem „Opakovat sázku z předchozího kola“ (
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

odstraní

z

herního

plátna

veškeré

sázky.

) Účastník zopakuje sázky z předcházejícího kola.

Tlačítkem „Zdvojnásobit sázky“ (
) může Účastník zdvojnásobit sázky, které umístil v předchozím kole.
Účastník má možnost uložit si ve hře své oblíbené sázky. Účastník uloží svou oblíbenou sázku po umístění
hodnotových mincí na herní pole kliknutím na tlačítko „Otevřít oblíbené sázky“ (
), zadáním názvu pro
aktuální umístění sázek a stisknutím tlačítka „OK“. Tuto oblíbenou sázku poté může kdykoliv vsadit
kliknutím na její název v nabídce „Oblíbené Sázky“.
Účastník má možnost v Herním nastavení aktivovat funkci „Automatická úprava sázky“. Pokud je
aktivována, pak dojde k automatickému upravení sázky na maximální povolenou hodnotu, jestliže sázka
překročí limit sázky nebo stolu. Pokud je Celková sázka rozložena na více pozic, bude proporcionálně snížena
na všech z nich. V případě, že by snížená Celková sázka byla příliš nízká, než aby mohla pokrýt všechny
požadované pozice, budou hodnotové mince rozmístěny na co nejvyšší počet pozic; tyto pozice jsou vybírány
náhodně.
Po umístění hodnotových mincí Účastník spustí hru kliknutím na tlačítko „

“. Výše sázky je Sázejícímu

po kliknutí na tlačítko „
“ odečtena z Mého účtu. Po kliknutí na tlačítko „
“ se roztočí kulička
na ruletovém kole. Ruletové kolo se skládá z 37 stejně velkých dílů očíslovaných od 0 do 36. Každé číslo
od 1 do 36 má střídavě červenou nebo černou barvu a 0 je zelená. Zastavením kuličky na jednom z čísel je
právě probíhající hra ukončena. Umístění kuličky na ruletovém kole ukazuje výsledek hry – výherní číslo
a barvu.
Shoda sázek uzavřených Sázejícím s výsledkem hry určuje Výhru. Její výši určuje kurz na jednotlivou sázku
a výše prostředků vsazená Účastníkem na jednotlivé výherní pozice. Sázky, které neodpovídají výsledku hry,
jsou nevýherní. Případné Výhry jsou následně Sázejícímu zobrazeny v políčku „Výhra“.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. Účastník může
opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou. Pro zvolení stejné Sázky použije příslušné tlačítko
„Opakovat“.
Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou Sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující
Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků nebo nepřesáhl svá nastavená Sebeomezující opatření.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou. V rámci pokročilého
nastavení má Účastník možnost nastavit zastavení automatického opakování hry dle výsledku hry nebo stavu
peněžních prostředků na Mém účtu. Automatickou hru má Účastník možnost v jejím průběhu zastavit
kliknutím na tlačítko „STOP“, což má za následek neuskutečnění všech plánových her, u který doposud nebyl
spuštěn náhodný proces (zatočení rulety).
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruity Gold
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 900 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 48 600 až 81 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruity Gold. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruity Gold spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly na válec a 27
výherních linií. Součástí hry Fruity Gold je i speciální symbol „Wild“, „Double Wild“ a „Mystery“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 27 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na
aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Double Wild“

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Fruity Gold obsahuje tuto bonusovou funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly (kromě
speciálních symbolů „Mystery“ a „Double Wild“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Double Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly
(kromě speciálních symbolů „Mystery“ a „Wild“) a zdvojnásobuje Výhru ve výherní linii.
c) Speciální symbol „Mystery“: Pokud se hracím poli po zastavení válců objeví 3 speciální symboly
„Mystery“ ve výherní linii, dojde k náhodnému vygenerování násobku Sázky v rozmezí 2x až 300x.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Hell Mania
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 450 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 16 200 až 97 200 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hell Mania. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hell Mania spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Hell Mania je i speciální symbol „Expanding Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „ “. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.
5.
6.

7.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Expanding Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Hell Mania obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Funkce „Multiplikátor“: Pokud dojde v herním poli k Výherní kombinaci typu 3x3, 3x4 nebo 3x5,
která je složená ze shodných symbolů „10“, „J“, „Q“, „K“ nebo „A“, dojde ke znásobení Výhry a to
3krát, 4krát nebo 5krát.

b) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je tento speciální symbol součástí aktivní výherní
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17.
18.

19.
20.

linie, roztáhne se na všechny pozice svého válce. Speciální symbol „Expanding Wild“ se může objevit
na jakékoliv pozici.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Joker 27 plus
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker 27 plus. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker 27 plus spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly
na válec a 27 výherních linií. Součástí hry Joker 27 plus jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

4.
5.

6.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredit“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu. Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu
mince (denominace) z nabídky předvolených hodnot pro všech 81 fixních výherních linií. Výši sázky si
Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Hodnotu mincí (denominaci) si
Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
7.
8.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince (denominace). Hra Joker 27 plus vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

14. Hra Joker 27 plus obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Dvojitá výhra“: Pokud dojde k Výherní kombinaci na všech 27 liniích (9 stejných
symbolů v herním poli), celková Výhra se automaticky zdvojnásobí.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se v herním poli objeví na prostřední linii tři stejné symboly, dojde
ke spuštění bonusové hry „Free Spins“ s Roztočeními navíc. Počet Roztočení navíc je uvedený
ve výplatní tabulce. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou, která bonusovou hru spustila.
Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Joker Boom
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker Boom. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker Boom spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly
na válec a 81 výherních linií. Součástí hry Joker Boom jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symbol
„Hvězda“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredit“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky hodnotu mince (denominace) z nabídky předvolených hodnot pro
všech 81 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku
„SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Hodnotu mincí (denominaci) si Účastník zvolí v políčku
„HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“
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Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince (denominace). Hra Joker Boom vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Joker Boom obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Funkce „Druhá šance“: Pokud se po zastavení válců objeví na prvním válci speciální symbol „Wild“
a nestane se součástí výherní linie, zůstává uzamčený na svém místě a dojde k opětovnému dotočení
zbývajících symbolů v herním poli. Po tomto dotočení funkce „Druhá šance“ končí a symbol „Wild“
zmizí.
c) Navazující speciální hra „Joker Bonus“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví 3 nebo 4 speciální
symboly „Hvězda“, automaticky se spustí navazující speciální hra „Joker Bonus“ s deseti (za 3
symboly) nebo dvaceti (za 4 symboly) roztočeními, kde se u každého roztočení standardně odečítá
zvolená výše sázky, která danou bonusovou hru spustila. Během všech roztočení se přes celý první válec
roztáhne speciální symbol „Wild“. Navazující speciální hru je možné kdykoliv přerušit, pokud Sázející
sníží či zvýší Sázku a tím přerušit bonusové zvýhodnění. Během bonusové hry je možné získat další
navazující speciální hry. Všechna roztočení navazující speciální hry probíhají se stejnou sázkou jako
roztočení, které je spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Jumanji
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 66 060 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,33 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Jumanji. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Jumanji spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 36 možných výherních linií
s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Na válci 1 jsou vidět v zastavené poloze 3
symboly, na válci 2 jsou vidět v zastavené poloze 4 symboly, na válci 3 je vidět v zastavené poloze 5 symbolů,
na válci 4 jsou vidět v zastavené poloze 4 symboly a na válci 5 jsou vidět v zastavené poloze 3 symboly.
Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou chce hrát.
Počet mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
odečtena z Mého účtu.

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
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“

6.
7.

Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry
v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty mince.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře (žlutá a zelená barva) s příslušnými násobiteli (bílá barva)
jsou následující:

16. Hra Jumanji obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol (kromě
speciálního symbolu „Scatter“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
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Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. Pokud
se v herním poli objeví minimálně 3 speciální symboly „Scatter“, spustí se bonusová hra „Board Game“.
c) Bonusová hra „Board Game“: Sázející si nejprve zvolí jednu ze čtyř figurek, kterou posouvá
po herním poli. Po kliknutí kostky, Sázející spouští náhodný proces hodu a postupuje o počet políček,
který je uveden na kostkách, tím sbírá Roztočení navíc, násobitele Výhry ve výši, hody kostkami navíc
nebo režim „Free Spins“. Celkový počet hodů kostkami se odvíjí od počtu speciálních symbolů
„Scatter“, které bonusovou hru spustily. 3 symboly „Scatter“ udělí 6 hodů kostkami, 4 symboly
„Scatter“ udělí 7 hodů kostkami a 5 symbolů „Scatter“ udělí 8 hodů kostkami. V případě, že Sázející
vstoupí na jedno ze čtyř rohových dvoupolíček objeví se základní herní pole, během kterého je spuštěn
režim „Free Spins“ s funkcí „Vines Free Spins“, „Monsoon Free Spins“, „Monkey Free Spins“
nebo „Stampede Free Spins“. Během Roztočení navíc není možné získat další speciální symboly
„Scatter“. Každý režim „Free Spin“ s funkcí lze spustit pouze jednou za bonusovou hru. Poté, co
proběhnou všechny Roztočení navíc, Sázející pokračuje v bonusové hře „Board Game“.
d) Funkce „Sticky Vines“ a „Vines Free Spins“: Během funkce „Sticky Vines“ se v herním poli
šlahouny uzamknou symboly, které jsou součástí Výherní kombinace a dojde k opětovnému roztočení.
Na válcích jsou při každém roztočení uzamčeny všechny symboly, které se stanou součástí původní
výherní linie (včetně symbolů „Wild“). Speciální funkce „Sticky Vines“ probíhá se stejnou úrovní sázky
a hodnotou mince jako roztočení, ve kterém byla spuštěna. Tato funkce je spuštěna náhodně. Funkce
„Vines Free Spins“ se spustí pouze během bonusové hry a udělí 10 oztočení navíc. Tato funkce probíhá
stejným způsobem jako funkce „Sticky Vines“. Navíc se speciální symboly „Wild“ uzamknou je
na jejich pozicích po dobu celé funkce „Vines Free Spins“.
e) Funkce „Monsoon Wilds“ a „Monsoon Free Spins“: Během funkce „Monsoon Wilds“ do herního
pole skočí krokodýl a dopadne na válec. Na tomto válci přemění všechny symboly na speciální symboly
„Wild“. Takto může být přeměněn jeden či dva válce. Tato funkce je spuštěna náhodně. Funkce
„Monsoon Free Spins“ se spustí pouze během bonusové hry a udělí 7 Roztočení navíc. Tato funkce
probíhá stejným způsobem jako funkce „Mansoon Wilds“ s výjimkou, že během dvou po sobě jdoucích
roztočení se nemohou pokrýt stejné válce.
f) Funkce „Monkey Mayhem“ a „Monkey Free Spins“: Během funkce „Monkey Mayhem“ se v herním
poli přeskupí všechny symboly tak, aby utvořily Výherní kombinaci. Tato funkce je spuštěna náhodně.
Funkce „Monkey Free Spins“ se spustí pouze během bonusové hry a udělí 6 Roztočení navíc. Tato
funkce probíhá stejným způsobem jako funkce „Monkey Mayhem“.
g) Funkce „Wild Stampede“ a „Stampede Free Spins“: Během funkce „Wild Stampede“ přes herní
pole přeběhne stádo nosorožců. Po zastavení válců dojde k přeměnění 4 až 9 symbolů na speciální
symboly „Wild“. Tato funkce je spuštěna náhodně. Funkce „Stampede Free Spins“ se spustí pouze
během bonusové hry a udělí 5 Roztočení navíc. Tato funkce probíhá stejným způsobem jako funkce
„Wild Stampede“.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

17.
18.

19.
20.

King of Clubs
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,90 Kč.
Nejvyšší sázka je 180 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra je 21 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 300 000 Kč.
Výherní podíl je 93,50 %.
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Popis hry
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru “Křížový král“. Cílem hry je zobrazení výherního symbolu
na některé na některé z herních pozic.
Ve hře King of Clubs spouští Účastník stisknutím tlačítka „Hrát“ náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 18 herních pozic.
Součástí hry King of Clubs jsou i speciální symboly „Bonus“.
V políčku „Vyberte karty“ Účastník zvolí počet herních pozic, které chce hrát. Účastník si může vybrat 6, 12
nebo 18 herních pozic a na herním poli se podle toho zobrazí příslušný počet aktivních herních pozic (karet).
Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „Cena karty“, přičemž zvolená výše sázky se uplatní na každou herní
pozici. Celková výše je vypočtena jako násobek počtu herních pozic a zvolené výše sázky na jednu herní
pozici a je zobrazena v políčku „Celková sázka“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „Hrát“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici). Celková sázka
je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „Hrát“ (nebo mezerníku) odečtena ze zůstatku.
Po zahájení hry dojde k automatickému odkrytí všech zvolených herních pozic, kdy se Sázejícímu objeví
buď běžné symboly, jimiž jsou karty ve 4 barvách (srdce, piky, kříže a káry) s různými hodnotami (A, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K), výherní symbol „Křížový král“ nebo speciální symbol „Bonus“.
Symboly jsou následující:
Běžné symboly v základní hře

Výherní symbol „Křížový král“

Symboly v bonusové hře „Clubhouse“: kromě běžných symbolů ze základní hry se v bonusové objevují také
karty J, Q a K všech 4 barev

Speciální symbol „Bonus“

7.

V případě, že se po odkrytí sázkových pozic Sázejícímu objeví výherní symbol „Křížový král“, Sázející
vyhrává částku uvedenou na této kartě. Výše Výhry je násobkem Sázky na kartu v daném herním kole
a náhodně vygenerovaného násobitele (1 až 30 000). Přehled všech možných Výher s pravděpodobností
viz tabulka. Současně dosažené Výhry z různých sázkových pozic se sčítají.
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Přehled Výher:
Cena karty v Kč
0,15

0,25

4500

7500 15000 30000 60000 90000 150000 300000

0,0000003

1500

2500

5000 10000 20000 30000

50000 100000

0,0000005

750

1250

2500

5000 10000 15000

25000

50000

0,000001

511,5

852,5

1705

3410

6820 10230

17050

34100

0,0000004

376,05 626,75 1253,5

2507

5014

7521

12535

25070

0,000003

303,3

0,5

1

2

Pravděpodobnost
v%
3

5

10

505,5

1011

2022

4044

6066

10110

20220

0,000003

298,35 497,25

994,5

1989

3978

5967

9945

19890

0,000003

463

926

1852

3704

5556

9260

18520

0,000003

267,45 445,75

891,5

1783

3566

5349

8915

17830

0,000005

277,8
248,7

414,5

829

1658

3316

4974

8290

16580

0,000005

239,7

399,5

799

1598

3196

4794

7990

15980

0,000005

216,3

360,5

721

1442

2884

4326

7210

14420

0,000008

205,95 343,25

686,5

1373

2746

4119

6865

13730

0,000008

313

626

1252

2504

3756

6260

12520

0,000008

169,8
283
Výhra
v Kč 167,55 279,25
na
160,5 267,5
jednu
herní 152,25 253,75
pozici
150
250

566

1132

2264

3396

5660

11320

0,000008

558,5

1117

2234

3351

5585

11170

0,000008

535

1070

2140

3210

5350

10700

0,000008

507,5

1015

2030

3045

5075

10150

0,000002

500

1000

2000

3000

5000

10000

0,00001

210

420

840

1680

2520

4200

8400

0,0000025

119,55 199,25

398,5

797

1594

2391

3985

7970

0,000008

197,5

395

790

1580

2370

3950

7900

0,000006

118,05 196,75

393,5

787

1574

2361

3935

7870

0,000006

195

390

780

1560

2340

3900

7800

0,000006

116,25 193,75

387,5

775

1550

2325

3875

7750

0,000006

192,5

385

770

1540

2310

3850

7700

0,000006

114,75 191,25

382,5

765

1530

2295

3825

7650

0,000006

190

380

760

1520

2280

3800

7600

0,000006

113,25 188,75

377,5

755

1510

2265

3775

7550

0,000006

187,5

375

750

1500

2250

3750

7500

0,000006

111,75 186,25

372,5

745

1490

2235

3725

7450

0,000005

185

370

740

1480

2220

3700

7400

0,000005

110,25 183,75

367,5

735

1470

2205

3675

7350

0,000005

182,5

365

730

1460

2190

3650

7300

0,000005

108,75 181,25

362,5

725

1450

2175

3625

7250

0,000005

360

720

1440

2160

3600

7200

0,000009

187,8

126
118,5
117
115,5
114
112,5
111
109,5
108

180
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108

180

360

720

1440

2160

3600

7200

0,000005

107,25 178,75

357,5

715

1430

2145

3575

7150

0,000005

177,5

355

710

1420

2130

3550

7100

0,000005

105,75 176,25

352,5

705

1410

2115

3525

7050

0,000005

175

350

700

1400

2100

3500

7000

0,000005

104,25 173,75

347,5

695

1390

2085

3475

6950

0,000005

172,5

345

690

1380

2070

3450

6900

0,000005

102,75 171,25

342,5

685

1370

2055

3425

6850

0,000005

170

340

680

1360

2040

3400

6800

0,000005

101,25 168,75

337,5

675

1350

2025

3375

6750

0,000005

106,5
105
103,5
102
100,5

167,5

335

670

1340

2010

3350

6700

0,000005

99

165

330

660

1320

1980

3300

6600

0,000005

97,5

162,5

325

650

1300

1950

3250

6500

0,000005

96,75 161,25

322,5

645

1290

1935

3225

6450

0,000005

160

320

640

1280

1920

3200

6400

0,000005

95,25 158,75

317,5

635

1270

1905

3175

6350

0,000005

96
94,5

157,5

315

630

1260

1890

3150

6300

0,000009

94,5

157,5

315

630

1260

1890

3150

6300

0,0000055

93,75 156,25

312,5

625

1250

1875

3125

6250

0,000009

93,75 156,25

312,5

625

1250

1875

3125

6250

0,000005

93

155

310

620

1240

1860

3100

6200

0,000005

90

150

300

600

1200

1800

3000

6000

0,000012

86,25 143,75

287,5

575

1150

1725

2875

5750

0,000012

85,5

142,5

285

570

1140

1710

2850

5700

0,000012

82,5

137,5

275

550

1100

1650

2750

5500

0,000012

81

135

270

540

1080

1620

2700

5400

0,000005

78,75 131,25

262,5

525

1050

1575

2625

5250

0,0000049

78

130

260

520

1040

1560

2600

5200

0,000005

76,5

127,5

255

510

1020

1530

2550

5100

0,000005

75

125

250

500

1000

1500

2500

5000

0,00002

75

125

250

500

1000

1500

2500

5000

0,00002

72

120

240

480

960

1440

2400

4800

0,00002

71,25 118,75

237,5

475

950

1425

2375

4750

0,00002

69

115

230

460

920

1380

2300

4600

0,000012

67,5

112,5

225

450

900

1350

2250

4500

0,0000155

66

110

220

440

880

1320

2200

4400

0,0000135

63,75 106,25

212,5

425

850

1275

2125

4250

0,000012

63

105

210

420

840

1260

2100

4200

0,000022

60

100

200

400

800

1200

2000

4000

0,00003

60

100

200

400

800

1200

2000

4000

0,000026
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58,5

97,5

195

390

780

1170

1950

3900

0,0000085

57

95

190

380

760

1140

1900

3800

0,0000135

56,25

93,75

187,5

375

750

1125

1875

3750

0,000015

54

90

180

360

720

1080

1800

3600

0,000026

52,5

87,5

175

350

700

1050

1750

3500

0,000011

51,75

86,25

172,5

345

690

1035

1725

3450

0,000009

51

85

170

340

680

1020

1700

3400

0,000012

49,5

82,5

165

330

660

990

1650

3300

0,0000135

48

80

160

320

640

960

1600

3200

0,000011

47,25

78,75

157,5

315

630

945

1575

3150

0,00001

45

75

150

300

600

900

1500

3000

0,000036

42,75

71,25

142,5

285

570

855

1425

2850

0,00001

42

70

140

280

560

840

1400

2800

0,000012

41,25

68,75

137,5

275

550

825

1375

2750

0,000012

40,5

67,5

135

270

540

810

1350

2700

0,000013

39

65

130

260

520

780

1300

2600

0,000013

39

65

130

260

520

780

1300

2600

0,000005

38,25

63,75

127,5

255

510

765

1275

2550

0,000007

38,25

63,75

127,5

255

510

765

1275

2550

0,000005

37,5

62,5

125

250

500

750

1250

2500

0,000012

37,5

62,5

125

250

500

750

1250

2500

0,000005

36

60

120

240

480

720

1200

2400

0,0000255

35,25

58,75

117,5

235

470

705

1175

2350

0,0000045

34,5

57,5

115

230

460

690

1150

2300

0,0000045

33,75

56,25

112,5

225

450

675

1125

2250

0,0000155

33

55

110

220

440

660

1100

2200

0,000014

33

55

110

220

440

660

1100

2200

0,0000045

32,25

53,75

107,5

215

430

645

1075

2150

0,0000045

31,5

52,5

105

210

420

630

1050

2100

0,000014

31,5

52,5

105

210

420

630

1050

2100

0,0000045

30

50

100

200

400

600

1000

2000

0,00012

30

50

100

200

400

600

1000

2000

0,000014

29,25

48,75

97,5

195

390

585

975

1950

0,000006

27

45

90

180

360

540

900

1800

0,000006

24,75

41,25

82,5

165

330

495

825

1650

0,000006

24

40

80

160

320

480

800

1600

0,000006

22,5

37,5

75

150

300

450

750

1500

0,000006

18

30

60

120

240

360

600

1200

0,000006

15

25

50

100

200

300

500

1000

0,00028

11,25

18,75

37,5

75

150

225

375

750

0,00045
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8.

7,5

12,5

25

50

100

150

250

500

0,0006

6

10

20

40

80

120

200

400

0,00085

4,5

7,5

15

30

60

90

150

300

0,00165

3

5

10

20

40

60

100

200

0,0025

2,25

3,75

7,5

15

30

45

75

150

0,0022

1,5

2,5

5

10

20

30

50

100

0,003

1,2

2

4

8

16

24

40

80

0,0035

0,75

1,25

2,5

5

10

15

25

50

0,0045

0,6

1

2

4

8
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3
6
9
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30
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Příklad: Účastník vybere 18 herních pozic (pro následnou hru tedy bude 18 aktivních herních pozic). Sázka
na pozici je 1 Kč, tedy z tabulky se použije čtvrtý sloupec zleva nadepsaný v prvním řádku „1“. V případě
maximální Výhry 30 000 Kč bude hodnota pravděpodobnosti 0,0000003%.
Celková Výhra z jednoho herního kola se objeví v políčku „Výhra“ ve spodní části herního pole.

Kliknutím na tlačítko
má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkovou úrovní do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
10. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
11. Hra King of Clubs obsahuje dvě bonusové hry:
a) Bonusová hra „Dessert Deluxe“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců speciální
symbol „Bonus“ spustí se bonusová hra „Dessert Deluxe“. Bonusovou hru Sázející zahájí kliknutím
na tlačítko „Hrát bonusovou hru“. Sázejícímu se následně objeví nové herní pole s 20 herními pozicemi
(dezerty) a ukazatelem, na němž je uveden dosažený Násobitel. Základní hodnota Násobitele je x1.
Sázející kliknutím na příslušnou herní pozici odkrývá dezerty, pod nimiž může najít fialovou vlaječku
9.

, peněžní částku, nebo symbol „Připsat“. Pokud Sázející odkryje fialovou vlaječku, dojde k navýšení
hodnoty Násobitele o 1. Pokud Sázející odkryje peněžní částku, získává uvedenou Výhru. Výše Výhry
je násobkem Sázky na kartu z herního kola, jež tuto bonusovou hru spustila, a náhodného násobitele
(120 až 1015). Sázející odkývá dezerty až do té doby, než odkryje symbol „Připsat“. V tu chvíli
bonusová hra končí, Sázející získává Výhru, jež se rovná součtu všech odkrytých peněžních částek
vynásobených dosaženým Násobitelem (maximální hodnota násobitele je x7) a je po kliknutí na tlačítko
„Připsat“, připsána jako Výhra do pole Zůstatek.
b) Bonusová hra „Clubhouse“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců 4 klíče, tedy
4 karty různých barev s hodnotou A, spustí se bonusová hra „Clubhouse“. Bonusovou hru Sázející
zahájí kliknutím na tlačítko „Hrát bonusovou hru“. Sázejícímu se objeví nové herní pole s 13 kartami
a ukazatelem úrovně. Bonusová hra „Clubhouse“ má 4 úrovně (postupně v pořadí: káry, piky, srdce
a kříže). V každé úrovni Sázející odkrývá 4 libovolné karty dané barvy, na každé z nich je po odkrytí
zobrazena peněžní částka. Tuto částku Sázející získává jako Výhru. Pokud se součet Výher na 4
odkrytých kartách rovná hodnotě uvedené v ukazateli úrovně nebo je vyšší než tato hodnota, Sázející
postupuje do další úrovně bonusové hry. Bonusová hra končí, pokud Sázející po odkrytí 4 karet
nedosáhne částky uvedené v poli ukazatele úrovně, anebo dokončí všechny 4 úrovně. Po ukončení
bonusové hry je dosažená Výhra v poslední úrovni, po kliknutí na tlačítko „Připsat“, připsána jako
Výhra do pole Zůstatek. Výše Výhry je násobkem Sázky na kartu z herního kola, jež tuto bonusovou
hru spustilo, a náhodného násobitele (210 až 3410). V poli „Výhra“ je zobrazen součet všech Výher
z odkrytých karet během této bonusové hry.
12. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry
13. Bonusové hry „Dessert Deluxe“ a „Clubhouse“ se mohou spustit v jednom kole. Během jedné hry může dojít
ke kombinaci Výher. Jestliže se obě bonusové hry spustí najednou, nejprve bude spuštěna „Clubhouse“ a poté
„Dessert Delux“.
14. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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15. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. Účastník může
opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
16. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Mad Mechanic Deluxe
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 405 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Mad Mechanic Deluxe. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Mad Mechanic Deluxe spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi
symboly na válec a 5 výherních linií. Součástí hry Mad Mechanic Deluxe jsou i speciální symboly „Wild“
a speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Mad Mechanic Deluxe vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Mad Mechanic Deluxe obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě
speciálního symbolu „Bonus“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ vždy zdvojnásobí Výhru ve Výherní kombinaci.
b) Speciální funkce symbolu „Wild“: Funkce jsou aktivovány náhodně.
i. Nahrazení běžného symbolu: Kdekoliv v herním poli se náhodně rozmístí další speciální symboly
„Wild“ a nahradí běžné symboly na těchto pozicích.
ii. Nahrazení válce: V herním poli se objeví robot, který odstraní libovolný počet válců a nahradí je
novými se speciálními symboly “Wild“.
iii. Roztočení válce: Mechanickou rukou je v herním poli náhodně roztočen libovolný počet válců.
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16.
17.

18.
19.

iv. Posunutí: Po zastavení válců se speciální symbol „Wild“ uzamkne se na své pozici. Automaticky
bude spuštěno Roztočení navíc a speciální symbol „Wild“ se posune o jednu pozici doleva.
Roztočení navíc pokračují, dokud je speciální symbol „Wild“ přítomen na válcích. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou, které je spustilo.
c) Speciální symbol „Bonus“: Symbol „Bonus“ se může nacházet na libovolném místě v herním poli. 3,
4 nebo 5 symbolů „Bonus“ udělí 10, 20 nebo 30 Roztočení navíc. Během Roztočení navíc jsou
mechanickou rukou náhodně přemisťovány symboly „Wild“ v herním poli.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Midas Golden Touch
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 45 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3 159 Kč.
Nejvyšší Výhra je 458 820 Kč
Výherní podíl je 96,1 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Midas Golden Touch. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Midas Golden Touch spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 15 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 15 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
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7.

Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Midas Golden Touch vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace v základní hře jsou následující:

16. Hra Midas Golden Touch obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Počet speciálních symbolů „Wild“ v jedné výherní linii udává
násobitele výherní linie (viz. tabulka níže).

Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se v herním poli objeví po zastavení válců 3 a více speciálních
symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci bonusové hry s Roztočeními navíc. 3 speciální symboly „Bonus“
udělí 10 Roztočení navíc, 4 speciální symboly „Bonus“ udělí 15 Roztočení navíc a 5 speciálních
symbolů „Bonus“ udělí 20 Roztočení navíc. V bonusové hře se na začátku každého Roztočení navíc
umístí na druhý, třetí nebo čtvrtý válec jeden speciální symbol „Wild“. V bonusové hře se symboly
ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním
poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém
z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace, nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají
tyto kombinace na místě a válce se dotáčí. Výhry za danou roztočení se vyhodnotí po posledním
dotočení. Tyto dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace nebo pokud
symboly zaplní všechny pozice v herním poli. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení
navíc, pokud se v herním poli objeví 3 a více speciálních symbolů „Bonus“. Bonusová hra končí
v okamžiku, kdy proběhne poslední získané Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se
stejnou výší sázky jako hra v rámci, které byla Roztočení navíc spuštěna.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

b)

17.
18.

19.
20.

Multi Vegas 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 72 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,80 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Multi Vegas 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Multi Vegas 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly
na válec a 81 výherních linií. Součástí hry Multi Vegas 81 jsou i speciální symboly „Multi Wild“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredit“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince (denominace) z nabídky předvolených hodnot
pro všech 81 fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“. Hodnotu mincí (denominaci) si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko
„
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Multi Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince (denominace). Hra Multi Vegas 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Multi Vegas 81 obsahuje tuto bonusovou funkci:
Speciální symbol „Multi Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 1, 2 nebo 3 speciální symboly „Multi Wild“ ve výherní
linii znásobí Výhru celé linie 2krát, 4krát nebo 8krát (dle výplatní tabulky).
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Prince of Hearts
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 0,90 Kč.
Nejvyšší sázka je 180 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 21 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 300 000 Kč.
Výherní podíl je 93,5 %.
Popis hry
1.
2.

Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Srdcový princ“. Cílem hry je zobrazení výherního symbolu
na některé z herních pozic.
Ve hře Prince of Hearts spouští Účastník stisknutím tlačítka „Hrát“ náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 18 herních pozic.
Součástí hry Prince od Hearts jsou i speciální symboly „Bonus“ a „Ovladač“.
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3.

4.
5.

6.

V políčku „Počet Karet“ Účastník zvolí počet herních pozic, které chce hrát. Účastník si může vybrat 6, 12
nebo 18 herních pozic a na herním poli se podle toho zobrazí příslušný počet aktivních herních pozic (karet).
Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „Sázka Na Kartu“, přičemž zvolená výše sázky se uplatní na každou
herní pozici. Celková výše je vypočtena jako násobek počtu herních pozic a zvolené výše sázky na jednu
herní pozici a je zobrazena v políčku „Celková Sázka“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „Hrát“ (nebo stisknutím mezerníku na klávesnici). Celková sázka
je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „Hrát“ (nebo mezerníku) odečtena z Mého účtu.
Po zahájení hry dojde k automatickému odkrytí všech zvolených herních pozic, kdy se Sázejícímu objeví
buď běžné symboly, jimiž jsou karty ve 4 barvách (srdce, piky, kříže a káry) s hodnotami (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10), výherní symbol „Srdcový princ“ nebo dva speciální symboly „Bonus“ a „Ovladač“, který se může
zobrazit na libovolném běžném symbolu.
Symboly jsou následující:
Běžné symboly v základní hře

Výherní symbol „Srdcový princ“

Speciální symbol „Bonus“

Symboly v bonusové hře „Věže pokladů“

Symboly v bonusové hře „Lektvar“

Speciální symbol „Ovladač“

7.

V případě, že se po odkrytí sázkových pozic Sázejícímu objeví výherní symbol „Srdcový princ“, Sázející
vyhrává částku uvedenou na této kartě. Výše Výhry je násobkem Sázky na kartu v daném herním kole
a náhodně vygenerovaného násobitele (1 až 30 000). Současně dosažené Výhry z různých sázkových pozic se
sčítají.
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Přehled Výher:
Cena karty v Kč
0.15

0.25

0.5

1

2

Pravděpodobn
ost v %
3

1039.5

Výhra
v Kč
na
jednu
herní
pozici

1732.5

10

300
000,00
100
5 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00
000,00
3 465,00 6 930,00 13 860,00 20 790,00 34 650,00 69 300,00

4 500,00 7 500,00 15 000,00 30 000,00 60 000,00 90 000,00
1 500,00 2 500,00

5
150
000,00

0.0000003
0.0000002
0.0000004

750 1 250,00

2 500,00

5 000,00 10 000,00 15 000,00 25 000,00 50 000,00

0.0000011

552

920

1 840,00

3 680,00

7 360,00 11 040,00 18 400,00 36 800,00

0.0000004

507

845

1 690,00

3 380,00

6 760,00 10 140,00 16 900,00 33 800,00

0.0000004

476.25

793.75

1587.5

3 175,00

6 350,00

9 525,00 15 875,00 31 750,00

0.0000005

463.5

772.5

1 545,00

3 090,00

6 180,00

9 270,00 15 450,00 30 900,00

0.0000004

418.5

697.5

1 395,00

2 790,00

5 580,00

8 370,00 13 950,00 27 900,00

0.0000005

378.75

631.25

1262.5

2 525,00

5 050,00

7 575,00 12 625,00 25 250,00

0.0000005

333.75

556.25

1112.5

2 225,00

4 450,00

6 675,00 11 125,00 22 250,00

0.0000005

328.5

547.5

1 095,00

2 190,00

4 380,00

6 570,00 10 950,00 21 900,00

0.0000005

309.75

516.25

1032.5

2 065,00

4 130,00

6 195,00 10 325,00 20 650,00

0.0000005

294.75

491.25

982.5

1 965,00

3 930,00

5 895,00

9 825,00 19 650,00

0.0000005

294

490

980

1 960,00

3 920,00

5 880,00

9 800,00 19 600,00

0.0000005

283.5

472.5

945

1 890,00

3 780,00

5 670,00

9 450,00 18 900,00

0.0000005

255

425

850

1 700,00

3 400,00

5 100,00

8 500,00 17 000,00

0.0000005

251.25

418.75

837.5

1 675,00

3 350,00

5 025,00

8 375,00 16 750,00

0.0000005

249.75

416.25

832.5

1 665,00

3 330,00

4 995,00

8 325,00 16 650,00

0.0000005

249

415

830

1 660,00

3 320,00

4 980,00

8 300,00 16 600,00

0.0000005

232.5

387.5

775

1 550,00

3 100,00

4 650,00

7 750,00 15 500,00

0.0000005

230.25

383.75

767.5

1 535,00

3 070,00

4 605,00

7 675,00 15 350,00

0.0000005

225.75

376.25

752.5

1 505,00

3 010,00

4 515,00

7 525,00 15 050,00

0.0000005

222

370

740

1 480,00

2 960,00

4 440,00

7 400,00 14 800,00

0.0000005

216

360

720

1 440,00

2 880,00

4 320,00

7 200,00 14 400,00

0.0000005

210.75

351.25

702.5

1 405,00

2 810,00

4 215,00

7 025,00 14 050,00

0.0000005

210

350

700

1 400,00

2 800,00

4 200,00

7 000,00 14 000,00

0.0000017

206.25

343.75

687.5

1 375,00

2 750,00

4 125,00

6 875,00 13 750,00

0.0000017

191.25

318.75

637.5

1 275,00

2 550,00

3 825,00

6 375,00 12 750,00

0.0000017

187.5

312.5

625

1 250,00

2 500,00

3 750,00

6 250,00 12 500,00

0.0000017

186.75

311.25

622.5

1 245,00

2 490,00

3 735,00

6 225,00 12 450,00

0.0000017

185.25

308.75

617.5

1 235,00

2 470,00

3 705,00

6 175,00 12 350,00

0.0000017

180.75

301.25

602.5

1 205,00

2 410,00

3 615,00

6 025,00 12 050,00

0.0000017

180

300

600

1 200,00

2 400,00

3 600,00

6 000,00 12 000,00

0.0000017

177

295

590

1 180,00

2 360,00

3 540,00

5 900,00 11 800,00

0.0000017

283

171

285

570

1 140,00

2 280,00

3 420,00

5 700,00 11 400,00

0.0000017

165.75

276.25

552.5

1 105,00

2 210,00

3 315,00

5 525,00 11 050,00

0.0000017

165

275

550

1 100,00

2 200,00

3 300,00

5 500,00 11 000,00

0.0000017

152.25

253.75

507.5

1 015,00

2 030,00

3 045,00

5 075,00 10 150,00

0.0000015

150

250

500

1 000,00

2 000,00

3 000,00

5 000,00 10 000,00

0.0000076

150

250

500

1 000,00

2 000,00

3 000,00

5 000,00 10 000,00

0.0000017

149.25

248.75

497.5

995

1 990,00

2 985,00

4 975,00

9 950,00

0.0000022

148.5

247.5

495

990

1 980,00

2 970,00

4 950,00

9 900,00

0.0000022

147.75

246.25

492.5

985

1 970,00

2 955,00

4 925,00

9 850,00

0.0000022

147

245

490

980

1 960,00

2 940,00

4 900,00

9 800,00

0.0000022

146.25

243.75

487.5

975

1 950,00

2 925,00

4 875,00

9 750,00

0.0000022

145.5

242.5

485

970

1 940,00

2 910,00

4 850,00

9 700,00

0.0000022

144.75

241.25

482.5

965

1 930,00

2 895,00

4 825,00

9 650,00

0.0000022

143.25

238.75

477.5

955

1 910,00

2 865,00

4 775,00

9 550,00

0.0000022

142.5

237.5

475

950

1 900,00

2 850,00

4 750,00

9 500,00

0.0000022

142.5

237.5

475

950

1 900,00

2 850,00

4 750,00

9 500,00

0.0000015

141.75

236.25

472.5

945

1 890,00

2 835,00

4 725,00

9 450,00

0.0000022

140.25

233.75

467.5

935

1 870,00

2 805,00

4 675,00

9 350,00

0.0000022

139.5

232.5

465

930

1 860,00

2 790,00

4 650,00

9 300,00

0.0000022

138.75

231.25

462.5

925

1 850,00

2 775,00

4 625,00

9 250,00

0.0000022

138

230

460

920

1 840,00

2 760,00

4 600,00

9 200,00

0.0000022

137.25

228.75

457.5

915

1 830,00

2 745,00

4 575,00

9 150,00

0.0000022

136.5

227.5

455

910

1 820,00

2 730,00

4 550,00

9 100,00

0.0000022

136.5

227.5

455

910

1 820,00

2 730,00

4 550,00

9 100,00

0.0000015

135.75

226.25

452.5

905

1 810,00

2 715,00

4 525,00

9 050,00

0.0000028

135

225

450

900

1 800,00

2 700,00

4 500,00

9 000,00

0.0000028

134.25

223.75

447.5

895

1 790,00

2 685,00

4 475,00

8 950,00

0.0000028

133.5

222.5

445

890

1 780,00

2 670,00

4 450,00

8 900,00

0.0000033

132.75

221.25

442.5

885

1 770,00

2 655,00

4 425,00

8 850,00

0.0000033

132

220

440

880

1 760,00

2 640,00

4 400,00

8 800,00

0.0000033

129.75

216.25

432.5

865

1 730,00

2 595,00

4 325,00

8 650,00

0.0000033

129

215

430

860

1 720,00

2 580,00

4 300,00

8 600,00

0.0000033

127.5

212.5

425

850

1 700,00

2 550,00

4 250,00

8 500,00

0.0000033

126.75

211.25

422.5

845

1 690,00

2 535,00

4 225,00

8 450,00

0.0000033

126.75

211.25

422.5

845

1 690,00

2 535,00

4 225,00

8 450,00

0.0000015

126

210

420

840

1 680,00

2 520,00

4 200,00

8 400,00

0.0000033

124.5

207.5

415

830

1 660,00

2 490,00

4 150,00

8 300,00

0.0000033

124.5

207.5

415

830

1 660,00

2 490,00

4 150,00

8 300,00

0.0000020

123.75

206.25

412.5

825

1 650,00

2 475,00

4 125,00

8 250,00

0.0000033

122.25

203.75

407.5

815

1 630,00

2 445,00

4 075,00

8 150,00

0.0000033
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120

200

400

800

1 600,00

2 400,00

4 000,00

8 000,00

0.0000033

119.25

198.75

397.5

795

1 590,00

2 385,00

3 975,00

7 950,00

0.0000033

118.5

197.5

395

790

1 580,00

2 370,00

3 950,00

7 900,00

0.0000033

116.25

193.75

387.5

775

1 550,00

2 325,00

3 875,00

7 750,00

0.0000033

115.5

192.5

385

770

1 540,00

2 310,00

3 850,00

7 700,00

0.0000033

114

190

380

760

1 520,00

2 280,00

3 800,00

7 600,00

0.0000033

114

190

380

760

1 520,00

2 280,00

3 800,00

7 600,00

0.0000020

113.25

188.75

377.5

755

1 510,00

2 265,00

3 775,00

7 550,00

0.0000033

109.5

182.5

365

730

1 460,00

2 190,00

3 650,00

7 300,00

0.0000033

108.75

181.25

362.5

725

1 450,00

2 175,00

3 625,00

7 250,00

0.0000020

106.5

177.5

355

710

1 420,00

2 130,00

3 550,00

7 100,00

0.0000033

105.75

176.25

352.5

705

1 410,00

2 115,00

3 525,00

7 050,00

0.0000033

105

175

350

700

1 400,00

2 100,00

3 500,00

7 000,00

0.0000033

104.25

173.75

347.5

695

1 390,00

2 085,00

3 475,00

6 950,00

0.0000033

103.5

172.5

345

690

1 380,00

2 070,00

3 450,00

6 900,00

0.0000033

103.5

172.5

345

690

1 380,00

2 070,00

3 450,00

6 900,00

0.0000020

102.75

171.25

342.5

685

1 370,00

2 055,00

3 425,00

6 850,00

0.0000033

102.75

171.25

342.5

685

1 370,00

2 055,00

3 425,00

6 850,00

0.0000020

102

170

340

680

1 360,00

2 040,00

3 400,00

6 800,00

0.0000033

102

170

340

680

1 360,00

2 040,00

3 400,00

6 800,00

0.0000025

101.25

168.75

337.5

675

1 350,00

2 025,00

3 375,00

6 750,00

0.0000033

101.25

168.75

337.5

675

1 350,00

2 025,00

3 375,00

6 750,00

0.0000025

100.5

167.5

335

670

1 340,00

2 010,00

3 350,00

6 700,00

0.0000033

100.5

167.5

335

670

1 340,00

2 010,00

3 350,00

6 700,00

0.0000025

99.75

166.25

332.5

665

1 330,00

1 995,00

3 325,00

6 650,00

0.0000033

98.25

163.75

327.5

655

1 310,00

1 965,00

3 275,00

6 550,00

0.0000033

98.25

163.75

327.5

655

1 310,00

1 965,00

3 275,00

6 550,00

0.0000025

97.5

162.5

325

650

1 300,00

1 950,00

3 250,00

6 500,00

0.0000033

97.5

162.5

325

650

1 300,00

1 950,00

3 250,00

6 500,00

0.0000025

96.75

161.25

322.5

645

1 290,00

1 935,00

3 225,00

6 450,00

0.0000044

96

160

320

640

1 280,00

1 920,00

3 200,00

6 400,00

0.0000033

95.25

158.75

317.5

635

1 270,00

1 905,00

3 175,00

6 350,00

0.0000033

95.25

158.75

317.5

635

1 270,00

1 905,00

3 175,00

6 350,00

0.0000044

94.5

157.5

315

630

1 260,00

1 890,00

3 150,00

6 300,00

0.0000033

93.75

156.25

312.5

625

1 250,00

1 875,00

3 125,00

6 250,00

0.0000033

93

155

310

620

1 240,00

1 860,00

3 100,00

6 200,00

0.0000044

91.5

152.5

305

610

1 220,00

1 830,00

3 050,00

6 100,00

0.0000055

90

150

300

600

1 200,00

1 800,00

3 000,00

6 000,00

0.0000055

89.25

148.75

297.5

595

1 190,00

1 785,00

2 975,00

5 950,00

0.0000033

88.5

147.5

295

590

1 180,00

1 770,00

2 950,00

5 900,00

0.0000055

285

87.75

146.25

292.5

585

1 170,00

1 755,00

2 925,00

5 850,00

0.0000036

87.75

146.25

292.5

585

1 170,00

1 755,00

2 925,00

5 850,00

0.0000055

85.5

142.5

285

570

1 140,00

1 710,00

2 850,00

5 700,00

0.0000036

85.5

142.5

285

570

1 140,00

1 710,00

2 850,00

5 700,00

0.0000055

84.75

141.25

282.5

565

1 130,00

1 695,00

2 825,00

5 650,00

0.0000036

84

140

280

560

1 120,00

1 680,00

2 800,00

5 600,00

0.0000038

84

140

280

560

1 120,00

1 680,00

2 800,00

5 600,00

0.0000055

83.25

138.75

277.5

555

1 110,00

1 665,00

2 775,00

5 550,00

0.0000038

82.5

137.5

275

550

1 100,00

1 650,00

2 750,00

5 500,00

0.0000038

81.75

136.25

272.5

545

1 090,00

1 635,00

2 725,00

5 450,00

0.0000038

81.75

136.25

272.5

545

1 090,00

1 635,00

2 725,00

5 450,00

0.0000055

81

135

270

540

1 080,00

1 620,00

2 700,00

5 400,00

0.0000038

79.5

132.5

265

530

1 060,00

1 590,00

2 650,00

5 300,00

0.0000055

78.75

131.25

262.5

525

1 050,00

1 575,00

2 625,00

5 250,00

0.0000038

78

130

260

520

1 040,00

1 560,00

2 600,00

5 200,00

0.0000038

76.5

127.5

255

510

1 020,00

1 530,00

2 550,00

5 100,00

0.0000038

75.75

126.25

252.5

505

1 010,00

1 515,00

2 525,00

5 050,00

0.0000033

75

125

250

500

1 000,00

1 500,00

2 500,00

5 000,00

0.0000152

75

125

250

500

1 000,00

1 500,00

2 500,00

5 000,00

0.0000033

75

125

250

500

1 000,00

1 500,00

2 500,00

5 000,00

0.0000055

73.5

122.5

245

490

980

1 470,00

2 450,00

4 900,00

0.0000055

72

120

240

480

960

1 440,00

2 400,00

4 800,00

0.0000033

72

120

240

480

960

1 440,00

2 400,00

4 800,00

0.0000055

71.25

118.75

237.5

475

950

1 425,00

2 375,00

4 750,00

0.0000033

71.25

118.75

237.5

475

950

1 425,00

2 375,00

4 750,00

0.0000055

70.5

117.5

235

470

940

1 410,00

2 350,00

4 700,00

0.0000033

69

115

230

460

920

1 380,00

2 300,00

4 600,00

0.0000055

68.25

113.75

227.5

455

910

1 365,00

2 275,00

4 550,00

0.0000109

66.75

111.25

222.5

445

890

1 335,00

2 225,00

4 450,00

0.0000033

66.75

111.25

222.5

445

890

1 335,00

2 225,00

4 450,00

0.0000109

66

110

220

440

880

1 320,00

2 200,00

4 400,00

0.0000033

66

110

220

440

880

1 320,00

2 200,00

4 400,00

0.0000109

65.25

108.75

217.5

435

870

1 305,00

2 175,00

4 350,00

0.0000109

64.5

107.5

215

430

860

1 290,00

2 150,00

4 300,00

0.0000033

64.5

107.5

215

430

860

1 290,00

2 150,00

4 300,00

0.0000109

63.75

106.25

212.5

425

850

1 275,00

2 125,00

4 250,00

0.0000033

63.75

106.25

212.5

425

850

1 275,00

2 125,00

4 250,00

0.0000105

63

105

210

420

840

1 260,00

2 100,00

4 200,00

0.0000105

62.25

103.75

207.5

415

830

1 245,00

2 075,00

4 150,00

0.0000033

62.25

103.75

207.5

415

830

1 245,00

2 075,00

4 150,00

0.0000109
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61.5

102.5

205

410

820

1 230,00

2 050,00

4 100,00

0.0000033

61.5

102.5

205

410

820

1 230,00

2 050,00

4 100,00

0.0000105

60.75

101.25

202.5

405

810

1 215,00

2 025,00

4 050,00

0.0000033

60.75

101.25

202.5

405

810

1 215,00

2 025,00

4 050,00

0.0000105

60

100

200

400

800

1 200,00

2 000,00

4 000,00

0.0000325

60

100

200

400

800

1 200,00

2 000,00

4 000,00

0.0000105

59.25

98.75

197.5

395

790

1 185,00

1 975,00

3 950,00

0.0000105

58.5

97.5

195

390

780

1 170,00

1 950,00

3 900,00

0.0000033

58.5

97.5

195

390

780

1 170,00

1 950,00

3 900,00

0.0000105

57.75

96.25

192.5

385

770

1 155,00

1 925,00

3 850,00

0.0000105

57

95

190

380

760

1 140,00

1 900,00

3 800,00

0.0000033

57

95

190

380

760

1 140,00

1 900,00

3 800,00

0.0000105

56.25

93.75

187.5

375

750

1 125,00

1 875,00

3 750,00

0.0000033

56.25

93.75

187.5

375

750

1 125,00

1 875,00

3 750,00

0.0000105

55.5

92.5

185

370

740

1 110,00

1 850,00

3 700,00

0.0000105

54.75

91.25

182.5

365

730

1 095,00

1 825,00

3 650,00

0.0000033

54.75

91.25

182.5

365

730

1 095,00

1 825,00

3 650,00

0.0000105

54

90

180

360

720

1 080,00

1 800,00

3 600,00

0.0000105

53.25

88.75

177.5

355

710

1 065,00

1 775,00

3 550,00

0.0000033

52.5

87.5

175

350

700

1 050,00

1 750,00

3 500,00

0.0000033

52.5

87.5

175

350

700

1 050,00

1 750,00

3 500,00

0.0000105

51.75

86.25

172.5

345

690

1 035,00

1 725,00

3 450,00

0.0000033

51.75

86.25

172.5

345

690

1 035,00

1 725,00

3 450,00

0.0000105

51

85

170

340

680

1 020,00

1 700,00

3 400,00

0.0000033

51

85

170

340

680

1 020,00

1 700,00

3 400,00

0.0000105

50.25

83.75

167.5

335

670

1 005,00

1 675,00

3 350,00

0.0000105

49.5

82.5

165

330

660

990

1 650,00

3 300,00

0.0000103

48

80

160

320

640

960

1 600,00

3 200,00

0.0000033

48

80

160

320

640

960

1 600,00

3 200,00

0.0000103

47.25

78.75

157.5

315

630

945

1 575,00

3 150,00

0.0000033

47.25

78.75

157.5

315

630

945

1 575,00

3 150,00

0.0000103

46.5

77.5

155

310

620

930

1 550,00

3 100,00

0.0000033

46.5

77.5

155

310

620

930

1 550,00

3 100,00

0.0000103

45.75

76.25

152.5

305

610

915

1 525,00

3 050,00

0.0000038

45

75

150

300

600

900

1 500,00

3 000,00

0.0000033

45

75

150

300

600

900

1 500,00

3 000,00

0.0000103

44.25

73.75

147.5

295

590

885

1 475,00

2 950,00

0.0000033

44.25

73.75

147.5

295

590

885

1 475,00

2 950,00

0.0000092

43.5

72.5

145

290

580

870

1 450,00

2 900,00

0.0000033

43.5

72.5

145

290

580

870

1 450,00

2 900,00

0.0000092
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42.75

71.25

142.5

285

570

855

1 425,00

2 850,00

0.0000033

42.75

71.25

142.5

285

570

855

1 425,00

2 850,00

0.0000092

42

70

140

280

560

840

1 400,00

2 800,00

0.0000033

42

70

140

280

560

840

1 400,00

2 800,00

0.0000092

41.25

68.75

137.5

275

550

825

1 375,00

2 750,00

0.0000033

40.5

67.5

135

270

540

810

1 350,00

2 700,00

0.0000033

40.5

67.5

135

270

540

810

1 350,00

2 700,00

0.0000092

39.75

66.25

132.5

265

530

795

1 325,00

2 650,00

0.0000033

39

65

130

260

520

780

1 300,00

2 600,00

0.0000033

39

65

130

260

520

780

1 300,00

2 600,00

0.0000092

38.25

63.75

127.5

255

510

765

1 275,00

2 550,00

0.0000033

38.25

63.75

127.5

255

510

765

1 275,00

2 550,00

0.0000092

37.5

62.5

125

250

500

750

1 250,00

2 500,00

0.0000033

36.75

61.25

122.5

245

490

735

1 225,00

2 450,00

0.0000033

36.75

61.25

122.5

245

490

735

1 225,00

2 450,00

0.0000092

36

60

120

240

480

720

1 200,00

2 400,00

0.0000033

35.25

58.75

117.5

235

470

705

1 175,00

2 350,00

0.0000033

34.5

57.5

115

230

460

690

1 150,00

2 300,00

0.0000033

34.5

57.5

115

230

460

690

1 150,00

2 300,00

0.0000044

33.75

56.25

112.5

225

450

675

1 125,00

2 250,00

0.0000033

33

55

110

220

440

660

1 100,00

2 200,00

0.0000033

33

55

110

220

440

660

1 100,00

2 200,00

0.0000044

31,5

52.5

105

210

420

630

1 050,00

2 100,00

0.0000033

31,5

52.5

105

210

420

630

1 050,00

2 100,00

0.0000044

30.75

51.25

102.5

205

410

615

1 025,00

2 050,00

0.0000033

30

50

100

200

400

600

1 000,00

2 000,00

0.0001300

30

50

100

200

400

600

1 000,00

2 000,00

0.0000033

29.25

48.75

97.5

195

390

585

975

1 950,00

0.0000033

28,5

47.5

95

190

380

570

950

1 900,00

0.0000033

27.75

46.25

92.5

185

370

555

925

1 850,00

0.0000033

27

45

90

180

360

540

900

1 800,00

0.0000033

26.25

43.75

87.5

175

350

525

875

1 750,00

0.0000033

25,5

42.5

85

170

340

510

850

1 700,00

0.0000033

24.75

41.25

82.5

165

330

495

825

1 650,00

0.0000033

23.25

38.75

77.5

155

310

465

775

1 550,00

0.0000033

22,5

37.5

75

150

300

450

750

1 500,00

0.0000033

22,5

37.5

75

150

300

450

750

1 500,00

0.0000033

21.75

36.25

72.5

145

290

435

725

1 450,00

0.0000033

21

35

70

140

280

420

700

1 400,00

0.0000033

20.25

33.75

67.5

135

270

405

675

1 350,00

0.0000033
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19,5

32.5

65

130

260

390

650

1 300,00

0.0000033

18.75

31.25

62.5

125

250

375

625

1 250,00

0.0000033

18

30

60

120

240

360

600

1 200,00

0.0000033

17.25

28.75

57.5

115

230

345

575

1 150,00

0.0000033

16,5

27,5

55

110

220

330

550

1 100,00

0.0000033

15.75

26.25

52.5

105

210

315

525

1 050,00

0.0000033

15

25

50

100

200

300

500

1 000,00

0.0003000

15

25

50

100

200

300

500

1 000,00

0.0000033

15

25

50

100

200

300

500

1 000,00

0.0000033

14.25

23.75

47.5

95

190

285

475

950

0.0000033

13,5

22,5

45

90

180

270

450

900

0.0000033

12,75

21.25

42.5

85

170

255

425

850

0.0000033

12

20

40

80

160

240

400

800

0.0000033

11,25

18.75

37.5

75

150

225

375

750

0.0004600

11,25

18.75

37.5

75

150

225

375

750

0.0000033

11,25

18.75

37.5

75

150

225

375

750

0.0000033

10,5

17,5

35

70

140

210

350

700

0.0000011

9,75

16.25

32.5

65

130

195

325

650

0.0000011

9

15

30

60

120

180

300

600

0.0000011

8,25

13.75

27,25

55

110

165

275

550

0.0000011

7,5

12,5

25

50

100

150

250

500

0.0006000

7,5

12,5

25

50

100

150

250

500

0.0000011

7,5

11,25

25

50

100

150

250

500

0.0000033

6,75

11,25

22,5

45

90

135

225

450

0.0000011

6

10

20

40

80

120

200

400

0.0009000

6

10

20

40

80

120

200

400

0.0000011

5,25

8,75

17,5

35

70

105

175

350

0.0000011

4,5

7,5

15

30

60

90

150

300

0.0017340

4,5

7,5

15

30

60

90

150

300

0.0000011

3,75

6,25

12,5

25

50

75

125

250

0.0000011

3

5

10

20

40

60

100

200

0.0027000

2,25

3,75

7,5

15

30

45

75

150

0.0023000

1,5

2,5

5

10

20

30

50

100

0.0032000

1,2

2

4

8

16

24

40

80

0.0037000

0.75

1,25

2,5

5

10

15

25

50

0.0048000

0.6

1

2

4

8

12

20

40

0.0055000

0.45
0.75
1,5
3
6
9
15
30
0.0058003
Příklad: Účastník vybere 18 herních pozic (pro následnou hru tedy bude 18 aktivních herních pozic). Sázka
na pozici je 1 Kč, tedy z tabulky se použije čtvrtý sloupec zleva nadepsaný v prvním řádku „1“. Pro určení
výhry bude 18x použita tabulka pravděpodobností. Na jedné z 18ti pozic dojde k výhře 30 000 Kč, což
připohledu do tabulky odpovídá pravděpodobnosti 0,0000003%. Zbylých 17 pozic je nevýherních.
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8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Celková Výhra z jednoho herního kola se objeví v políčku „Výhra“ ve spodní části herního pole.
Kliknutím na tlačítko
má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkovou úrovní do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou
Hra Prince of Hearts obsahuje dvě bonusové hry:
a) Bonusová hra „Ukradený lektvar“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců
alespoň 3 speciální symboly „Bonus“ spustí se bonusová hra „Ukradený lektvar“. Bonusovou hru
Sázející zahájí kliknutím na tlačítko „Pokračovat“. Sázejícímu se následně objeví mapa s trasou a pěti
úrovněmi bonusové hry. Objeví se nové herní pole se 16 kamennými deskami. V každé úrovni Sázející
odkrývá kamenné desky, pod kterými jsou uvedeny symboly lektvaru, symboly jedu nebo symboly
života. Po odkrytí symbolu lektvaru Sázející získává bonus uvedený pod tímto symbolem. Pokud
Sázející odkryje tři symboly života, tato úroveň končí a získává klíč, který otevírá další úroveň. Pokud
Sázející odkryje tři symboly jedu bonusová hra končí. Součet bonusů ze všech dokončených úrovní, je
po kliknutí na tlačítko „Připsat“, připsán jako Výhra do pole Zůstatek. Výhra je násobkem Sázky
na kartu z herního kola, jež tuto bonusovou hru spustilo a náhodného násobitele (25 až 3680).
b) Bonusová hra „Věže pokladů“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců speciální
symbol „Ovladač“, spustí se bonusová hra „Věže pokladů“. Bonusovou hru „Věže pokladů“ Sázející
zahájí kliknutím na tlačítko „Zahájit bonusovou hru“. Sázejícímu se objeví nové herní pole se čtyřmi
věžemi v horní části a 24 kartami v dolní části. Na každé věži je uvedena barva, truhla nebo drak
a bonus. Bonusová hra má 4 úrovně, kde Sázející postupně odkrývá karty, na kterých je uvedena barva,
symbol 2x nebo symbol věže. Po odkrytí karty je označena jedna část věže se shodnou barvou, která je
uvedena na věži i kartě. Pokud Sázející odkryje symbol 2x, Výhry na věžích jsou zdvojnásobeny. Pokud
Sázející odkryje symbol věže, označí se u všech 4 věží jedna část. Jakmile Sázející označí celou věž,
získáním daného počtu karet stejné barvy, získává bonus uvedený na věži. V případě, že bude označena
celá věž s truhlou, Sázející získává bonus uvedený na věži a postupuje do další úrovně. V případě,
že bude označena celá věž s drakem, Sázející získá bonus uvedený na věži a bonusová hra končí. Součet
bonusů ze všech dokončených úrovní je, po kliknutí na tlačítko „Připsat“, připsán jako Výhra do pole
Zůstatek. Pokud nedojde k dobytí věže, bonusová hra končí a Sázejícímu bude připsán do té doby
získaný bonus. Výhra je násobkem Sázky na kartu z herního kola, jež tuto bonusovou hru spustilo
a náhodného násobitele (50 až 6930).
Výherní symbol „Srdcový princ“, speciální symbol „Ovladač“ a 3 speciální symboly „Bonus“ se mohou
objevit v jedné hře společně a všechny jednotlivé Výhry z dané hry (základní i bonusové) se sčítají.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. Účastník může
opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Riders of the Storm
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 15 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 694,8 Kč
Nejvyšší Výhra je 396 399 Kč.
Výherní podíl je 96,14 % až 96,15 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Riders of the Storm. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Riders of the Storm spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Mystery
Wild“, speciální symboly „Walking Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 243 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“, „Walking Wild“ a „Mystery Wild“
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Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Riders of the Storm vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře jsou následující:

16. Hra Riders of the Storm obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Mystery Wild“: Během základní hry může dojít k náhodné aktivaci symbolu
„Mystery Wild“, který se automaticky roztáhne přes celý válec (maximálně 4 válce) a může tak vytvořit
Výherní kombinace.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci
bonusové hry s Roztočeními navíc. Sázejícímu se objeví nové herní pole, kde si vybere jednu ze čtyř
variant, kde každá udává jiný počet Roztočení navíc a násobitelů „Wild“ viz. tabulka níže. Během
bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc, pokud se v herním poli objeví 3 a více speciálních
symbolů „Bonus“ (počet Roztočení navíc je náhodně vygenerován a může to být: 3, 5, 7, 9, 11 nebo 13
Roztočení navíc). Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou, které je spustilo.
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Speciální symbol „Walking Wild“: Během bonusové hry se symbol „Wild“ mění na symbol „Walking
Wild“. Po zastavení válců se speciální symbol „Wild“ uzamkne se na své pozici. Automaticky bude
spuštěno Roztočení navíc (tyto roztočení se neodčítají od Roztočení navíc získaných z bonusové hry)
a speciální symbol „Wild“ se posune o jednu pozici doleva. Roztočení navíc pokračují, dokud je
speciální symbol „Wild“ přítomen na válcích. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou,
které je spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

d)

17.
18.

19.
20.

Simply the Best 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Simply the Best 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Simply the Best 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce s třemi symboly na válec
a 81 výherních linií. Součástí hry Simply the Best jsou i speciální symboly „Joker“.
3.

4.
5.
6.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredit“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince (denominace) z nabídky předvolených hodnot
pro všech 81 fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“. Hodnotu mincí (denominaci) si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Tlačítko „

“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
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7.

Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Joker“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince (denominace). Hra Simply the Best 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou
výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 100 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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15. Hra Simply the Best 81 obsahuje tuto bonusovou funkci a hru:
a) Speciální symbol „Joker“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví 3 nebo 4 shodné symboly v řadě
na prostřední linii na válci, aktivuje se bonusová hra „Free Spins“. Počet volných roztočení je uvedený
ve výplatní tabulce výše. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Temple of Nudges
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 71 460 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,03 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Temple of Nudges. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Temple of Nudges spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry jsou i speciální symboly „Respin“,
3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou chce hrát.
Počet mincí je nastaven automaticky na 25MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko
„
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi
stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty
mince.

5.
6.
7.

8.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
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Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „Respin“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry
v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty mince.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře (žlutá a zelená barva) s příslušnými násobiteli (bílá barva)
jsou následující:

16. Hra Temple of Nudges obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Funkce „Nudge“: Kdykoliv se na válcích v herním poli objeví Výherní kombinace, aktivuje se funkce
„Nudge“. Po započítání Výhry se válce posunou o jednu řadu symbolů níže. Funkce „Nudge“ pokračuje
do doby, pokud se v herním poli nachází nějaká Výherní kombinace. Funkce „Nudge“ probíhá se
stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako roztočení, ve kterém byla spuštěna.
b) Funkce „Respin“: Funkce „Respin“ se aktivuje, pokud se po zastavení válců objeví v herním poli
speciální symbol „Respin“. Během funkce „Respin“ zůstávají na válcích všechny symboly téhož typu
jako jsou ve Výherní kombinaci a všechny ostatní symboly se opětovně roztočí. Funkce „Respin“
probíhá se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako roztočení, ve kterém byla spuštěna. Výše Sázky
a hodnotu mince nelze během roztočení „Respin“ změnit.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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The Fortune Pig
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 375 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 32 805 Kč.
Nejvyšší Výhra je 420 375 Kč.
Výherní podíl je 95,14 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Fortune Pig“. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře The Fortune Pig spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 25 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry The Fortune Pig jsou i
speciální symboly „Wild“, „Fortune Free Spins“ nebo „Money Bags“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „

“. Výherní linie

“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“

následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena
automaticky na 25 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“
v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince.
5.
6.

7.
8.

9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Fortune Free Spins“

Speciální symbol „Money Bag“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
14. Výše Výhry v základní hře jsou násobkem počtu mincí uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálních symbolů
„Wild“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:
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15. Hra The Fortune Pig obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě
speciálního symbolu „Fortune Free Spins“ a „Money Bag“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace.
b) Speciální symbol „Fortune Free Spins“: Pokud se na první, třetím a pátém válci objeví po zastavení
válců speciální symboly „Fortune Free Spins“ Sázející získává 8 Roztočení navíc. Na začátku každého
jednotlivého roztočení se náhodně vybere 2 až 5 válců, na kterých budou shodné symboly.
c) Speciální symbol „Money Bags“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň
5 a více symbolů spouští funkci „Cash respins“.
d) Funkce „Cash respins“: Speciální symboly „Money Bags“ zůstávají uzamčené na svých pozicích
a dochází k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli. Pokud se při každém z dotočení
objeví speciální symboly „Money Bags“ zůstávají na místě a válce se dotáčí. Tyto dotočení skončí,
pokud se již na válcích neobjeví tento symbol a celková Výhra je připsána v sekci Můj účet.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
The Golden City

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 300 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 21 708 Kč.
Nejvyšší Výhra je 481 935 Kč.
Výherní podíl je 95,98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Golden City“. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře The Golden City spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry The Golden City jsou
i speciální symboly „Wild“,
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též

299

“. Výherní linie

stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena

5.
6.

automaticky na 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“
v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
14. Výše Výhry v základní hře jsou násobkem počtu mincí uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálních symbolů
„Wild“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
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Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

15. Hra The Golden City obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě
speciálního symbolu „Bonus“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ může pokrývat až 3 pozice v jednom válci,
b) Padající symboly“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní kombinace, symboly
tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích zmizí (kromě speciálních symbolů „Wild“) a jsou
nahrazeny novými symboly (v případě, že nad mizejícími symboly nejsou žádné symboly z nevýherních
řad) nebo stávajícími symboly (v případě, že symboly z nevýherních linií byly již zobrazeny na pozicích
nad mizejícími symboly). Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které
zahájilo padání symbolů.
c) Speciální symbol „Bonus“: Pokud se na prvním, třetím a pátém válci objeví po zastavení válců 3
speciální symboly „Bonus“, spustí se bonusová hra „Trail bonus“ s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Trail bonus“: Po kliknutí na hrací kostku Sázející spouští náhodný proces hodu
a postupuje o počet políček, které jsou uvedeny na kostce, tím sbírá Roztočení navíc, klíče nebo mince.
Bonusová hra končí, pokud Sázející po hodu kostkou postoupí na políčko „START“ a jsou spuštěny
Roztočení navíc, které během hodů kostkou nasbíral. Pokud se během Roztočení navíc v herním poli
objeví symboly mincí, Sázející získává částku uvedenou na této minci.

Bonusová hra „Pyramida“: Během bonusové hry „Trail bonus“ je možné posbírat 3 klíče, které spustí
bonusovou hru „Pyramida“. Sázejícímu se otevře nové herní pole, kde kliknutím spouští náhodný proces
postupu po 5 schodech, kde je možné vystoupit až ke kolu s vyššími Výhrami. Bonusová hra
„Pyramida“ může udělit až 1000krát násobek sázky. Po ukončení této bonusové hry je Výhra přičtena
do pole „ZŮSTATEK“ a Sázející se opět vrací do bonusové hry „Trail bonus“.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
e)

16.
17.

18.
19.
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Turbo 27
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 83 827,57 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,11 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Turbo 27. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Turbo 27 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce s třemi symboly na válec a 27
výherních linií. Součástí hry Turbo 27 jsou i speciální symboly „Joker“ a speciální symboly „TU“, „R“
a „BO“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredit“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince (denomicane) z nabídky předvolených hodnot
pro všech 27 fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“. Hodnotu mincí (denominaci) si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Joker“

Speciální symboly „TU“, „R“ a „BO“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince (denominace). Hra Turbo 27 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 100 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Turbo 27 obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Joker“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „TU“, „R“ a „BO“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Dvojitá výhra“: Pokud dojde k Výherní kombinaci na všech 27 liniích (9 stejných
symbolů v herním poli), celková Výhra se automaticky zdvojnásobí.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví najednou všechny speciální
symboly „TU“, „R“ a „BO“, automaticky se spustí bonusová hra s deseti Roztočeními navíc. Během
bonusové hry se za každý symbol „R“ zdvojnásobí celková dosavadní Výhra z bonusové hry. Během
bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou
sázkou jako roztočení, které je spustilo
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

303

9 Stars
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru 9 Stars. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře 9 Stars spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce s třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry 9 Stars je i speciální symbol „Hvězda“. Součástí hry 9 Stars je i herní bonusové
pole, které se nachází pod prostředním válcem herního pole a obsahuje bonusovou hrou „Kolo štěstí“.
3. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince (denominace) z nabídky předvolených hodnot pro
všech 5 fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“
nebo „–“. Hodnotu mincí (denominaci) si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince (denominace). Hra 9 Stars vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky. Níže uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra 9 Stars obsahuje tuto bonusovou funkci a hru:
a) Speciální funkce „Dvojitá výhra“: Pokud se v herním poli zobrazí 9 stejných symbolů násobí se Výhra
x2.
b) Bonusová hra „Kolo štěstí“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví speciální symbol „Hvězda“, tak
se tento symbol rozsvítí v bonusovém poli pod prostředním válcem. Každá jedna pozice v herním poli
odpovídá stejné pozici v bonusovém poli. Jakmile se podaří rozsvítit devět speciálních symbolů
„Hvězda“ v bonusovém poli, tak se spustí bonusová hra „Kolo štěstí“. Nejprve dojde k vylosování
symbolu a poté násobitele (x2, x4, x8 nebo x10). Výhra je poté vypočítána jako číselná hodnota uvedená
dle výplatní tabulky vylosovaného symbolu krát vylosovaný násobitel. Pro výpočet celkové Výhry se
použije výše Sázky, v rámci které byla bonusová hra spuštěna. Každá výše sázky má své vlastní
bonusové pole.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Blood Revival
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 250 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Blood Revival. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Blood Revival spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 20 výherních linií. Součástí hry Blood Revival jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Bonus“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.
5.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

8.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
9. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
10. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
11. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
12. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
13. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

14. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
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15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Blood Revival vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1.000
Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Blood Revival obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“
vždy násobí Výhru x2 ve Výherní kombinaci. V případě, že v jedné Výherní kombinaci padne více
speciálních symbolů „Wild“, znásobí se Výhra za tuto Výherní kombinaci za každý jednotlivý speciální
symbol „Wild“ 2x (př. 2 speciální symboly „Wild“ udělí násobek 4x, 3 speciální symboly „Wild“ udělí
násobek 8x).
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet na libovolné pozici v herním
poli. 3 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru a udělí 10 Roztočení navíc.
c) Bonusová hra: Během bonusové hry je každá Výherní kombinace uzamčena na své pozici a zbylé
symboly na ostatních válcích se opětovně roztočí, a to bez odečtení vkladu. Následně může dojít
k dalšímu uzamykání symbolů řetězem ve Výherní kombinaci. Jakmile Výherní kombinace již
nepokračuje a dojde k zahájení dalšího Roztočení navíc. Během bonusové hry je možné získat další
Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, která bonusovou hru spustila.
d) Speciální funkce: Pokud se objeví v herním poli několik stejných symbolů, počet není nijak limitován,
dojde k uzamčení těchto symbolů řetězem a dojde k opětovnému roztočení válců se zbylými symboly.
Může dojít k dalšímu sbírání stejných symbolů a jejich uzamykání na daných pozicích. Tato roztočení
jsou bez odečtení vkladu.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Conan
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 60 300 až 73 620 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,91 až 96,65 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Conan. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře Conan spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se čtyřmi symboly a 24 možných
výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry jsou i speciální symboly „Scatter“,
speciální symboly „Tower Wild“, speciální symboly „Battle Wilds“ a speciální symboly „Mystery“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „
doleva).

4.

“

“. Výherní linie vyplácejí Výhru v obou směrech (zleva doprava i zprava

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCÍ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku „ZŮSTATEK“.
V této hře je základní sázka nastavena automaticky na 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí.

5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava i zprava doleva dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí v obou směrech od prvního válce zleva doprava
a od posledního válce zprava.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
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Speciální symbol „Tower Wild“

Speciální symbol „Battle Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Mystery“

12. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou Sázkou až do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše Sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené hodnoty
mince. Hra Conan vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši
1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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15. Hra Conan obsahuje tyto speciální symboly, bonusovou hru a funkce:
a) Speciální symbol „Tower Wild“: Speciální symbol „Tower Wild“ může nahradit jakýkoliv běžný
symbol, kromě speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
Symboly se mohou objevit náhodně během základní hry pouze na válcích 1 a 2. Speciální symboly
„Tower Wild“ se roztahují po válci a to částečně nebo přes celý válec a nemohou se roztáhnout tak,
aby zakryly speciální symboly „Scatter“ nebo jiné speciální symboly „Tower Wilds“.
b) Speciální symbol „Battle Wild“: Speciální symbol „Battle Wild“ může nahradit jakýkoliv běžný
symbol, kromě speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
Symboly se mohou objevit náhodně během základní hry pouze na válcích 5 a 6. Speciální symboly
„Battle Wild“ se roztahují po válcích do stran, mohou obsadit až 3 pozice symbolů a nemohou se
roztáhnout tak, aby zakryly speciální symboly „Scatter“.
c) Speciální symbol „Mystery“: Speciální symbol „Mystery“ může nahradit jakýkoliv běžný symbol,
kromě speciálního symbolu „Tower Wild“, speciálního symbolu „Battle Wild“ a speciálního symbolu
„Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Symboly se mohou objevit náhodně během
základní hry pouze na válcích 3 a 4 a mohou být jednoduché nebo složené. Složený symbol je při pokrytí
až čtyř pozic herního pole. Všechny speciální symboly „Mystery“ se mohou přeměnit na jeden stejný
symbol.
i. Speciální funkce „Mystery Multiplier“ se spustí, pokud se během základní hry objeví na válcích
3 nebo 4 kompletní sada složeného speciálního symbolu „Mystery“. Pokud zároveň dojde
k Výhře na výherní linii, hodnota násobitele Výhry je v rozmezí x3 až x7.
ii. Speciální funkce „Thoth-Amon“ se spustí, pokud se během základní hry objeví na válcích 3
nebo 4 kompletní sada složeného speciálního symbolu „Mystery“ ve Výherní kombinaci se
speciálním symbolem „Tower Wild“ nebo speciálním symbolem „Battle Wild“. Pokud se
speciální funkce „Thoth-Amon“ spustí na libovolné pozici válců 2 až 5, kde se dosud nenachází
žádný speciální symbol „Mystery“, „Scatter“ nebo „Tower/Battle Wilds“, tak se náhodně přidá
3 až 6 speciálních symbolů „Mystery“. Nejsou-li k dispozici žádné další pozice, funkce „ThothAmon“ končí.
d) Speciální symbol „Scatter“ a bonusová hra „Free Spins“: Tento speciální symbol se může nacházet
kdekoliv v herním poli. Pokud se v herním poli objeví minimálně 3 speciální symboly „Scatter“, spustí
se bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
Sázející si nejprve zvolí jeden ze tří režimů bonusové hry a to City of Thieves, Temple of the Serpent
či Walls of Tarantia. 3 speciální symboly „Scatter“ udělí 10 Roztočení navíc, 4 speciální symboly“
Scatter“ udělí 15 Roztočení navíc, 5 speciálních symbolů „Scatter“ udělí 25 Roztočení navíc a 6
speciálních symbolů „Scatter“ udělí 50 Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší
sázky, která bonusovou hru spustila. Herní pole je rozděleno do tří sekcí a to City of Thieves (1. a 2.
válec), Temple of the Serpent (3. a 4. válec) a Walls of Tarantia. (5. a 6. válec). Ke každé sekci je
přiřazený jeden režim.
i. Režim City of Thieves – na všech válcích se mohou zobrazovat speciální symboly „Tower
Wilds“ a nelze spustit žádné jiné funkce s výjimkou propojení válců.
ii. Režim Temple of the Serpent – na všech válcích se mohou zobrazovat speciální symboly
„Mystery“. Pokud se objeví alespoň jedna kompletní sada složeného speciálního symbolu
„Mystery“ pokrývající celý válec, spustí se speciální funkce „Mystery Multiplier“. Náhodné
zobrazení 5 až 9 speciálních symbolů „Mystery“ aktivuje speciální funkci „Thoth-Amon“.
iii. Režim Walls of Tarantia – na všech válcích se mohou zobrazovat speciální symboly „Battle
Wilds“ a nelze spustit žádné jiné funkce s výjimkou propojení válců.
e) Speciální funkce „Propojené válce“: Během základní hry se mohou válce v každé ze tří sekcí
o rozměrech 2 x 4 pole propojit s druhým válcem z téže sekce. Během bonusové hry „Free Spins“ se
při každém Roztočení navíc nachází náhodný počet alespoň dvou sousedících válců, které jsou
vzájemně propojené. Maximálně lze mít 6 propojených válců.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Dragons of Fortune
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Dragons of Fortune. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Dragons of Fortune spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 výherních linií. Součástí hry Dragons of Fortune je i speciální symbol „Wild“ a speciální
symbol „Bonus“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

4.

kliknutí na tlačítko „ “.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

5.

6.

“ a následném

“ nebo stisknutím mezerníku

na klávesnici. Celková sázka je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku
odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 243 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „ “ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

12. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní násobitele jsou následující:

Tabulka režimů v bonusové hře:

15. Hra Dragons of Fortune obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly, kromě
speciálních symbolů „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“
se může nacházet v herním poli pouze na válcích 2, 3 a 4.
b) Speciální symbol „Bonus“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly
(kromě speciálních symbolů „Wild“) a násobí Výhru ve výherní linii x2.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciální symbolů „Bonus“, na po sobě jdoucích válcích
počínajícím vždy válcem 1, spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc. Na začátku
bonusové hry si Sázející vybírá jeden z pěti režimů (viz. tabulka režimů výše). Součástí každého režimu
jsou Roztočení navíc a násobitel Výhry (u Výherní kombinace se speciálním symbolem „Wild“ jsou
Výhry násobeny náhodně zvoleným násobitelem, který je uveden u vybraného režimu). V průběhu
bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení navíc. V případě, že Sázející získá během
bonusové hry „Free Spins“ další Roztočení navíc, po odehrání všech Roztočení navíc v původním
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16.
17.

18.
19.

režimu, si Sázející opět vybírá jeden z pěti režimů. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou
jako roztočení, které je spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Finn and the Swirly Spin
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 57 960 až 60 840 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,62 až 96,78 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Finn and the Swirly Spin. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Finn and the Swirly Spin spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě mřížku o rozměrech
5x5 polí s herními symboly a možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Herní pole je
ve tvaru spirály a začíná v levém dolním rohu a končí uprostřed herního pole. Součástí hry jsou i speciální
symboly „Wild“, speciální symboly „Sticky Wild“ a speciální symbol „Klíč“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko
„ “. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze v horizontální nebo vertikální poloze. Výhry se vyplácejí vždy
za 3 a více stejných symbolů ve výherní linii. Výherní linie se mohou nacházet kdekoliv v herním poli.
Jednotlivé Výhry se sčítají a symboly v herním poli se doplňují do doby, dokud vznikají další Výherní
kombinace. Pokud je symbol součástí výherní linie, je zničen (animace výbuchu) a ostatní symboly se
posunou na herním poli po spirále (z levého dolního rohu doprostřed), aby zaplnily uvolněné pozice symbolů,
které byly součástí výherní kombinace.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou chce hrát.
Počet mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
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tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je složena ze všech
dosažených Výherních kombinací dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí v horizontální nebo vertikální poloze s minimálním počtem
symbolů 3.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Všechny jednotlivé výhry z daného roztočení se sčítají.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Sticky Wild“

Speciální symbol „Klíč“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry
v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty mince.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace počtu mincí (žlutá barva) jsou následující:

16. Hra Finn and the Swirly Spin obsahuje tyto symboly, bonusové funkce a hru:
a) Lavinový posun: Všechny symboly, které jsou součástí Výherní kombinace zmizí a symboly,
které zůstaly na herním poli, se posunou směrem ke středu spirály. Volné pozice jsou doplněny novými
symboly a dojde k vyhodnocení Výher. Tento proces se opakuje do té doby, dokud vznikají Výherní
kombinace
b) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Klíč“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud Výherní kombinace
obsahuje speciální symbol „Wild“, dojde k explozi speciálního symbolu „Wild“ horizontálně
a vertikálně kolem něj. Pokud Výherní kombinace neobsahuje speciální symbol „Wild“, tak po explozi
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c)

d)

jednoho náhodného výherního symbolu se místo něj objeví speciální symbol „Wild“. Výhry
z jednotlivých lavinových posunů se přičítají k Výhrám ze základní fáze hry.
Speciální symbol „Sticky Wild“: Speciální symbol „Sticky Wild“ se objevuje pouze během speciální
funkce v režimu „Lava Lair“. Tento speciální symbol má stejnou funkci jako speciální symbol „Wild“,
ale nemůže být zničen a nemohou být zničeny symboly okolo něj.
Náhodné speciální funkce: tyto funkce jsou spuštěny náhodně po úvodním zobrazení symbolů
a vyhodnocení základní fáze hry a případných Výher ze základní fáze hry, ke kterým se Výhry
z náhodných speciálním funkcím přičítají.
i. „Starfall Wilds“: Tato náhodná funkce umístí do herního pole 2 nebo více speciálních symbolů
„Wild“. Může být nahrazen jakýkoli symbol, kromě symbolu „Klíče“. Pokud nedojde k Výherní
kombinaci, tak se do herního pole přidávají další speciální symboly „Wild“ a to do doby, než
vznikne Výherní kombinace.
ii. „Dragon Destroy“: Tato náhodná funkce se může náhodně aktivovat tehdy, pokud nedošlo ke
vzniku žádné Výherní kombinace. Dojde ke zničení náhodného počtu symbolů a díky tomu se
aktivuje lavinový posun, při kterém vždy dojde k utvoření Výherní kombinace.
iii. „Irish Luck“: Tato náhodná funkce se může náhodně aktivovat tehdy, pokud nedošlo ke vzniku
Výherní kombinace. Na herní pole se náhodně umístí celá řada symbolů jednoho typu, a to
horizontálně nebo vertikálně a dojde k vytvoření Výherní kombinace. Může nahrazena jakákoli
řada, kromě řady obsahující symbol „Klíč“.
iv. „Magic Transform“: Tato náhodná funkce přemění všechny symboly List
a Srdce
na jiné symboly s vyšším výplatním poměrem. Celkem může nastat 16 jednotlivých přeměn (4x4),

jelikož každý ze symbolu Listu
a Srdce
se může přeměnit na 4 různé symboly.
Speciální symbol „Klíč“: Speciální symbol „Klíč“ se zobrazí na první pozici v levém dolním rohu
herního pole při každém roztočení. Postupně se může posouvat herním polem lavinově až do středu
herního pole. Pokud dosáhne středu herního pole, spustí se bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními
navíc.
f) Bonusová hra „Free Spins“: Po zahájení bonusové hry „Free Spins“ se Sázejícímu zobrazí 4 režimy
bonusové hry. Sázející si vybírá jeden z režimů. Každý režim je spojen s jednu hlavní náhodnou funkci
viz speciální funkce výše. Ke každému režimu je potřeba získat během základních her určitý počet
speciálních symbolů „Klíč“ (ukazatel v pravém dolním rohu vedle herního pole). Režimy bonusové hry:
i.
Režim „The Star Bar“: Tento režim udělí 7 Roztočení navíc a spustí speciální funkci „Starfall
Wilds“. K odemčení této funkce je potřeba získat jeden speciální symbol „Klíč“.
ii.
Režim „Lava Lair“: Tento režim udělí 3 Roztočení navíc s bonusovou funkcí „Dragon Destroy“.
K odemčení tohoto režimu je potřeba získat 4 speciální symboly „Klíč“. Během tohoto režimu
se místo speciálního symbolu Klíč“ zobrazuje speciální symbol „Sticky Wild“.
iii.
Režim „Lucky Mug“: Tento režim udělí 4 Roztočení navíc se speciální funkcí „Irish Luck“.
K odemčení tohoto režimu je potřeba získat 9 speciálních symbolů „Klíč“. Pokud se během
režimu neobjeví žádná Výherní kombinace, tak se všechny symboly seřadí v herním poli podle
toho, jak často jsou v herním poli zastoupeny.
iv.
Režim „Golden Pot“: Tento režim udělí 2 Roztočení navíc se speciální funkcí „Magic
Transform“. K odemčení tohoto režimu je potřeba 16 speciálních symbolů „Klíč“. Funkce
„Golden Pot“ je totožná s funkcí „Magic Transform“ ze základní hry.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
e)

17.
18.

19.
20.
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Flame Busters
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 75 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 5 265 Kč
Nejvyšší Výhra je 396 000 Kč.
Výherní podíl je 96,1 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Flame Busters. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Flame Busters spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Fire“
a speciální symboly „Alarm Bell“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 243 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

316

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Fire symbol“

Speciální symbol „Alarm Bell“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Flame Busters vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře jsou následující:

16. Hra Flame Busters obsahuje bonusovou funkci, hru a symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Alarm Bell“: 3 speciální symboly „Alarm Bell“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc.
c) Speciální symbol „Fire“: Pokud se tento speciální symbol objeví v herním poli přemění se na stejný
libovolný symbol, kromě speciálního symbolu „Wild“ a speciálního symbolu „Alarm Bell“, a může tak
vytvořit Výherní kombinaci.
d) Speciální funkce „Fire Drill“: Během základní hry se může náhodně spustit speciální funkce „Fire
Drill“. Náhodně je vybráno 1 až 5 symbolů s mincemi (T, J, Q, K, A), které se přemění na speciální
symbol „Fire“. Všechny symboly mincí stejného typu se poté přemění na speciální symboly „Fire“
a přemění se na libovolný symbol viz. Výše a vytvořit tak Výherní kombinaci.
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e)

Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Alarm Bell“ dojde k aktivaci
bonusové hry s Roztočeními navíc. Za 3 speciální symboly získá Sázející 10 Roztočení navíc, za 4
speciální symboly získá 15 Roztočení navíc a za 5 speciálních symbolů získá 20 Roztočení navíc.
Během bonusové hry je možné sbírat další speciální symboly „Alarm Bell“, které se postupně zobrazují
v počítadle nad herním polem a získat tak další Roztočení navíc. Za každé nasbírané 3 speciální symboly
„Alarm Bell“ jsou uděleny 2 Roztočení navíc a celé herní pole se posune do vyššího levelu bonusové
hry a to o 3 patra budovy výše. V každém levelu se nahrazují symboly s mincemi (T, J, Q, K, A)
speciálním symbolem „Fire“, který se následně přemění na stejný libovolný symbol viz výše a může
utvořit Výherní kombinaci. Počet levelů a počty speciálních symbolů „Fire“ jsou zobrazeny v tabulce
níže.

Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou, které bonusovou hru spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Horus Eye
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Horus Eye. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Horus Eye spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly na válec a 27
výherních linií. Součástí hry Horus Eye jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Respin“,
speciální symboly „Násobitel“, speciální symboly „Randomizér“ a speciální symboly „Mystery“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „
doprava.

“

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
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Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
27 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Mystery“

Speciální symboly „Násobitel“

Speciální symbol „Respin“
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Speciální symbol „Randomizér“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Horus Eye vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši
1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Horus Eye obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Mystery“, speciálního symbolu „Respin“, speciálního symbolu „Randomizér“
a speciálního symbolu „Násobitel“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symboly „Mystery“: Tento speciální symbol v herním poli dává Sázejícímu Výhru
v rozsahu 2 až 20-ti násobku Sázky. Každý speciální symbol „Mystery“ se přičítá k Výherním
kombinacím.
c) Speciální symbol „Respin“: Tento speciální symbol dává Sázejícímu jedno Roztočení navíc.
Maximálně lze po sobě získat 4krát speciální symbol „Respin“.
d) Speciální symbol „Randomizér“: Tento speciální symbol se po zastavení válců přemění náhodně
na speciální symbol „Wild“, speciální symbol „Násobitel“, speciální symbol „Respin“
nebo na speciální symbol „Mystery“.
e) Speciální symbol „Násobitel“: Tento speciální symbol znásobí všechny Výherní kombinace
v herním poli 2x, 3x nebo 4x. Pokud se po zastavení válců objeví v herním poli více speciálních
symbolů „Násobitel“, tak se všechny Výherní kombinace násobí každým z nich.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Speciální funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně
se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hot Africa
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 27 000 až 45 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hot Africa. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hot Africa spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 15
výherních linií. Součástí hry Hot Africa je i speciální symbol „Wild“, speciální symbol „Extra Wild“
a speciální symbol „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „ “. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 15 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“
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Speciální symbol „Extra Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií kromě Výher
ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Hot Africa obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje všechny běžné symboly tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Scatter“ a Bonusová hra „Free Spins“: Speciální symbol „Scatter“ se může
nacházet na libovolném místě v hracím poli. Pokud se v herním poli po zastavení válců objeví alespoň
2 speciální symboly „Scatter“, Sázející získává Výhru dle výplatní tabulky. 3 a více speciálních symbolů
„Scatter“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s 15 Roztočení navíc a se základním násobitelem Výhry
x2. Během bonusové hry „Free Spins“ je možné získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
c) Speciální symbol „Extra Wild“: Speciální symbol „Extra Wild“ se objevuje pouze během bonusové
hry „Free Spins“. V bonusové hře nahrazuje všechny symboly, kromě speciálního symbolu „Scatter“.
Tento symbol zvyšuje násobitel Výhry na x4 nebo na x8. Může se nacházet v herním poli pouze
na prostředním válci. Po Výherní kombinaci se vždy vrací zpět na hodnotu násobitele x2.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
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18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hot Spin Deluxe
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 435 900 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hot Spin Deluxe. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hot Spin Deluxe spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Hot Spin Deluxe jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“ na spodní
liště. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých
mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se
v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se
po kliknutí na tlačítko „ “ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře
je sázka nastavena automaticky na 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí
na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem
počtu mincí a hodnoty mince.

5.
6.

7.
8.

9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“ a „Expanding Wild“

Speciální symbol „Mystery“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry v základní hře je násobkem
koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace v základní hře jsou následující:

15. Hra Hot Spin Deluxe obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
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Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet pouze na válcích 1, 3 a 5. 3
speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou funkci „Hot Spin Wheel“.
c) Speciální funkce „Deluxe násobitel“: Při každém roztočení se může náhodně aktivovat funkce
„Deluxe násobitel“, která znásobí Výhru až x10.
d) Speciální funkce „Hot Spin Deluxe“: Každé roztočení může náhodně spustit tuto funkci, která aktivuje
„Hot Spin Wheel“ a udělí jednu z bonusových funkcí.
e) Bonusová hra „Hot Spin Wheel“: Na začátku bonusové hry se spustí kolo „Spin Wheel“ s násobiteli
Výher, bonusovými funkcemi a až 15 Roztočeními navíc. Bonusové funkce jsou:
i.
„Mystery symbol“: Tato funkce nahradí 6, 8 nebo 12 pozic v herním poli stejným symbolem.
ii.
„Random Wilds“: Tato funkce umístí do herního pole náhodně 5, 7 nebo 10 speciálních symbolů
„Wild“.
iii.
„Wild Reels“: Během této funkce se až 3 válce přemění na speciální symboly „Expanding Wild“.
iv.
„Super Wild Reels“: Během této funkce se 3 až 5 válců přemění na speciální symboly
„Expanding Wild“.
v.
„Ultra Reel“: Během této funkce se celá sada symbolů přemění na jeden veliký symbol.
vi.
„Mega Reel“: Během této funkce se celé válce 1 až 3 nebo 2 až 4 přemění na jeden veliký
symbol, který bude překrývat dané válce.
vii.
„In-Sync Reels“: Během této funkce se 2 nebo 3 válce roztočí synchronizovaně a zobrazí se
na nich shodné symboly.
viii.
„Super In-Sync Reels“: Během této funkce se 3, 4 nebo 5 válců se synchronizovaně roztočí
a zobrazí se na nich shodné symboly.
f) Speciální funkce „Deluxe násobitel“: Při každém roztočení se může náhodně aktivovat funkce
„Deluxe násobitel“, která znásobí Výhru až x10.
g) Speciální funkce „Hot Spin Deluxe“: Každé roztočení může náhodně spustit tuto funkci, která aktivuje
„Hot Spin Wheel“ a udělí jednu z bonusových funkcí.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

16.
17.

18.
19.

Joker 40
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker 40. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker 40 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 40
výherních linií. Součástí hry Joker 40 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“. Výherní linie jsou následující:
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“

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 40 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
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na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Joker 40 obsahuje tyto bonusové symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3
speciální symboly „Scatter“ udělí 10 Roztočení navíc, 4 speciální symboly „Scatter“ udělí 20 Roztočení
navíc a 5 speciálních symbolů „Scatter“ udělí 30 Roztočení navíc.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Mystery Apollo II
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Mystery Apollo II. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Mystery Apollo II spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly
na válec a 27 výherních linií. Součástí hry Mystery Apollo II jsou i speciální symboly „Wild“, speciální
symboly „Mystery“, speciální symboly „Respin“, speciální symboly „Násobitel“ a speciální symboly
„Mixér“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
27 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Mystery“
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Speciální symbol „Násobitel“

Speciální symbol „Respin“

Speciální symbol „Mixér“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Mystery Apollo II vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 100 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Mystery Apollo II obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Mystery“, speciálního symbolu „Respin“, speciálního symbolu „Mixér“
a speciálního symbolu „Násobitel“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symboly „Mystery“: Tento speciální symbol v herním poli dává Sázejícímu Výhru
v rozsahu 2 až 20-ti násobku Sázky. Každý speciální symbol „Mystery“ se přičítá k Výherním
kombinacím.
c) Speciální symbol „Respin“: Tento speciální symbol dává Sázejícímu jedno Roztočení navíc.
Maximálně lze po sobě získat 3krát speciální symbol „Respin“.
d) Speciální symbol „Mixér“: Tento speciální symbol se po zastavení válců přemění náhodně na jeden
z těchto symbolů: na speciální symbol „Wild“, na speciální symbol „Násobitel“, na speciální symbol
„Respin“ nebo na speciální symbol „Mystery“.
e) Speciální symbol „Násobitel“: Tento speciální symbol znásobí všechny Výherní kombinace v herním
poli 2x, 3x nebo 4x. Pokud se po zastavení válců objeví v herním poli více speciálních symbolů
„Násobitel“, tak se všechny Výherní kombinace násobí každým z nich.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Speciální funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně
se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Ozzy Osbourne Video Slots
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 59 940 až 109 800 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 93,90 až 96,67 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Ozzy Osbourne“. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Ozzy Osbourne Video Slots spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly a 20 možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí
hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-5) výši sázky v mincích, kterou chce hrát.
Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“ (ve speciálním režimu s extra sázkou 40
MINCÍ/“ÚROVEŇ“). Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent
mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného
v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“
a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

5.
6.
7.

“. Výherní linie

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.

330

12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Symboly „Feature Spinner“ při speciální funkci „Symbol Charge Up“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry
v základní hře je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty mince.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace počtu mincí jsou následující:

16. Hra Ozzy Osbourne Video Slots obsahuje tyto speciální funkce, symboly, bonusovou hru a speciální režim:
a) Speciální režim s extra sázkou „Bonus Bet“: Tento speciální režim je možné nastavit kliknutím

b)
c)

d)

na tlačítko
. Tím dojde k navýšení počtu mincí na 40 za jednu úroveň. Součástí bonusového
režimu je udělení více Roztočení navíc a navýšení výherního násobitele z x2 na x5 a z x3 na x7.
Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. Pokud
se v herním poli objeví minimálně 3 speciální symboly „Scatter“, spustí se bonusová hra „Free Spins“
s Roztočeními navíc. Pokud se v herním poli objeví 2 speciální symboly „Scatter“, spustí se speciální
funkce „Re-Spin“ s Roztočeními navíc.
Speciální funkce „Re-Spin“: Objeví-li se v základní hře na válcích 1, 3 a 5 celkem 2 speciální symboly
„Scatter“, spustí se speciální funkce „Re-Spin“ s Roztočením navíc. Na začátku dojde k aktivaci
speciální funkce „Symbol Charge Up“, která vybere „Symbol Spinner“ a „Feature Spinner“ pro toto
Roztočení navíc. Pokud se na „Symbol Spinner“ zobrazí speciální symbol „Scatter“, zobrazí se
na „Feature Spinner“ symbol Hlavy ďábla a po „Re-Spin“ Roztočení navíc se spustí bonusová hra „Free
Spins“. „Re-Spin“ Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které tuto funkci spustilo.
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Speciální funkce „Symbol Charge Up“: V roztočení „Re-Spin“ a v bonusové hře „Free Spins“ se
aktivuje speciální funkce „Symbol Charge Up“. „Symbol Spinner“ v levém horním rohu nejprve určí
náhodný symbol, ke kterému bude funkce aktivována a následně „Feature Spinner“ v pravém horním
rohu určí, která funkce bude během roztočení „Re-Spin“ nebo bonusové hře „Free Spins“ zvolenému
symbolu přiřazena. „Symbol Spinner“ se může zobrazit libovolný symbol s výjimkou speciálního
symbolu „Wild“.
Na „Feature Spinner“ v pravém horním rohu se mohou zobrazit následující funkce:
i.
„Coin Win“: Každý zvolený symbol, který se zobrazí na válcích, udělí Výhru ve výši odměny
za 3 stejné symboly tohoto typu násobenou úrovní sázky.
ii.
„Wild“: Každý zvolený symbol, který se zobrazí na válcích, se přemění na speciální symbol
„Wild“.
iii.
„Násobitel symbolu“: Všechny Výhry se zvoleným symbolem se násobí udělenou hodnotou
násobitele. Při základní sázce může mít násobitel hodnotu x2 nebo x3 (při sázce „Bonus Bet“
se zvyšuje na x5 a x7). Pokud během bonusové hry „Free Spins“ získá jeden symbol obě
hodnoty násobitele, pak se jejich výše sčítají.
iv.
„Upgrade“: Každý zvolený symbol, který se zobrazí na válcích, se přemění na symbol před
sebou v pořadí, jak je uvedeno ve výplatní tabulce. V bonusové hře „Free Spins“ získává
symbol všechny funkce, které jsou již přiřazené symbolu, na nějž se mění. Funkce „Upgrade“
se nemůže použít na symbol, který je v tabulce výplat na prvním místě. Dojde-li během
bonusové hry „Free Spins“ k vícenásobnému spuštění funkce „Upgrade“, může se řetězit.
Pokud se například funkce „Upgrade“ aplikuje na symbol Lebka, dojde k jeho přeměně
na symbol Havran. Jestliže se později během bonusové hry „Free Spins“ použije funkce
„Upgrade“ na symbol Kříž, přemění se i on na symbol Havran, jelikož došlo ke zřetězení dvou
funkcí „Upgrade“. Během bonusové hry „Free Spins“ se může na každý symbol použít jen
jedna funkce.
f) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se během základní hry objeví na válcích 1, 3 a 5 celkem 3 speciální
symboly „Scatter“, nebo objeví-li se speciální symbol „Scatter“ na „Feature Spinner“ při speciální
funkci „Re-Spin“, spustí se bonusová hra „Free Spins“. Při hře se základní sázkou se aktivují 4
Roztočení navíc (při hře v režimu „Bonus Bet“ se aktivuje 5 Roztočení navíc). Během bonusové hry
„Free Spins“ se před každým roztočením aktivuje funkce „Symbol Charge Up“. Nejprve „Symbol
Spinner“ určí symbol, kterému bude až do konce bonusové hry „Free Spins“ udělena funkce. Následně
„Feature Spinner“ určí, která funkce bude až do konce bonusové hry „Free Spins“ zvolenému symbolu
přiřazena. Pokud se během bonusové hry „Free Spins“ objeví na „Symbol Spinner“ speciální symbol
„Scatter“, dojde k udělení jednoho dodatečného Roztočení navíc a „Symbol Spinner“ se roztočí znovu.
Maximální počet Roztočení navíc je 7. Všechna Roztočení navíc jsou se stejnou výši sázky,
která bonusovou hru spustila.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
e)

17.
18.

19.
20.

Puppet show
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 69 283,02 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,9 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Puppet show. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Puppet show spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a až 243 výherních linií. Součástí hry Puppet show jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly
„Mystery“ a speciální symbol „Bonus“.
3. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra
podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince (denominace) z nabídky předvolených hodnot
pro všech 243 výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“
nebo „–“. Hodnotu mincí (denominaci) si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Mystery“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
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přeruší kliknutím na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince (denominace). Hra Puppet show vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky. Níže uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Puppet show obsahuje tuto bonusovou funkci a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě
speciálních symbolů Mystery a speciálních symbolů Bonus) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace.
b) Speciální symbol „Mystery“: Tento speciální symbol se může nacházet na libovolné pozici v herním
poli a vytvořit tak Výherní kombinaci. 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Mystery“ spustí bonusovou
hru „Mystery“.
c) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet na libovolné pozici v herním
poli a vytvořit tak Výherní kombinaci. 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru
„Free Spins“
d) Speciální funkce „Padající symboly“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní
kombinace, symboly tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích zmizí (kromě speciálního
symbolu „Bonus“) a jsou nahrazeny novými symboly. Zároveň dojde k navýšení „Násobitele“ o jednu
úroveň, maximálně až na hodnotu x5. Všechny takto dosažené Výhry se přičítají na Můj účet dle
výplatní tabulky a aktuální výše „Násobitele“. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené
při roztočení, které zahájilo padání symbolů.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free
Spins“ s Roztočeními navíc. 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Bonus“ udělí 10, 20 nebo 40 Roztočení
navíc, a to bez odečtení sázky. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc, a to bez
odečtení sázky. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
f) Bonusová hra „Mystery“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Mystery“ spustí bonusovou hru
„Mystery“. Sázejícímu se objeví nové herní pole, kde se nacházejí zavěšené 3 speciální symboly
„Mystery“ a Sázející si volí jednu možnost políčkem „Vybrat“, pod kterou je zobrazena výše Výhry.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Rocket Fellas
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3 510 Kč
Nejvyšší Výhra je 366 250 Kč.
Výherní podíl je 96,1 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Rocket Fellas. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Rocket Fellas spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 30 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Sticky Wild“
a speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „
Výherní linie jsou následující:

“

“.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 30 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“ a „Sticky Wild“

Speciální symbol „Rocket“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Rocket Fellas vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře jsou následující:
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16. Hra Rocket Fellas obsahuje tyto bonusové funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě symbolu
„Bonus“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Bonus“ a bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů
„Bonus“ dojde ke spuštění bonusové hry s Roztočeními navíc viz tabulka níže. Během bonusové hry je
možné získat další Roztočení navíc viz tabulka níže. Všechna roztočení navíc probíhají se stejnou
sázkou, které je spustilo.

Speciální symbol „Sticky Wild“: Pokud se během bonusové hry „Free Spins“ objeví na stejném řádku
speciální symbol „Rocket“ a speciální symbol „Barel“, přemění se symbol „Barel“ na speciální symbol
„Sticky Wild“. Ostatní symboly „Barel“ na stejném válci jako speciální symbol „Sticky Wild“ se
přemění na speciální symbol „Wild“. Speciální symbol „Sticky Wild“ se vždy uzamkne na své pozici
do konce bonusové hry. Pokud se na stejném válci jako jsou speciální symboly „Sticky Wild“, objeví
běžný symbol Barel, přemění se na speciální symbol „Wild“.
d) Speciální funkce „Rocket“: Během základní hry může náhodně nastat funkce, kdy se v prvním válci
objeví několik speciálních symbolů „Rocket“, které se po zastavení všech válců proletí horizontálně
po herním poli a promění se na speciální symboly „Wild“. Pokud se speciální symbol „Rocket“ střetne
při letu se symbolem „Barel“, tak dojde k výbuchu a všechny symboly „Barel“ na daném válci se
přemění na speciální symboly „Wild“.
e) Speciální funkce „Hot Reels“: Během bonusové hry „Free Spins“ se válce se speciálními symboly
„Sticky Wilds“ spustí funkci „Hot Reels“, kdy se všechny symboly „Barel“ na těchto válcích přemění
na speciální symboly „Wild“ a mohou tak utvořit Výherní kombinaci.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
c)

17.
18.

19.
20.

Stars
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Stars. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře Stars spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce s třemi symboly na válec a 27
výherních linií. Součástí hry Stars jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Mystery“.
3. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince (denominace) z nabídky předvolených hodnot
pro všech 27 fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“. Hodnotu mincí (denominaci) si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.

6.

7.

Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince. Hra Stars vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho
zobrazuje již vypočítané možné výherní částky. Níže uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Stars obsahuje tuto bonusovou funkci a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Jeden speciální symbol
„Wild“ ve výherní linii násobí Výhru x2. Dva speciální symboly „Wild ve výherní linii násobí Výhru
x3.
b) Speciální symbol „Mystery“ a Bonusová hra „Kolo štěstí“: Pokud se v herním poli objeví na výherní
linii 3 speciální symboly „Mystery“, aktivuje se bonusová hra „Kolo štěstí“. Sázejícímu se zobrazí
speciální „Kolo štěstí“. Sázející svým pokynem roztočí kolo a vylosuje si násobek v rozmezí (x10 až
x500), který násobí sázku, která danou bonusovou hru spustila.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Super Diamond Wild
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 39 060 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 95,66 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Super Diamond Wild. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Super Diamond Wild spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly
na válec a 5 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Super Diamond Wild jsou
i speciální symboly „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
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“. Výherní linie

stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena

5.
6.

automaticky na 5 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku
„CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty
mince.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
liniích.
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14. Hra Super Diamond Wild obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Reel Respin“: Pokud dojde k zaplnění stejnými symboly na dvou válcích a nedojde
k Výherní kombinaci, tak se opětovně roztočí zbývající válec a může tak vzniknout Výherní kombinace.
c) Bonusová funkce „Bonus Wheel“: Pokud dojde k zaplnění stejnými symboly na všech třech válcích,
spustí se bonusová funkce „Bonus Wheel“. V bonusové funkci se jednou roztočí bonusové kolo
(viz. níže), kde je možné vyhrát jeden z deseti možných násobitelů Výhry.

15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
The Wild Job
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru The Wild Job. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře The Wild Job spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 9 výherních linií. Součástí hry The Wild Job je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Bonus“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „ “
a následném kliknutí na tlačítko „

4.
5.
6.

“. Výherní linie jsou následující:

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 9 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
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7.

sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „ “ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Bonus“ a speciální symboly „Expanding Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
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Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra The Wild Job obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly, kromě
speciálních symbolů „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symboly „Bonus“: Pokud se v herním poli objeví 3 speciální symboly „Bonus“, Sázející
získává 10 Roztočení navíc. V průběhu Roztočení navíc se speciální symbol „Bonus“, pokud je součástí
Výherní kombinace, rozšíří přes celý válec a vytvoří speciální symbol „Expanding Bonus“. Speciální
symboly „Bonus“ a „Expanding Bonus“ se mohou nacházet v herním poli pouze na válcích 1, 3 a 5.
Během režimu Roztočení navíc je možné získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Vampire Bride
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 27 000 až 45 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Vampire Bride. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Vampire Bride spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se čtyřmi symboly na
válec a 256 výherních linií. Součástí hry Vampire Bride je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Bonus“
3.
4.
5.
6.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „ “.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 256 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
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7.

sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „ “ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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16. Hra Vampire Bride obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly, kromě
speciálních symbolů „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symboly
„Wild“ se objevují pouze na válcích 2 a 3.
b) Speciální symbol „Bonus“ a Bonusová hra „Free Spins“: Tento speciální symbol se může objevit
kdekoliv v herním poli. 3 nebo 4 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc. 3 speciální symboly „Bonus“ udělí 10 Roztočení navíc. 4 speciální symboly
„Bonus“ udělí 15 Roztočení navíc. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc.
Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Vikings
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Vikings. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Vikings spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 20
výherních linií. Součástí hry Vikings jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „

“. Způsob získání

Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník získá
stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši a hodnotu mince (denominace) z nabídky předvolených hodnot pro všech
20 fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“
nebo „–“. Hodnotu mincí (denominaci) si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy

6.

345

vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7.

Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince (denominace). Hra Vikings vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky. Níže v tabulce uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 100 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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15. Hra Vikings obsahuje tyto bonusové symboly a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud padne jeden
speciální symbol „Wild“ na výherní linii, tak se Výhra na této výherní linii násobí x2. Pokud padnou
dva, tak se násobí x4 Pokud padnou tři, tak se násobí x8 a pokud padnou čtyři, tak se násobí x16.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se po zastavení válců na válcích 2, 3 a 4 objeví speciální symbol
„Scatter“, dojde k aktivaci bonusové hry „Free Spins“ a Sázející získá 10 Roztočení navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Tato bonusová hra obsahuje funkci „Respin“, která se aktivuje v případě
Výherní kombinace a umožňuje navýšení Výhry. Stávající výherní symboly se uzamknou na svých
pozicích a dojde k automatickému dotočení zbývajících symbolů. V případě nevýherní kombinace,
nebo pokud jsou již všechny pozice zaplněny uzamčenými symboly, bonusová hra „Free Spins“ končí.
Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Wanted
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 85 090,91 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,8 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wanted. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wanted spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 10
výherních linií. Součástí hry Wanted jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Saloon bonus“
a speciální symboly „Hvězda“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „

“. Způsob získání

Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník získá
stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince (denominace) z nabídky předvolených hodnot
pro všech 10 fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka

6.
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„+“ nebo „–“. Hodnotu mincí (denominaci) si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7.

Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Hvězda“

Speciální symbol „Saloon Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince (denominace). Hra Wanted vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 100 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Wanted obsahuje tyto bonusové hry a symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Saloon Bonus“ a speciálního symbolu „Hvězda“ tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace. V herním poli se zobrazuje v podobě Šerifa a Šerifky.
b) Speciální symbol „Saloon Bonus“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví 3 a více speciálních
symbolů „Saloon Bonus“, aktivuje se bonusová hra „Saloon Bonus“ a udělí Výhru dle výplatní tabulky.
c) Speciální symbol „Hvězda“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Hvězda“ aktivují bonusovou hru „Saloon Bonus“ a udělí počet Roztočení navíc
dle výplatní tabulky.
d) Bonusová hra „Saloon Bonus“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví 3 a více speciálních symbolů
„Saloon Bonus“, aktivuje se bonusová hra „Saloon Bonus“. V bonusové hře si Sázející na roztočeném
terči vystřelí výši Výhry.
e) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví 3 a více speciálních symbolů
„Hvězda“, aktivuje se bonusová hra „Free Spins“. Počet Roztočení navíc je uvedený ve výplatní tabulce
výše. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají
se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Heist at Peacock Manor
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3 510 Kč
Nejvyšší Výhra je 424 150 Kč.
Výherní podíl je 96,1 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wild Heist at Peacock Manor. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Heist at Peacock Manor spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 17 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Wild
Reel“, speciální symboly „Random Wild“, speciální symboly „Walking Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 17 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symboly „Wild“

Speciální symbol „Walking Wild“

Speciální symbol „Random Wild“
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Speciální symbol „Wild Reel“

Speciální symboly „Wild“ v bonusové hře

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Wild Heist at Peacock Manor vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje
již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace ve hře jsou následující:

16. Hra Wild Heist at Peacock Manor obsahuje tyto speciální symboly, bonusovou hru afunkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace.
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Speciální symbol „Random Wild“: Během základní hry se náhodně může spustit tato funkce,
kdy Sázející získá náhodný počet speciálních symbolů „Random Wild“, které se stanou součástí
Výherní kombinace. Maximální počet speciálních symbolů „Random Wild“ je 7.
c) Speciální symbol „Walking Wild“: Během základní hry se náhodně může spustit tato funkce, kdy
Sázející získá speciální symbol „Walking Wild“. Automaticky bude spuštěno Roztočení navíc
a speciální symbol „Waking Wild“ se posune o jednu pozici vlevo k prvnímu válci a může být součástí
Výherní kombinace. Tato funkce končí po posledním Roztočení navíc, když se poslední speciální
symbol „Walking Wild“ dostane na libovolnou pozici v prvním válci.
d) Speciální symbol „Wild Reel“: Během základní hry se může náhodně spustit tato funkce, kdy Sázející
získá speciální symboly „Wild Reel“, které se náhodně umístí do herního pole a roztáhnou se přes celý
válec.
e) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
Zobrazuje se v podobě zlatého klíče a odemyká zámek v pravé části vedle herního pole. 3 a více
speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
f)
Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci
bonusové hry a Sázející získává 7 Roztočení navíc. Sázejícímu se objeví nové herní pole, kde si vybere
3 z 11 karet. Kde každá karta znázorňuje Roztočení navíc, násobitele Výhry nebo speciální symboly
„Wild“. Během každého Roztočení navíc jsou aktivní veškeré získané funkce. Během bonusové hry je
možné získat další Roztočení navíc a spustit speciální funkci „Re-Pick“. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou sázkou, které je spustilo.
g) Speciální funkce „Re-pick“: Během bonusové hry „Free Spins“ spustí 2 a více speciálních symbolů
„Bonus“ funkci „Re-pick“. Sázejícímu je umožněno vybrat si náhodný počet karet a získat tak
Roztočení navíc, násobitele Výhry nebo více speciálních symbolů „Wild“ v herním poli.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

17.
18.

19.
20.

Yeti Battle of Greenhat Peak
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 35 100 Kč
Nejvyšší Výhra je 422 500 Kč.
Výherní podíl je 96,1 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Yeti Battle of Greenhat Peak. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Yeti Battle of Greenhat Peak spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 11 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly
„Sticky Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 11 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symboly „Wild“ a speciální symbol „Sticky Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
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na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Yeti Battle of Greenhat Peak vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje
již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře jsou následující:

16. Hra Yeti Battle of Greenhat Peak obsahuje tyto speciální symboly, bonusovou hru a funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“
se v herním poli zobrazuje ve třech podobách viz. symboly na válcích výše. Během bonusové hry
nebo během speciální funkce „Wild Attack“ se speciální symbol „Wild“ mění na speciální symbol
„Sticky Wild“ a je uzamčený (zmrazený) na své pozici do doby, než se stane součástí Výherní
kombinace.
b) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli.
2 speciální symboly „Bonus“ spustí speciální funkci „Wild Attack“. 3 a více speciálních symbolů
„Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“.
c) Speciální funkce „Wild Attack“: Během základní hry může dojít k aktivaci speciální funkce „Wild
Attack“, pokud se kdekoliv v herním poli objeví 2 speciální symboly „Bonus“. Poté dojde k uzamčení
všech speciálních symbolů „Wild“, které netvořily Výherní kombinaci. Poté se v herním poli náhodně
umístí další 1 až 3 speciální symboly „Wild“ a válce se opětovně roztočí, a to bez odečtení vkladu.
Ve spodní části pod herním polem se náhodně objevují symboly v podobě oranžové mrkve, které značí
počet speciálních symbolů „Wild“, které budou uděleny pro opětovné roztočení. Může nastat situace,
kdy dojde k naplnění celého pole s mrkvemi, funkce udělí dodatečný třetí speciální symbol „Bonus“
a spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci
bonusové hry „Free Spins“ s Roztočeními navíc. 3 speciální symboly „Bonus“ udělí 10 Roztočení
navíc. 4 speciální symboly „Bonus“ udělí 15 Roztočení navíc. 5 speciálních symbolů „Bonus“ udělí 20
Roztočení navíc. Všechna roztočení probíhají se stejnou sázkou, která bonusovou hru spustila. Během
bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ dochází
ke sbírání speciálních symbolů „Bonus“, které se zobrazují pod herním polem stejně jako ve speciální
funkci „Wild Attack“ a můžou tak být přidány do herního pole další speciální symboly „Wild“ či
uděleno další Roztočení navíc. Při každém Roztočení navíc se náhodně rozmístí v herním poli přidělený
počet speciálních symbolů „Wild“ které se se uzamknou (zamrazí) na svých pozicích, dokud se nestanou
součástí výherní kombinace stejně jako ve speciální funkci „Wild Attack“.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Alchemy
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Alchemy. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Alchemy spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Alchemy je i speciální symbol „Wild“, speciální symbol „Expanding Wild“
a speciální symbol „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“. Způsob

získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 40
fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“ nebo
„–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka „+“
nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku

6.

7.

„SÁZKA“. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Expanding Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy

Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky viz. „ “. Hra Alchemy vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč a hodnotu mince 1. Všechny Výhry
se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Alchemy obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vytvořil Výherní kombinaci. Pokud je součástí Výherní
kombinace, tak se roztáhne přes celý válec a utvoří speciální symbol „Expanding Wild“.
b) Speciální funkce „Alchymista“: Tato funkce se může náhodně aktivovat, když nevznikne Výherní
kombinace a může nastat jedna ze tří variant:
i.
„Zamíchání“ – v herním poli se objeví mlýn a náhodně promíchá symboly v herním poli, tím
dojde k vytvoření Výherní kombinace.
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„Přebarvení“ - přeměna běžných symbolů J, Q, K nebo A na jakýkoliv stejný běžný symbol J,
Q, K nebo A, a vytvoří se tak Výherní kombinace.
iii.
„Náhodný Wild“ - do herního pole se náhodně umístí speciální symbol „Wild“ a vytvoří se
Výherní kombinace.
c) Speciální funkce „Násobitel“: Pokud se v herním poli objeví 9, 12 nebo 15 shodných běžných symbolů
J, Q, K nebo A na prvních 3, 4 nebo 5 válcích zleva, získává Sázející násobitel Výhry x3, x4 nebo x5.
Součástí Výherní kombinace mohou být i speciální symboly „Wild“.
d) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet pouze na válcích 1, 3 a 5. 3
speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
e) Bonusová hra „Free Spins“: Po spuštění bonusové hry si může Sázející vybrat jedna ze tří variant
s Roztočeními navíc. Výběr Sázejícího některé z variant s Roztočeními navíc nemá vliv na výsledek
bonusové hry. Bonusová hra „Free Spins“ a jeji varianty jsou součástí matematického modelu
Technické hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl. Všechna roztočení
jsou se stejnou výší sázky a hodnotou mince jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
i. 9 Roztočení navíc - všechna roztočení jsou s aktivovanou funkcí „Přebarvení“.
ii. 7 Roztočení navíc - všechna roztočení jsou s aktivovanou funkcí „Náhodný Wild“.
iii. 5 Roztočení navíc - všechna roztočení jsou s aktivovanou funkcí „Zamíchání“.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
ii.

16.
17.

18.
19.

Arcane: Reel Chaos
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 57 420 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,81 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Arcane: Reel Chaos. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Arcane: Reel Chaos spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 20
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ a poté „ “.
Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra
podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazený v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCÍ“ (0,20 – 50 Kč). Účastníkovi
se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. V této hře jedné úrovni odpovídá 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí.
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5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“ a poté „ “.).
7. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě, že
pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ a poté „
jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty

13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického
opakování hry. Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty
za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry v základní hře je
odvozena odpočtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra
Arcane: Reel Chaos vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou hodnotu mince a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o hodnotu
mince ve výši 0,20. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace v základní hře (zlatá barva) a příslušná Výhra v Kč (bílá barva) při nastavené
hodnotě mince 0,20 jsou následující:

15. Hra Arcane: Reel Chaos obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Psyop Stacked Wilds“: Pokud se před herním polem objeví symbol Psyop,
do herního pole se umístí speciální symboly „Wild“ a pokryjí celý válec. Speciální symboly „Wild“ se
mohou vytvořit pouze na 2. nebo 3. válci. Tato funkce je aktivována náhodně.
c) Speciální funkce „Zero.x Overlays Wilds“: Pokud se před herním polem objeví symbol Zero.x,
vytvoří se náhodně 3 až 5 speciálních symbolů „Wilds“. Tato funkce je aktivována náhodně.
d) Speciální funkce „Násobitel Flare“: Pokud se před herním polem objeví symbol Flare, dojde
k roztočení ohnivého kola s násobiteli Výher na výherní linii x3, x4 nebo x5. Tato funkce je aktivována
náhodně pokud dojde k Výherní kombinaci.
e) Speciální funkce „Chrono Re-spin“: Pokud proběhne roztočení bez Výherní kombinace, tak se může
náhodně zobrazit symbol Chrono. Díky tomu dojde u všech válců k opětovnému Roztočení navíc.
Speciální funkce „Chrono Re-spin“ se opakuje do doby, než vznikne Výherní kombinace. Během
Roztočení navíc se v pravé části vedle herního pole zobrazuje progresivní násobitel, který znásobí
Výhry na výherních liniích x2 až maximálně x10. Po každém Roztočení navíc se násobitel zvyšuje o 1.
f) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet pouze na válcích 1, 3 a 5. 3
speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
g) Bonusová hra „Free Spins“: Po aktivaci bonusové hry dojde k udělení Výhry ve výši pětinásobku
celkové Sázky. Poté dojde k souboji ve čtyřech různých fázích podle postav z běžných symbolů (Flare,
Zero.x, Chrono a Psyop). Pokud dojde k Výherní kombinaci, tak je zasažena postava se symbolem Deep
Pocket a pokud nevznikne Výherní kombinace, tak je zasažena jedna ze čtyř postav hrdinů. Každá strana
má ukazatel zdraví, ze kterého se ubírají životy. Po vyčerpání ukazatele u Deep Pocket se spustí nová
fáze a další souboj. Ukazatel protivníka může pouze klesat. Výhry na výherní linii se násobí ukazatelem
pod Deep Pocket. Po dokončení poslední fáze dojde k udělení bonusové Výhry ve výši 10násobku
Sázky za každý zbývající bod zdraví. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které
bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Armed´N´Wild
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Armed´N´Wild. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Armed´N´Wild spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Armed´N´Wild je i speciální symbol „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě
následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru zleva
doprava a zprava doleva. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši

6.

7.

sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích oběma směry
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí oběma směry.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symboly „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

16. Hra Armed´N´Wild obsahuje tento speciální symbol a bonusovou funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je součástí Výherní kombinace, tak se zobrazí přes celý
válec a může být součástí dalších Výherních kombinací. Speciální symbol „Wild“ se nachází v herním
poli pouze na válcích 2, 3 nebo 4.
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Bonusová funkce „Nudge Multiplier“: Pokud se stane speciální symbol „Wild“ součástí Výherní
kombinace, tak pro dané jedno roztočení je za každý takto označený speciální symbol „Wild“ je udělený
jeden násobitel Výhry. Maximální násobitel Výhry pro jedno roztočení může být až x12.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Všechny výsledky hry jsou součástí matematického modelu hry a zaručují certifikovaný
výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

BerryBurst MAX
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 67 860 až 127 440 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 92,92 až 96,23 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru BerryBurst MAX. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře BerryBurst MAX spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
a s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“.
3. Ve hře BerryBurst MAX jsou Výhry vypláceny z výherních shluků symbolů. Symbol se počítá za součást
shluku, pokud horizontálně nebo vertikálně sousedí s dalším shodným symbolem. Výhru udělují shluky
složené alespoň z 5 symbolů. Shluky symbolů, které spolu nesousedí, se považují za samostatné a proplácejí
4.

se samostatně. Způsob vyplácení výher je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
7. Poloha a počet herních symbolů ve shluku v herním poli po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví speciální symbol „Wild“, automaticky se aktivuje bonusová funkce
„Re-Spin“. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací z výherního shluku
symbolů dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
8. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
5.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“ a „Expanding Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Počet mincí vyhraných za shluk odpovídá hodnotě uvedené ve výplatní tabulce níže. Peněžní výhra za shluk
odpovídá získanému počtu mincí znásobenou hodnotou mince. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze z výherních shluků symbolů.
Následující tabulka zobrazuje počty symbolů ve shluku (bílá barva) a počet mincí výherních pro nastavenou
úroveň sázky 1 (ostatní barvy):

15. Hra BerryBurst MAX obsahuje tyto bonusové funkce a hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit kdekoliv na válcích.
Pokud se po zastavení válců v herním poli objeví alespoň 1 speciální symbol „Wild“, automaticky se
roztáhne na celý svůj válec, dojde k vyplacení Výhry, a následně bude Sázejícímu uděleno jedno
opětovné Roztočení „Re-Spin“ navíc. Pokud se během základní hry anebo při opětovných Roztočeních
„Re-Spins“ navíc objeví pátý speciální symbol „Wild“, nespustí se již žádné další opětovné Roztočení
„Re-Spin“ navíc a Sázející získá Výhru ve výši 10.000 mincí.
b) Speciální funkce „Re-spin“: Pokud dojde k roztažení speciálního symbolu „Wild“ po válci, aktivuje
se speciální funkce „Respin“ a dojde k Roztočení navíc u zbylých symbolů. Během tohoto opětovného
Roztočení navíc bude každý roztažený speciální symbol „Wild“ uzamčen na své pozici, zatímco ostatní
válce se znovu roztočí. Pokud se po zastavení válců v herním poli objeví nový speciální symbol „Wild“,
roztáhne se, dojde k vyplacení Výhry, a Sázejícímu bude uděleno další opětovné Roztočení „Re-Spin“
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navíc. Všechna opětovná Roztočení „Re-Spins“ navíc probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou
mince jako hra, v rámci které byla Roztočení navíc spuštěna.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Butterfly Staxx 2
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 66 060 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,35 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Butterfly Staxx 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Butterfly Staxx 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly a 40
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ výši sázky v mincích, kterou chce hrát. Počet
mincí je nastaven automaticky na 25 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
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tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že okračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Symbol „Kukly“ během bonusové hry „Butterfly Spins“

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace v základní hře (zelená barva) a příslušný počet výherních mincí (bílá barva)
pro nastavenou úroveň 1 jsou následující:

16. Hra Butterfly Staxx 2 obsahuje tyto speciální symboly, bonusovou funkci a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet v herním poli pouze na válcích
1, 3 a 5. Pokud se v herním poli objeví minimálně 3 speciální symboly „Scatter“, spustí se bonusová
hra s Roztočeními navíc. Sázející si může vybrat mezi dvěma bonusovými hrami a to „Buterfly Spins“
nebo „Butterfly Frenzy“. Výběr bonusové hry, jež Sázející učiní, nemá vliv na výsledek bonusové hry.
c) Bonusová hra „Butterfly Spins“: Tato bonusová hra se skládá ze tří herních polí a na každém dojde
k pěti Roztočením navíc. Na jednotlivých válcích se zobrazují pouze symboly „Kukly“. Z některých
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d)

kukel se náhodně vylíhne symbol motýla a ten se postupně přesouvá vlevo k prvnímu válci a postupně
zaplňuje pozice na válcích vlevo. Výhra je udělena dle výplatní tabulky.
Bonusová hra „Butterfly Frenzy“: Během této bonusové hry dochází k chytání motýlů a sbírání
mincí. Ve hře je maximálně 5 úrovní a v každé Sázející obdrží 10 možností na chytání symbolu motýla.
Po zahájení hry Sázející dotykem na obrazovku či kurzorem myši označuje jednotlivé symboly motýla,
kde každý poté zobrazí Výhru v počtech mincí. Každý Sázející může získat náhodný počet úrovní, a to
v rozmezí 1 až 5. Možné Výhry počtu mincí v rámci bonusové hry “Butterfly Frenzy“ jsou:

Speciální funkce „Re-Spins“: Pokud se kdekoliv v herním poli zobrazí na celém jednom válci běžné
symboly s motýlem, spustí se speciální funkce „Re-Spins“, kdy symboly motýlů, a to i z ostatních pozic
na válcích, přesunou na válce úplně vlevo a uzamknou se na svých pozicích a ostatní symboly se
opětovně roztočí. Roztočení navíc probíhají do doby, dokud přibývají symboly s motýly. Pokud se tímto
způsobem zaplní i druhý válec zleva, automaticky se zobrazí druhé herní pole s Roztočením navíc, které
se bude roztáčet společně. Maximální počet herních polí s funkcí „Re-Spins“ je 3. Funkce „Re-Spins“
končí, jakmile už není žádný válec pokrytý symboly s motýly a nepřibývají další symboly s motýly.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusová funkce či hra a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
e)

17.
18.

19.
20.

Dead or Alive 2
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 9 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 534,6 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,7 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Dead or Alive 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Dead or Alive 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 9
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Sticky Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN.
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MINCÍ“. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-2) výši sázky v mincích, kterou chce hrát.
Počet mincí je nastaven automaticky na 9 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně
zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “ odečtou
z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.
5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symboly „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkovou úrovní a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Všechny Výhry se vyplácejí
pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu
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na jejich pozici na válcích. Možné Výherní kombinace v základní hře (oranžová barva) a příslušný počet
výherních mincí (bílá barva) pro Sázku 18 mincí s hodnotou mince 0,50 Kč jsou následující:

16. Hra Dead or Alive 2 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Sticky Wild“: Tento symbol se může objevit pouze v bonusové hře „Old Saloon
Free Spins“ nebo „High Noon Saloon Free Spins“. Během bonusové hry se uzamkne na své pozici
a zůstává na ní až do konce bonusové hry a může tak být součástí Výherní kombinace.
c) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. Dva
a více speciálních symbolů „Scatter“ vyplácí Výhru podle výplatní tabulky. 3 speciální symboly
„Scatter“ vyplácí Výhru podle výplatní tabulky a spouští bonusovou hru „Free Spins“ s 12 Roztočeními
navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: Po aktivaci bonusové hry má Sázející možnost si vybrat jeden ze tří
režimů. Výběr režimu bonusové hry nemá vliv na výsledek bonusové hry:
i. Režim „Train Heist Free Spins“ – Během této bonusové hry je hlavní funkcí násobitel, který se
za každý speciální symbol „Wild“ vždy zvýší o 1 bod a udělí 1 Roztočení navíc. Násobitel je
zobrazen v horní části nad herním polem. Pokud násobitel dosáhne hodnoty x16, udělí ještě
5 Roztočení navíc. V dalším průběhu bonusové hry opět další speciální symboly „Wild“ udělují
1 Roztočení navíc azvýší násobitel o 1 bod.
ii. Režim „Old Saloon Free Spins“ – Během této bonusové hry se všechny Výhry násobí x2.
Speciální symboly „Wild“ se vždy změní na speciální symboly „Sticky Wild“ a zůstávají
uzamčené na svých pozicích během celé bonusové hry. Pokud se na každém válci objeví alespoň
jeden speciální symbol „Wild“, dojde k udělení dalších 5 Roztočení navíc.
iii. Režim „High Noon Saloon Free Spins“ - Během této bonusové hry se všechny speciální symboly
„Wild“ změní na speciální symboly „Sticky Wild“ a zůstávají uzamčené na svých pozicích během
celé bonusové hry. Pokud se na některém z válců objeví 2 speciální symboly „Wild“, přemění se
tyto symboly na násobitele x2 a v případě 3 speciálních symbolů „Wild“ se přemění na násobitele
x3. Jednotlivé hodnoty se poté mohou společně násobit a dosáhnout tak násobitele x6. Pokud se
na každém válci objeví alespoň jeden speciální symbol „Wild“, dojde k udělení dalších
5 Roztočení navíc.

17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Dice 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 180 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Dice 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Dice 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců s třemi symboly na válec a 81
výherních linií. Součástí hry Dice 81 jsou i speciální symbol „Joker“ a speciální symbol „Kostka“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
81 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Joker“

Speciální symbol „Kostka“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
pře jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Dice 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné
výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1.000 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Dice 81 obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Joker“: Speciální symbol „Joker“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Kostka“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Kostka“ a bonusová hra: Pokud se v herním poli objeví 3 a více speciálních
symbolů „Kostka“, spustí se bonusová hra s Roztočeními navíc. 3 speciální symboly „Kostka“ udělí
hod kostkou a možnost získat 1 až 6 Roztočení navíc. 4 speciální symboly „Kostka“ udělí dva hody
kostkou a možnost získat 2 až 12 Roztočení navíc. Během bonusové hry není možné získat další
Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc je se stejnou výší sázky, která bonusovou hru spustila.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Esqueleto Explosivo 2
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 100 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 4 664 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,13 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Esqueleto Explosivo 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Esqueleto Explosivo 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 99 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Explosivo Wild“ a speciální
symboly „Bonus“.
3.

4.
5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích,
je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ a následném

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 99 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Explosivo Wild“
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Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Esqueleto Explosivo 2 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Esqueleto Explosivo 2 obsahuje tyto speciální symboly, funkci a hru:
a) Speciální symbol „Explosivo Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol,
kromě speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se objeví
v herním poli, dojde k jeho explozi a spolu s ním ještě explodují symboly kolem dokola (minimálně
explodují 3 symboly a maximálně až 8 symbolů). Všechny symboly jsou poté nahrazeny novými
symboly nebo stávajícími shora.
b) Speciální funkce „Propadávání symbolů“: V případě Výherní kombinace, symboly tvořící Výherní
kombinace explodují a dojde k nahrazení daných symbolů stávajícími shora nebo novými, které mohou
vytvořit novou Výherní kombinaci. Speciální funkce „Propadávání symbolů“ pokračuje do doby, dokud
vznikají další Výherní kombinace. Zároveň dojde k navýšení „Mucho Násobitele“ o jednu úroveň.
Všechny takto dosažené Výhry se přičítají na Můj účet dle výplatní tabulky a aktuální výše „Mucho
Násobitele“. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo padání
symbolů.
c) Speciální funkce „Mucho Násobitel“: Dle aktuální dosažené úrovně násobí Výhru u jednotlivých
Výherních kombinací. „Mucho Násobitel“ má následující úrovně: 1x, 2x, 4x, 16x a 32x. Pokud dojde
k Výherní kombinaci a k nahrazení symbolů během speciální funkce „Propadávání symbolů“ nebo
k zobrazení speciálního symbolu „Explosivo Wild“ v herním poli, dojde ke zvýšení násobitele Výherní
kombinace o jednu úroveň.
d) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
e) Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci
bonusové hry s Roztočeními navíc – viz výše. Během bonusové hry udělí 2 a více speciálních symbolů
„Bonus“ další Roztočení navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ dochází ke sbírání speciálních
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17.
18.

19.
20.

symbolů „Explosivo Wild“, které jsou znázorněny pod jednotlivými násobiteli. Pokud dojde k sesbírání
třech speciálních symbolů „Explosivo Wild“ pod násobitelem, dojde k odstranění daného násobitele,
udělení jednoho Roztočení navíc a odemčení zámku pod posledním násobitelem. Všechna následující
Roztočení navíc v bonusové hře poté pokračují již od vyšší hodnoty násobitele. Současně také dojde
k odemčení jednoho zámku u násobitele x64 a udělení jednoho Roztočení navíc. Všechna Roztočení
navíc probíhají se stejnou sázkou, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Firebird Double 27
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Firebird Double 27. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Firebird Double 27 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly
na válec a 27 výherních linií v obou směrech. Součástí hry Firebird Double 27 je i speciální symbol „Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

4.

kliknutí na tlačítko „
“.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ a následném

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 27 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích v obou směrech
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí v obou směrech (od prvního válce zleva doprava
a od posledního válce zprava).
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní násobitele jsou následující:

16. Hra Firebird Double 27 obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Tento speciální symbol může sám utvořit Výherní
kombinaci viz. výplatní tabulka výše.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Flux
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 185 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 12 654 Kč
Nejvyšší Výhra je 473 970 Kč.
Výherní podíl je 96,2 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Flux. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře Flux spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 15
výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě
následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 15 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Flux vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné
výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Všechny
Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Flux obsahuje tyto speciální symboly, funkci a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ dojde k aktivaci
bonusové hry s Roztočeními navíc, výherními liniemi v obou směrech nebo roztažením herního pole
na 6 řad. Sázející má na výběr ze 3 variant bonusové hry. Výběr některé varianty bonusové hry, jež
Sázející učiní, nemá vliv na výsledek bonusové hry:
i. 16 Roztočení navíc a výherní linie v obou směrech
ii. 12 Roztočení navíc a rozšíření herního pole na 6 řad
iii. 8 Roztočení navíc, výherní linie v obou směrech a rozšíření herního pole na 6 řad
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Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou, která bonusovou hru spustila.
Tabulka počtu Roztočení navíc u všech variant bonusové hry při 3, 4 a 5 speciálních symbolech „Bonus“
je uvedena níže. Počet speciálních symbolů „Bonus“ (bílá barva), počet Roztočení navíc pro první
variantu bonusové hry (růžová barva), počet Roztočení navíc pro druhou variantu bonusové hry
(červená barva), a počet Roztočení navíc pro třetí variantu bonusové hry (oranžová barva).

17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Four Fruits II
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 484 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Four Fruits II. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Four Fruits II spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců s třemi symboly na válec
a 10 výherních linií pro základní hru a 54 výherních linií pro bonusovou hru. Součástí hry Four Fruits II jsou
i speciální symbol „Joker“ a speciální symbol „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava i zprava doleva. Výherní linie jsou následující pro základní hru:

Výherní linie jsou následující pro bonusovou hru:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
10 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

i zprava doleva na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava i od posledního zprava
doleva.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Joker“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Four Fruits II vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1.000
Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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15. Hra Four Fruits II obsahuje tyto speciální symboly, bonusovou hru a funkci:
a) Speciální symbol „Joker“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Bonus“ a bonusová hra: Pokud se v herním poli kdekoliv na válcích objeví
3 speciální symboly „Bonus“, aktivuje se bonusová hra s Roztočeními navíc. Bonusová hra je složená
z 10 Roztočení navíc. Během bonusové hry se zvýší počet výherních linií z 10 na 54. Každé Roztočení
navíc je se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
c) Bonusová funkce „Respin“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví u sebe shluk čtyř shodných

16.
17.

18.
19.

ovocných symbolů typu 2x2 viz obrázek
, dané symboly se zablokují na svých pozicích
a spustí se jedno Roztočení navíc u ostatních symbolů.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruiti XL
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruiti XL. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruiti XL spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se ´čtyřmi symboly na válec a 40
výherních linií. Součástí hry Fruiti XL je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
kliknutí na tlačítko „
linie jsou následující:

“ a následném

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 40 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše Sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií
kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.

380

Možné Výherní násobitele jsou následující:

16. Hra Fruiti XL obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Tento speciální symbol
může sám utvořit Výherní kombinace a při počtu 3 a více viz výplatní tabulka výše.
b) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli a utvořit
Výherní kombinaci s ostatními speciálními symboly „Scatter“. 3 a více speciálních symbolů „Scatter“
vyplácí Výhru dle Výplatní tabulky výše.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Ghost´N´Gold
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 600 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 43 740 Kč.
Nejvyšší Výhra je 445 860 Kč.
Výherní podíl je 95,95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Ghost´N´Gold. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Ghost´N´Gold spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců, kde první válec má
3 symboly, druhý až pátý válec má 6 symbolů a 3 888 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince.
Součástí hry Ghost´N´Gold jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3. Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Výherní linie se vypočítává
jako počet symbolů pro každý válec (bráno zleva doprava) a jejich násobek s ostatními válci (viz příklad
níže). Výhra za daný symbol se násobí hodnotou Výherní kombinace a vznikne tak celková Výhra v počtu
mincí.
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „

“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“

následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena
automaticky na 30 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“
v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
6. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
7. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
5.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
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13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
liniích. Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

14. Hra Ghost´N´Gold obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Wild Ghost Spins“: Kdykoliv během základní hry se může náhodně spustit funkce
„Wild Ghost Spins“, která do herního pole přidá 3 až 8 speciálních symbolů „Wild“.
c) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Bonus“ udělí 8 Roztočení navíc. 4 speciální
symboly „Bonus“ udělí 18 Roztočení navíc. Během Roztočení navíc se častěji spouští náhodná speciální
funkce „Wild Ghost Spins“. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení navíc.
Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou a hodnotou mince jako roztočení, které je spustilo.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné Bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Harlequin Dice
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Harlequin Dice. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Harlequin Dice spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly
na válec a 81 výherních linií. Součástí hry Harlequin Dice je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Bonus“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
kliknutí na tlačítko „

“ a následném

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava.
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 81 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
v černé tabulce níže v bílé barvě) a nastavené výše Sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
linií. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
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Možné Výherní násobitele jsou následující:

16. Hra Harlequin Dice obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Tento speciální symbol
může sám utvořit Výherní kombinace při počtu 3 a více viz výplatní tabulka výše.
b) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může objevit pouze v základní hře kdekoliv
v herním poli. 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Bonus“ udělí hod kostkou a možnost získat 1 až 6
Roztočení navíc. 4 speciální symboly „Bonus“ udělí hod dvěma kostkami a možnost získat 2 až 12
Roztočení navíc. V průběhu bonusové hry nelze získat další Roztočení navíc. Každé roztočení je se
stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová hra a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Jewels Fortune
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Jewels Fortune. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Jewels Fortune spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 výherních linií. Součástí hry Jewels Fortune je i speciální symbol „Wild“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

4.

na tlačítko „ “. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

“ a následném kliknutí

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 243 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na
aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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16. Hra Jewels Fortune obsahuje tento speciální symbol a bonusovou funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol se objevuje v základní hře na válcích 2, 3, 4 a 5.
Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace.
b) Bonusová funkce „Avalanche Respins“: Pokud se v herním poli objeví Výherní kombinace, symboly
tvořící Výherní kombinace zmizí a dojde k nahrazení daných symbolů stávajícími shora nebo novými,
které mohou vytvořit novou Výherní kombinaci. Bonusová funkce „Avalanche Respins“ pokračuje do
doby, dokud vznikají další Výherní kombinace. Při každém nahrazení dochází k navýšení násobitele
Výhry o 1 bod. Maximální výše násobitele je x5. Všechny takto dosažené Výhry se přičítají na Můj
účet dle výplatní tabulky a aktuální výše násobitele Výhry. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky
nastavené při roztočení, které zahájilo tuto bonusovou funkci.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Joker Boom Plus
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker Boom Plus. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker Boom Plus spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce s třemi symboly na válec
a až 81 výherních linií. Součástí hry Joker Boom Plus je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 81
fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“
nebo „–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku
„SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje
Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii.
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Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“ a „Expanding Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy

Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky viz „ “. Výše Výhry je odvozena dle zvolené
sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Joker Boom Plus vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč a hodnotu mince 1. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

15. Hra Joker Boom Plus obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vytvořil
co nejlepší Výherní kombinaci. Během bonusové hry se speciální symbol „Wild“ přemění na speciální
symbol „Expanding Wild“.
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Speciální funkce „Druhá šance“: Pokud se speciální symbol „Wild“ nestane součástí Výherní
kombinace, zůstane uzamčený na své pozici pro následující roztočení.
c) Speciální symbol „Scatter“: Tento symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 nebo 4 speciální
symboly „Scatter“ spustí navazující speciální hru „Boom Spins“.
d) Navazující speciální hra „Boom Spins“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví 3 nebo 4 speciální
symboly „Hvězda“, automaticky se spustí navazující speciální hra „Joker Bonus“ s pěti (za 3 symboly)
nebo deseti (za 4 symboly) roztočeními, kde se u každého roztočení standardně odečítá zvolená výše
sázky, která danou bonusovou hru spustila. Během všech roztočení se přes celý první válec roztáhne
speciální symbol „Wild“. Navazující speciální hru je možné kdykoliv přerušit, pokud Sázející sníží či
zvýší Sázku a tím přerušit bonusové zvýhodnění. Během bonusové hry je možné získat další navazující
speciální hry. Všechna roztočení navazující speciální hry probíhají se stejnou sázkou jako roztočení,
které je spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu speciální hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Jednotlivé hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a zaručují
certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

16.
17.

18.
19.

Merlin´s Magic Mirror
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 600 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 43 632 Kč.
Nejvyšší Výhra je 432 150 Kč.
Výherní podíl je 95,96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Merlin´s Magic Mirror. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Merlin´s Magic Mirror spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 20 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Merlin´s Magic
Mirror jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Magic Mirror“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou následující.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „

“. Vyplácí se vždy nejdelší

“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“

následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena
automaticky na 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
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“

v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince.
5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Magic Mirror“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
liniích.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

14. Hra Merlin´s Magic Mirror obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Magic Mirror Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ udělí 10 Roztočení navíc.
Dané speciální symboly „Bonus“ se změní na speciální symboly „Magic Mirror“ a uzamknou se
na svých pozicích během celé bonusové hry. Na kanci každého Roztočení navíc speciální symboly
„Magic Mirror“ odhalí Výhru nebo jeden symbol stejného typu. Během bonusové hry je možné získat
další speciální symboly „Magic Mirror“, které zůstanou uzamčené na svých pozicích. Každé Roztočení
navíc probíhá se stejnou výší sázky a hodnotou mince jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
d) Speciální funkce „Merlin´s Magic Respin“: Pokud se na prvním válci objeví 3 symboly stejného typu,
spustí se speciální funkce „Merlin´s Magic Mirror Respin“. Speciální symboly „Magic Mirror“ odhalí
náhodný symbol a zůstanou uzamčené na svých pozicích a ostatní symboly se jednou Roztočí navíc.
Všechna Roztočení navíc končí, jakmile již nepřibývají další symboly stejného typu.
e) Speciální funkce „Wizard Wilds“: Během základní hry se může náhodně spustit funkce „Wizard
Wilds“, která může změnit náhodný počet symbolů na speciální symboly „Wild“.
f) Speciální funkce „Merlin´s Mystery Magic“: Během jakéhokoliv nevýherního roztočení se může
náhodně spustit funkce „Merlin´s Mystery Magic“, která může přeměnit náhodný počet symbolů
na symbol stejného typu a vytvořit tak Výherní kombinaci.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Multi Diamonds 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Multi Diamonds 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Multi Diamonds 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce s třemi symboly na válec
a až 81 výherních linií. Součástí hry Multi Diamonds 81 je i speciální symbol „Multi Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 81
fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“
nebo „–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku

6.

„SÁZKA“. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.

Speciální symbol „Multi Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky viz. tabulka níže. Výše Výhry je odvozena dle
zvolené výše sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Multi Diamonds 81 vždy zohledňuje Účastníkem
nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky. Níže uvedené Výhry
platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 100 Kč a hodnotu mince 1. Všechny Výhry se
vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„Výhra“.

15. Hra Multi Diamonds 81 obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Multi Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol. Pokud je
součástí Výherní kombinace 1 speciální symbol „Multi Wild“, Výhra se násobí x2. Pokud jsou součástí
Výherní kombinace 2 speciální symboly „Multi Wild“, Výhra se násobí x4. Pokud jsou součástí Výherní
kombinace 3 speciální symboly „Multi Wild“, Výhra se znásobí x8.
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16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a zaručují certifikovaný
výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Reel Sheriff
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 800 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 28 800 až 172 800 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Reel Sheriff. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Reel Sheriff spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Reel Sheriff je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Mystery“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích,
je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích v obou směrech
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí v obou směrech (od prvního válce zleva doprava
a od posledního válce zprava).
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symboly „Wild“ (Šerif a Banditka)

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše Sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií
kromě Výher ze speciálních symbolů „Mystery“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
násobitele jsou následující:

16. Hra Reel Sheriff obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Po zastavení válců se
speciální symbol „Wild“ – Šerif se může objevit pouze na prvním válci a Banditka na posledním válci
v herním poli.
b) Bonusová funkce „Respin“: Pokud se na prvním nebo posledním válci objeví speciální symbol
„Wild“, aktivuje se funkce „Respin“ s Roztočeními navíc. Speciální symbol „Wild“- Šerif se poté
v každém Roztočení navíc posouvá zleva doprava a speciální symbol „Wild“ - Banditka zprava doleva.
Po každém Roztočení navíc se vždy posune o jednu pozici a může tak být součástí Výherní kombinace.
Roztočení navíc pokračují do doby, dokud se zobrazují v herní poli speciální symboly „Wild“. Všechny

394

17.
18.

19.
20.

takto dosažené Výhry se přičítají na Můj účet dle výplatní tabulky. Všechny Výhry se odvíjejí od výše
sázky nastavené při roztočení, které zahájilo tuto bonusovou funkci.
c) Speciální symbol „Mystery“: Pokud dojde ke spojení dvou speciálních symbolů „Wild“ – Šerif
a Banditka, vznikne speciální symbol „Mystery“ a je udělena Výhra v rozmezí x5 až x50 násobku
Sázky. Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace. Speciální symbol „Mystery“ se může objevit pouze během bonusové funkce
„Respin“.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Super Joker 40
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Super Joker 40. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Super Joker 40 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 40 výherních linií. Součástí hry Super Joker 40 je i speciální symbol „Joker“, speciální symbol
„Expanding Joker“ a speciální symbol „Hvězda“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“. Způsob

získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 40
fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“
nebo „–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku
„SÁZKA“. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Joker“ a speciální symbol „Expanding Joker“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Super Joker 40 vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 100 Kč a hodnotu mince 1. Všechny Výhry
se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „Výhra“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Super Joker 40 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Joker“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv jiný běžný symbol
tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Expanding Joker“: Pokud se na jednom válci objeví 4 stejné druhy symbolů, tak se
při následujícím roztočení místo nich objeví na daném válci roztažený speciální symbol „Expanding
Joker“ a může tak utvořit Výherní kombinaci.
c) Speciální symbol „Hvězda“: 3 speciální symboly „Hvězda“ spustí bonusovou hru „Free Spins“.
d) Bonusová hra „Free Spins“: Bonusová hra „Free Spins“ spustí 5 Roztočení navíc. Během bonusové
hry se na válcích 1, 3 a 5 zobrazí speciální symbol „Expanding Joker“. Všechna roztočení jsou se stejnou
výší sázky a hodnotou mince, která danou bonusovou hru spustila.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Jednotlivé bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu
hry a zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Sword of Khans
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 2 784 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,36 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Sword of Khans. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Sword of Khans spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 10 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě
následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.
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5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Sword of Khans vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace v základní hře jsou následující:

16. Hra Sword of Khans obsahuje tento speciální symbol, funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
expandujících symbolů v bonusové hře tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 3 a více
speciálních symbolů „Wild“ spouští bonusovou hru. Speciální symbol „Wild“ může sám tvořit Výherní
kombinace podle výplatní tabulky výše.
b) Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Wild“ dojde k aktivaci bonusové
hry s Roztočeními navíc. Počet Roztočení navíc je náhodně vygenerován a může to být: 5, 7, 8, 9, 10,
12 nebo 15 Roztočení navíc. Během udělování počtu Roztočení navíc je také zobrazen symbol, který
bude během bonusové hry v herním poli expandovat po celém válci. Pokud se během bonusové hry
objeví v herním poli alespoň dva speciální symboly „Wild“, je udělen další náhodný počet Roztočení
navíc a zobrazen další symbol, který se může roztahovat po válci. Během jednoho Roztočení navíc se
mohou roztahovat všechny zobrazené symboly pod herním polem a Sázející obdrží Výhru za všechny
tyto symboly a jejich Výherní kombinace. Všechna roztočení probíhají se stejnou sázkou,
které bonusovou hru spustilo.
c) Speciální funkce „Expanding“: Během bonusové hry „Free Spins“ je vždy náhodně vybraný některý
ze symbolů, který se roztáhne po celém válci, pokud se může stát součástí Výherní kombinace. Speciální
symbol „Wild“ není nikdy součástí roztahující se Výherní kombinace.
d) Speciální funkce „Násobitel“: V průběhu bonusové hry „Free Spins“ se při výběru symbolu, který se
bude roztahovat, může symbol opakovat. Díky tomu dojde ke zvýšení násobitele Výherní kombinace
za každý takový symbol o 1 bod a maximální možná hodnota násobitele je 3.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Ultimate Crystals
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.,
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Ultimate Crystals. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Ultimate Crystals spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 10 výherních linií. Součástí hry Ultimate Crystals je i speciální symbol „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
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“. Způsob

“. Pokud Účastník

získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 40
fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“
nebo „–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku

6.

7.

„SÁZKA“. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

i zprava doleva na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava i od posledního zprava
doleva.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky viz „ “. Výše Výhry je odvozena dle zvolené
sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Joker Boom Plus vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 100 Kč a hodnotu mince 1. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Ultimate Crystals obsahuje tento speciální symbol a bonusovou funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol a může se
nacházet pouze na 2, 3 nebo 4 válci. V případě Výherní kombinace se speciální symbol „Wild“ roztáhne
po daném válci a spustí bonusovou funkci „Respin“
b) Bonusová funkce „Respin“: Při této funkci dojde k roztočení ostatních válců, kde nebyl roztažený
speciální symbol „Wild“. Pokud se během funkce „Respin“ objeví další speciální symbol „Wild“, dojde
k dalšímu roztažení po celém válci a k opětovné funkci „Respin“. Maximálné počet Roztočení navíc při
funkci „Respin“ jsou 3. Každá funkce „Respin“ je odehrána se stejnou výší sázky a hodnotou mince,
která tuto funkci spustila.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry či bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Jednotlivé hry či bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí
matematického modelu hry a zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Ape
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 400 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 28 728 Kč.
Nejvyšší Výhra je 456 480 Kč.
Výherní podíl je 96,01 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wild Ape. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Ape spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 20
výherních linií pro základní hru s možností nastavení hodnoty mince a 5 válců se čtyřmi symboly na válec
a 40 výherních linií pro bonusovou hru. Součástí hry Wild Ape jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální
symboly „Bonus“.
3.

Struktura výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší
kombinace shodných symbolů zleva doprava. Možné výherní kombinace pro základní hru:
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Další výherní kombinace pro bonusovou hru a speciální funkci „Wild Ape Respins“:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „

“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“

následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena
automaticky na 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“
v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince.
5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
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s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. V tabulce níže je zobrazena
Výhra uvedená v počtu mincí. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

14. Hra Wild Ape obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet pouze na válcích 1, 3 a 5. 3
speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru „Bonus Wheel“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Bonus Wheel“: 3 speciální symboly „Bonus“ aktivují bonusovou hru. Na začátku
bonusové hry se spustí kolo „Bonus Wheel“, kde je možné získat až 20 Roztočení navíc a až 50
dodatečných speciálních symbolů „Wild“. Během získaných Roztočení navíc dojde k roztažení válců,
a to na 4 symboly pro každý válec a zvýšení výherních linií z 20 na 40.
d) Speciální funkce „Wild Ape Respins“: Pokud se kdekoliv v herním poli na třech sousedních válcích
objeví 3 symboly „Opice“, spustí se 3 Roztočení navíc, kde jsou všechny symboly „Opice“ přeměněny
na speciální symboly „Wild“. Během Roztočení navíc dojde k roztažení válců, a to na 4 symboly
pro každý válec a zvýšení výherních linií z 20 na 40. Sázející dá stisknutím tlačíka pokyn k roztočení
kola v bonusové hře a vyčká na automatické zastavení, kde se mu zobrazí příslušná Výhra.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné Bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Zelené Dobrodružství 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 320 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Zelené Dobrodružství 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Zelené Dobrodružství 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi
symboly na válec a 81 výherních linií. Součástí hry Zelené Dobrodružství 81 jsou i speciální symboly „Wild“,
speciální symbol „Násobitel Wild“ a speciální symbol „Expanding Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“

“. Výherní linie jsou následující:

4.

5.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
81 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

8.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
9. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
10. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
11. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
12. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
13. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
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Speciální symbol „Wild“ a „Expanding Wild“

Speciální symbol „Násobitel Wild“

14. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Zelené Dobrodružství 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Zelené Dobrodružství 81 obsahuje tyto speciální symboly a speciální funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. V herním poli má podobu zelené kuželky.
b) Speciální funkce symbolu „Wild“:
i. Roztažení: Pokud se speciální symbol „Wild“ v podobě zelené kuželky stane součástí aktivní
výherní linie, roztáhne se na všechny pozice svého válce a tím vznikne speciální symbol
„Expanding Wild“.
ii. Nahrazení: Po zastavení válců přiletí speciální symbol „Wild“ a obsadí náhodný počet pozic
(nahradí běžný symbol na této pozici) kdekoliv v herním poli a roztáhne se na všechny pozice
svého válce. Tato funkce je aktivována náhodně.
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iii. Rotace: Po zastavení válců přiletí speciální symbol „Wild“ v podobě zelené kuželky a zamíchá
všechny symboly v herním poli, poté obsadí jednu pozici (nahradí běžný symbol na této pozici)
kdekoliv v herním poli a roztáhne se na všechny pozice svého válce. Tato funkce je aktivována
náhodně.
c) Speciální symbol „Násobitel Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. V podobě červené kuželky vždy násobí
Výherní kombinaci x2. Speciální symbol „Násobitel Wild“ se může nacházet pouze na válcích 2 a 4.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné speciální funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Speciální funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Apollo European Roulette
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 48 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 36 000 Kč.
Výherní podíl je 97,3 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Apollo European Roulette. Cílem hry je odhadnout, kde se
na ruletovém kole zastaví kulička.
2. Ve hře Apollo European Roulette spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě ruletové kolo a herní
plátno.
3. Účastník volí Sázky prostřednictvím k tomu určeného herního plátna. K zvolení výše sázky použije Účastník
hodnotové mince v různých hodnotách. Hodnotové mince jsou zobrazeny ve spodní části herního plátna
a mají hodnotu 5 Kč, 10 Kč, 25 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 500 Kč. Hodnotové mince Účastník umístí kamkoliv
na pozici pro sázky na herním plátně. Při označení některé z pozic pro umístění sázky se objeví okno
s minimální a maximální možnou výší sázky. Celková výše sázky se Účastníkovi zobrazí v dolní části 23
herního pole jakožto „SÁZKA“. Způsob násobení vítězných sázek se Účastníkovi zobrazí po kliknutí
na tlačítko „MENU“.
4. Ve hře Apollo European Roulette jsou Účastníkovi k dispozici vnitřní, vnější a anoncované sázky.
a) Vnitřní sázky jsou sázky na konkrétní čísla na herním plátně.
• Přesná (Straight) – sázka na jedno konkrétní číslo včetně 0. Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince na vybrané číslo na herním plátně.
• Rozdělená (Split) – sázka na 2 sousedící čísla. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince
na čáru mezi 2 sousedícími čísly na herním plátně.
• Ulička (Three Line, Street) – sázka na řadu 3 čísel. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové
mince na čáru na začátku některé z 12 řad. Také je možné vsadit na trojici čísel 0, 1, 2 nebo 0, 2,
3, a to umístěním hodnotové mince na společný roh těchto 3 čísel na herním plátně.
• Rohová (Corner) – sázka na 4 čísla. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince
na společný roh těchto 4 čísel. Také je možné vsadit na čtveřici čísel 0, 1, 2, 3, a to umístěním
hodnotové mince na společný roh čísla 0 a řady 1, 2, 3 na herním plátně.
• Dvě řady (Six Line) – sázka na 6 čísel (2 řady po 3 číslech s výjimkou 0). Účastník ji může zvolit
umístěním hodnotové mince na začátek čáry, která odděluje dva řádky na herním plátně.
b) Vnější sázky jsou sázky na herním plátně, jež představují různé skupiny čísel.
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•

5.

Sloupec (Column) – sázka na 12 čísel (1 sloupec po 12 číslech). Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince do jednoho ze 3 polí s označením „2:1“ na konci každého sloupce na herním
plátně.
• Tucet (Dozen) – sázka na 12 čísel (4 řady po 3 číslech). Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince do jedné z oblastí označených jako „1st 12“, „2nd 12“ a „3rd 12“ na herním
plátně.
• Červená/Černá (Red/Black) – sázka na 18 čísel příslušné barvy. Účastník ji může zvolit umístěním
hodnotové mince na červenou nebo černou oblast bez textu na herním plátně.
• Sudá/Lichá (Even/Odd) – sázka na 18 čísel, buď na všechna sudá (s výjimkou 0), nebo na všechna
lichá. Účastník ji může zvolit umístěním hodnotové mince do oblasti označené jako „EVEN“ nebo
„ODD“ na herním plátně.
• 1-18/19-36 – sázka na 18 čísel, buď na prvních 18 (s výjimkou 0), nebo na posledních 18. Účastník
ji může zvolit umístěním hodnotové mince do oblasti označené jako „1-18“ nebo „19-36“
na herním plátně.
c) Anoncované sázky je jedna či několik Vnitřních sázek na sérii čísel tak, jak jsou uvedeny na kole rulety.
Provádějí se umístěním hodnotových mincí přímo na kolo rulety po kliknutí na tlačítko
„NEIGHBOURS“ nebo přímo kliknutím na tlačítko příslušné k níže uvedenému druhu anoncované
sázky:
• Sousední čísla – sázka na 3 až 8 sousedních čísel po obou stranách vybraného čísla na kole rulety.
Účastník ji může zvolit kliknutím na vybrané číslo na zobrazeném kole rulety. Počet sousedních
čísel lze měnit klikáním na tlačítek „+“ a „–“ na zobrazeném kole rulety.
• Zero game (Zero) – sázka na sadu 7 čísel (12, 35, 3, 26, 0, 32, 15).
• Serie 5/8 (Tiers) – sázka na sadu 12 čísel (27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33).
• Orphans (Orphelins) – sázka na 2 sady o celkem 8 číslech (17, 34, 6, 1 a 20, 14, 31, 9).
• Serie 0/2/3 (Voisins) – sázka na sadu 17 čísel (22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21,
2, 25).
Seznam všech dostupných sázek, minimální počet hodnotových mincí pro jejich umístění a výplatní poměr
v případě Výhry uvádí následující tabulka. Výplatní poměry mohou být zobrazeny i ve hře kliknutím
na tlačítko „

“a„

“.

Např. Sázející umístěním mincí odpovídající hodnoty vsadí následující kombinaci: vnitřní sázku 5 Kč
na číslo 0; vnější sázku 5 Kč na červenou barvu a vnější sázku 5 Kč na prostřední sloupec čísel (viz obrázek).
Celková sázka do jedné hry technické hry odpovídá součtu dílčích sázek při zachování zákonných
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a nastavených sázkových limitů hry, tj. 15,00 Kč. Výsledkem hry technické hry 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: 5 Kč x 0 (nula) + 5 Kč x 2 (červená barva) + 5 Kč x 3 (prostřední sloupec), tj. 25 Kč.
6.

Volbu výše či druhu sázky může Účastník upravit pomocí následujících tlačítek:
Tlačítkem „Vrátit poslední sázku“ (
) Účastník zruší poslední sázku, dalším kliknutím na stejné tlačítko
zruší předposlední sázku (byla-li umístěna) a tak dále.
Tlačítkem „Odstranit sázky“ (
) Účastník odstraní z herního plátna veškeré sázky.
Tlačítkem „Opakovat sázku z předchozího kola“ (
) Účastník umístí na herní plátno sázky
z předcházejícího kola.
Tlačítkem „Zdvojnásobit sázky“ (
na herní plátno.

7.

8.

9.

) může Účastník na herní plátno umístit dvojnásobek sázky umístěné

Po umístění hodnotových mincí Účastník spustí hru kliknutím na tlačítko „
“. Výše sázky je Sázejícímu
po kliknutí na tlačítko „
“ odečtena z Mého účtu. Po kliknutí na tlačítko „
“ se roztočí kulička na
ruletovém kole. Ruletové kolo se skládá z 37 stejně velkých dílů očíslovaných od 0 do 36. Každé číslo od 1
do 36 má střídavě červenou nebo černou barvu a 0 je zelená. Zastavením kuličky na jednom z čísel je právě
probíhající hra ukončena. Umístění kuličky na ruletovém kole ukazuje výsledek hry – výherní číslo a barvu.
Shoda sázek uzavřených Sázejícím s výsledkem hry určuje Výhru. Její výši určuje kurz na jednotlivou sázku
a výše prostředků vsazená Účastníkem na jednotlivé výherní pozice. Sázky, které neodpovídají výsledku hry,
jsou nevýherní. Případné Výhry jsou následně Sázejícímu zobrazeny v políčku „Výhra“.
Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou Sázkou za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků nebo nepřesáhl svá nastavená Sebeomezující opatření.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou. Automatickou hru má

Účastník možnost v jejím průběhu zastavit kliknutím na tlačítko „
“, což má za následek neuskutečnění
všech plánových her, u kterých doposud nebyl spuštěn náhodný proces (zatočení rulety).
10. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Joker 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 68 210,53 Kč.
Nejvyšší Výhra je 148 000 Kč.
Výherní podíl je 94,60 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce s třemi symboly na válec a 7
výherních linií, nebo 81 výherních linií, pokud se v herním poli objeví speciální symbol „Wild“. Součástí hry
Joker 81 je i speciální symbol „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“. Způsob

získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
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Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 7 nebo
81, pokud se v herním poli objeví speciální symbol „Wild“, fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník
zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku
„HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit.

6.

7.

Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Tlačítko „
“ umožňuje
Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy

Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky viz. „
“. Výše Výhry je odvozena dle zvolené
sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Joker 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle
toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky. Níže uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by
se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:
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15. Hra Joker 81 obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vytvořil
Výherní kombinaci. Pokud je součástí hracího pole, tak se zvýší počet výherních linií ze 7 na 81. Níže
je zobrazení v případě 7 a 81 Výherních kombinací.

16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Joker Strong
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 73 469,39 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker Strong. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker Strong spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 5 výherních linií v obou směrech. Součástí hry Joker Strong je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“. Způsob

získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru zleva doprava i zprava doleva.
Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 5
fixních výherních linií v obou směrech. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím
na tlačítka „+“ nebo „–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy

6.

7.

8.

vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu
sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
i zprava doleva na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava i zprava doleva.
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Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy

Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky viz. „
“. Výše Výhry je odvozena dle zvolené
sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Joker Strong vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liních a to v obou
směrech, kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici
na válcích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

15. Hra Joker Strong obsahuje tyto speciální symboly a funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol se objevuje pouze na 3. válci a nahrazuje
jakýkoliv běžný symbol, kromě speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vytvořil Výherní kombinaci.
Pokud se speciální symbol „Wild“ zobrazí přesně uprostřed hracího pole (viz. obrázek níže), spustí se
bonusová funkce, kdy se speciální symbol „Wild“ pohybuje podél obvodu herního pole ve směru
hodinových ručiček a uděluje Výhry za další Výherní kombinace.
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Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Scatter“ udělí Výhru dle výplatní tabulky.
c) Speciální funkce „Dvojitá výhra“: Pokud dojde k Výhře na všech pěti liniích současně (15 stejných
symbolů v herním poli), automaticky dojde ke zdvojnásobení Výhry.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek
bonusové funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

16.
17.

18.
19.

Lucky 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 162 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Lucky 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Lucky 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců s třemi symboly na válec a 7
výherních linií nebo 81 výherních linií, pokud se v herním poli objeví speciální symbol „Wild“. Součástí hry
Lucky 81 je i speciální symbol „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:
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Výherní linie s přítomností speciální symbolu „Wild“ jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde
si následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky
za všech 7 nebo 81 fixních výherních linií, pokud se v herním poli objeví speciální symbol „Wild“. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
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přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Lucky 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné
výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1.000 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Lucky 81 obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co
nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní kombinace, tak se
rozšíří počet výherních linií ze 7 na 81.

16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Neon Fruits
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 64 125 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,30 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Neon Fruits. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Neon Fruits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 27
výherních linií.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“. Způsob

získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
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Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 27
fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–
“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka „+“
nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku

6.

7.

„SÁZKA“. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
8.
9.

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy

Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky viz. „
“. Výše Výhry je odvozena dle zvolené
sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Neon Fruits vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Neon Fruits obsahuje tyto speciální funkce:
a) Speciální funkce „Respin“: Tato bonusová funkce s Roztočením navíc se spustí tehdy, jakmile se
objeví Výherní kombinace. Všechny symboly z dané Výherní kombinace se uzamknou na svých
pozicích a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli. Tato funkce pokračuje
do doby, dokud přibývají další Výherní kombinace.
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Speciální funkce „Násobitel“: Pokud se v herním poli objeví 6, 9, 12 nebo 15 shodných běžných
symbolů na prvních 2, 3, 4 nebo 5 válcích zleva, získává Sázející násobitel Výhry x2, x3, x4 nebo x5.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

16.
17.

18.
19.

Archangels: Salvation
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 75 420 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,81 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Archangels: Salvation. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Archangels: Salvation spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců s 12 symboly
a 100 možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 2,5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích,
kterou chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 40 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí
na tlačítko „ “ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
5.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty
mince. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře (zlatá barva) a příslušný počet
mincí (světlá barva) pro nastavenou úroveň 1 jsou následující:

16. Hra Archangels: Salvation obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Aktivační oblasti: Ve hře se nacházejí 2 oddělené aktivační oblasti. První se skládá ze 2 horních řádků
herního pole, druhá pak ze 2 spodních řádků herního pole. Během bonusové hry „Free Spins“ se obě
aktivační oblasti rozšíří na 3 řádky. Každá z aktivačních oblastí má vlastní speciální funkci „Wild“.
Horní aktivační oblast spouští funkci Heaven, spodní aktivační oblast spouští funkci Hell.
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Funkce „Složené symboly“: Běžné symboly Anděl a Ďábel mohou mít v průběhu základní hry
i v průběhu bonusové hry „Free Spins“ na válcích podobu složených symbolů. Speciální symbol
„Scatter“ má vždy podobu složeného symbolu na 1x2 pozice. Složené symboly se mohou zobrazit zcela
nebo jen částečně v závislosti na tom, jak se válec zastaví.
c) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ má v základní hře podobu složeného symbolu o rozměrech 2x2 pozice a může být zobrazen
zcela či částečně, v závislosti na tom, jak se válce zastaví. Sady symbolů „Wild“ a samostatné symboly
„Wild“ jsou vytvářeny pouze během speciální funkce „Heaven“ nebo „Hell“. Délka sad symbolů
„Wild“ může být v rozmezí 3 až 5 symbolů.
d) Speciální funkce „Heaven“: Tato speciální funkce se může aktivovat pouze v horních dvou řadách
(v bonusové hře „Free Spins“ se tato aktivační oblast rozšiřuje automaticky na první tři řady shora).
Funkce „Heaven“ se spustí, když se složený symbol 2x2 „Wild“ objeví plně nebo jen částečně v horní
aktivační oblasti. Když se objeví jen částečně, tak se vytvoří 2 sady symbolů „Wild“. Když se zobrazí
plně, vytvoří se 4 sady symbolů „Wild“.
e) Speciální funkce „Hell“: Tato speciální funkce se může aktivovat pouze v dolních dvou řadách
(v bonusové hře „Free Spins“ se tato aktivační oblast rozšiřuje automaticky na poslední tři řady od
zdola). Funkce „Hell“ se spustí, když se složený symbol 2x2 „Wild“ objeví plně nebo jen částečně
v dolní aktivační oblasti. Do herního pole je umístěno několik symbolů „Wild. Počet symbolů „Wild“,
které jsou náhodně umístěny do herního pole závisí na tom, zda se složený symbol 2x2 „Wild“ zobrazil
v aktivační oblasti částečně nebo plně. Když se objeví jen částečně, tak se je do herního pole umístěno
8 symbolů „Wild“. Když se zobrazí plně, tak je do herního pole umístěno 16 symbolů „Wild“.
f) Opětovná aktivace funkce: Speciální funkce „Heaven“ nebo „Hell“ se spustí znovu, pokud se
v aktivační oblasti opět objeví sada symbolů „Wild“ (případně její část) nebo jednoduchý symbol
„Wild“. Za každý symbol „Wild“ v aktivační oblasti je vytvořena 1 sada symbolů „Wild“ nebo 4
samostatné symboly „Wild“.
g) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se v herním poli objeví po zastavení válců 3 a více speciálních
symbolů „Scatter“ (zobrazené zcela či zčásti), automaticky se spustí bonusová hra „Free Spins“
s Roztočeními navíc. Počet roztočení navíc závisí na počtu získaných speciálních symbolů „Scatter“.
h) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4, 5 nebo 6 speciálních symbolů „Scatter“ udělí 10, 15, 20 nebo 25
Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

17.
18.

19.
20.

Aztec Gold Megaways
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 24 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 1 732,32 Kč.
Nejvyšší Výhra je 460 800 Kč.
Výherní podíl je 95,99 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Aztec Gold Megaways. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Aztec Gold Megaways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se 3 až 7
symboly a až 117 649 možných výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Aztec Gold
Megaways jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Sun Disc Scatter“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Výherní linie se vypočítává
jako počet symbolů pro každý válec (bráno zleva doprava) a jejich násobek s ostatními válci (viz příklad
níže). Výhra za daný symbol se násobí hodnotou Výherní kombinace a vznikne tak celková Výhra v počtu
mincí.

Příklad při výhře 600 mincí:

4.

5.
6.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“
následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „ “
odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena
automaticky na 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “ v políčku
„CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty
mince.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Sun Disc Scatter“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
liniích.
Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

14. Hra Aztec Gold Megaways obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Kaskádové Výhry: Pokud dojde k Výherní kombinaci, tak se výherní symboly po udělení Výhry
odstraní z herního pole a jsou nahrazeny shora novými symboly. Vše se opakuje do doby, dokud
vznikají další Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Sun Disc Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
c) Speciální symbol „Sun Disc Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním
poli. 5 a více speciálních symbolů „Sun Disc Scatter“ spustí bonusovou hru „Aztec Gold Cash Respins“.
Na těchto symbolech jsou uvedeny násobitele sázky (MINI, MAJOR a MEGA aktivují vyšší násobitele,
které jsou uvedeny nad herním polem).
d) Bonusová hra „Aztec Gold Cash Respins“: Tato hra se spustí, pokud se kdekoliv v herním poli objeví
alespoň 5 speciálních symbolů „Sun Disc Scatter“. Bonusová hra začne se třemi Roztočeními navíc,
speciální symboly „Sun Disk Scatter“, které bonusovou hru spustili, se uzamknou na svých pozicích
a spustí se Roztočení navíc. Pokud se v herním poli objeví nějaký další speciální symbol „Sun Disc
Scatter“, uzamkne se na své pozici a počet Roztočení navíc se obnoví zpět na 3. Pokud dojde k zaplnění
celého válce speciálními symboly „Sun Disc Scatter“, tak násobitel uvedený nad herním polem
vynásobí všechny násobitele uvedené na daném válci. Poté, co proběhnou všechny Roztočení navíc,
jsou uděleny Výhry za všechny speciální symboly „Sun Disk Scatter“ (hodnota uvedená na symbolu
vynásobená celkovou sázkou).
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Speciální funkce „Sun Disc Boost“: Kdykoliv během roztočení se může náhodně spustit tato funkce,
která udělí násobitel Výherní kombinace zobrazený ve speciálním symbolu „Sun Disc Scatter“.
f) Speciální funkce „Sun Disc Added“: Tato funkce se může náhodně spustit kdykoliv během základního
roztočení. Dojde k přidání náhodného počtu speciálních symbolů „Sun Disc Scatter“ a může tak dojít
k vytvoření Výherní kombinace nebo spuštění bonusové hry.
g) Speciální funkce „Max Megaways“: Tato funkce se může náhodně spustit kdykoliv během základního
roztočení. V herním poli se tak aktivuje maximální počet 117 649 Výherních kombinací.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
e)

15.
16.

17.
18.

Coins of Egypt
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 540 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Coins of Egypt. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Coins of Egypt spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 20
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Scatter“ a speciální symbol „Collect“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko
„ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena
Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou
následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou
chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí
na tlačítko „ “ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
odečtena z Mého účtu.

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
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“

6.
7.

Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Collect“

Symboly v bonusové hře „Free Spins“: kromě běžných symbolů ze základní hry se v bonusové hře objevují
také symboly „Pečetí“:

- barva a symbol „Pečeti“ odpovídá příslušné truhle: červená/orel, zelená/had a zlatá/kočka
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13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, hodnoty mince a sázkové
úrovně. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře (tmavá barva) a
příslušná Výhra počtu mincí (bílá barva) jsou následující:

16. Hra Coins of Egypt obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“, speciálního symbolu „Truhla“ a speciálního symbolu „Collect“ tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Zlaté mince v herním poli: Během základní hry se při každém roztočení objevují na prvních třech
válcích (1 až 3) zlaté mince s hodnotami (hodnoty se pohybují v rozmezí 2 až 15 násobku Sázky), které
uvádějí počet mincí.
c) Speciální funkce „Pharaon Coins Win“: Pokud se na posledním válci zobrazí speciální symbol
„Collect“, dojde k Výhře daného počtu zlatých mincí, které se zobrazily v herním poli. Tato Výhra se
připočte k Výhrám z daného kola. Speciální funkce „Pharaoh Coins Win“ nemá vliv na výsledek hry.
Jedná se jen o různé vizualizace
daných bonusových her.
d) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ se mohou objevit pouze na válcích 1, 3 a 5.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ udělí Roztočení navíc. Na začátku
bonusové hry se do každé truhly přidá celková hodnota všech zlatých mincí z kola, které bonusovou
hru spustilo. Během každého Roztečení navíc se mohou na válcích 1, 2 a 3 objevovat u symbolů barevné
mince (maximálně jedna mince na každém válci) a jejich hodnoty se ihned připočítávají do příslušné
truhly (dle barvy mince: červená, zelená a zlatá), které jsou zobrazené pod herním polem. Na každé
truhle jsou tři otvory pro pečeti. Během každého Roztočení navíc lze získat maximálně jeden speciální
symbol „Pečeť“, který se nachází na 5. válci a přidat ho do otvoru odpovídající truhly. Jakmile dojde
k nasbírání tří stejných symbolů “Pečeť, bonusová hra končí a dojde k vyplacení všech nasbíraných
mincí z truhly, jejíž tři pečeti byly nasbírány. Během bonusové hry je možné získat maximálně jednu
ze tří truhel. V průběhu bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc
probíhá se stejnou výší sázky, které bonusovou hru spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Double Stacks
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 35 100 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,10 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Double Stacks. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Double Stacks spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 3 symboly a 10
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 –10 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích,
kterou chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí
na tlačítko „
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky
z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty
mince. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace v základní hře (zlatá barva) a příslušná
Výhra počtu mincí (světlá barva) jsou následující:

16. Hra Double Stacks obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli a nahradit
kterýkoliv symbol, kromě speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla Výherní kombinace.
b) Speciální symbol Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Speciální funkce „Double Stacks“: Pokud se objeví na celém válci symboly stejného druhu (diamant,
sedma, BAR nebo zvonek), dojde ke zdvojnásobení symbolů. Při výpočtu Výhry z daného roztočení se
tak počítají jako dva symboly namísto jednoho.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Scatter“ udělí 5, 15 nebo 30 Roztočení
navíc. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. A to za 2, 3, 4 nebo 5 speciálních
symbolů „Scatter“, je uděleno 2, 5, 15 nebo 30 Roztočení navíc. Během bonusové hry je spuštěna
speciální funkce „Double Stacks“ i u speciálního symbolu „Wild“. Každé Roztočení navíc probíhá se
stejnou výší sázky, které bonusovou hru spustilo.
e) Maximální výhra: Pokud se v celém herním poli objeví symbol stejného druhu (diamant, sedma, BAR
nebo zvonek), dojde k udělení Výhry v maximální výši, která je zobrazena v horním řádku nad herním
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polem.

Například

pro

sázku

ve

výši

1 000

Kč

jsou

maximální

Výhry

následující:

17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Druids´ Dream
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 72 000 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Druids´ Dream. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Druids´ Dream spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 4 symboly 40
možných výherních linií v obou směrech s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry jsou i speciální
symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ a poté „ “.
Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra
podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru v obou směrech, (zleva doprava a zprava doleva).
Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazený v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCÍ“ (0,2 – 50 Kč). Účastníkovi se
v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. V této hře jedné úrovni odpovídá 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní

5.
6.
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tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích v obou směrech (od prvního válce zleva doprava a od posledního válce zprava)
dle výplatní tabulky (tlačítko „
“ a poté „ “).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce v obou směrech (zleva doprava a zprava
doleva).
8. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.

Speciální symbol „Wild“

a
Speciální symbol „Scatter“ (2. válec, 3. válec a 4. válec)

12. Kliknutím na tlačítko „
“ a poté „
jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty

13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického
opakování hry. Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty
za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra Druids Dream vždy
zohledňuje Účastníkem nastavenou hodnotu mince a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní
částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o hodnotu mince ve výši 0,20.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace v základní hře (zlatá barva) a příslušná Výhra počtu mincí (světlá barva) jsou
následující:

15. Hra Druids´ Dream obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Tento speciální symbol
se může nacházet pouze na válcích 1, 3 a 5 v základní hře, na válcích 3 při speciální funkci „Re-Spins“
a na válcích 1 a 5 v bonusové hře „Free Spins“. Speciální symbol „Wild“ se může mít podobu složeného
symbolu, a to pouze na válcích 2 a 4 v základní hře i při speciální funkci „Re-Spins“ nebo na válci 3
v bonusové hře „Free Spins“.
b) Speciální funkce „Re-Spins“: Pokud se během základní hry zobrazí na 2. nebo 4. válci speciální
symboly „Wild“ společně s jedním speciálním symbolem „Scatter“, tak se tyto symboly uzamknou na
svých pozicích a spustí se dotočení ostatních symbolů zdarma. Každý speciální symbol „Wild“ udělí
jedno dotočení ostatních symbolů. Toto dotočení se nazývá „Wild Charge“ a je uděleno za každý
speciální symbol „Wild“. Pokud se během či při spuštění této funkce na 2. nebo 4. válci objeví jeden
nebo více speciálních symbolů „Wild“ bez speciálního symbolu „Scatter“, spustí se funkce „Nudge“,
díky které se může na válcích objevit druhý speciální symbol „Scatter“. Válec, který funkci „Nudge“
aktivoval, se neroztočí znovu společně s ostatními válci, ale každým dotočením „Re-Spins“ se posune
o jednu nebo více pozic níže přidáním symbolu od shora.
c) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Scatter“ se může objevit na válci 2, nad složeným
symbolem „Wild“ na válci 4 v základní hře i při speciální funkci „Re-Spins“ nebo uprostřed složených
symbolů „Wild“ na válci 3 v bonusové hře „Free Spins“. 2 speciální symboly „Scatter“ spustí
bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 2 speciální symboly „Scatter“ udělí 6 Roztočení navíc. Všechny speciální
symboly „Wild“, které se objeví na 2. a 4. válci společně se speciálním symbolem „Scatter“ udělí každý
další Roztočení navíc. Všechny symboly „Scatter“, které aktivovaly bonusovou hru, se přemění
na symboly „Wild“ a zůstanou uzamčené na svých pozicích do konce bonusové hry. Pokud se během
bonusové hry objeví na 3. válci speciální symbol „Scatter“ společně se sadou symbolů „Wild“,
Sázejícímu budou udělena další 3 Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší
sázky, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Finn´s Golden Tavern
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 72 000 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Finn´s Golden Tavern. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Finn´s Golden Tavern spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě mřížku o rozměrech
5x5 polí s herními symboly a možností nastavení hodnoty mince. Herní pole je ve tvaru spirály a začíná
v levém dolním rohu a končí uprostřed herního pole. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální
symbol „Free Spins Chest“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko
„
“ a poté „ “. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze v horizontální nebo vertikální poloze. Výhry se
vyplácejí vždy za 3 a více stejných symbolů ve výherní linii. Výherní linie se mohou nacházet kdekoliv
v herním poli. Jednotlivé Výhry se sčítají a symboly v herním poli se doplňují do doby, dokud vznikají další
Výherní kombinace. Pokud je symbol součástí výherní linie, je zničen (animace výbuchu) a ostatní symboly
se posunou na herním poli po spirále (z levého dolního rohu doprostřed), aby zaplnily uvolněné pozice
symbolů, které byly součástí výherní kombinace.

4.

5.
6.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazený v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCÍ“ (0,2 – 100 Kč). Účastníkovi
se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. V této hře jedné úrovni odpovídá 10 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena Výherní

kombinací na válcích dle výplatní tabulky (tlačítko „
“ a poté „ “.).
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
8. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
9. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Free Spins Chest“

11. Kliknutím na tlačítko „
“ a poté „
jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty

12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou
následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu
odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra Finn´s Golden Tavern
vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou hodnotu mince a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní
částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o hodnotu mince ve výši 100. Všechny
Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace v základní hře (zlatá barva) a příslušná Výhra počtu mincí
(modrá barva) jsou následující:

- symboly mincí

- symboly nízkých Výher
14. Hra Finn´s Golden Tavern obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Lavinový posun: Všechny symboly, které jsou součástí Výherní kombinace zmizí a symboly,
které zůstaly na herním poli, se posunou směrem ke středu spirály. Volné pozice jsou doplněny novými
symboly a dojde k vyhodnocení Výher. Tento proces se opakuje do té doby, dokud vznikají Výherní
kombinace.
b) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Free Spins Chest“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud
Výherní kombinace obsahuje speciální symbol „Wild“, dojde k explozi speciálního symbolu „Wild“
horizontálně a vertikálně kolem něj. Pokud Výherní kombinace neobsahuje speciální symbol „Wild“,
tak po explozi jednoho náhodného výherního symbolu se místo něj objeví speciální symbol „Wild“.
Výhry z jednotlivých lavinových posunů se přičítají k Výhrám ze základní fáze hry.
c) Speciální funkce „Random Coin Feature“: Tato funkce se spustí po vyhodnocení Výher. Pokud se
ve smyčce symbolů obtékající prostřední pozici objeví speciální symbol „Free Spins Chest“, může se
náhodně spustit funkce „Random Coin Feature“, která přemění 1 nebo 2 symboly nízkých Výher
na symboly mince (hodnota mince se volí náhodně).
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Speciální funkce „Fist Slam Feature“: Během základní hry se může při nevýherní kombinaci spustit
funkce „Fist Slam Feature“, při které se symbol mince přesune tak, aby vznikla Výherní kombinace.
e) Speciální symbol „Free Spins Chest“: Tento speciální symbol se zobrazí na první pozici v levém
dolním rohu herního pole při každém roztočení. Postupně se může posouvat herním polem lavinově až
do středu herního pole. Pokud dosáhne středu herního pole, spustí se bonusová hra „Free Spins“
s Roztočeními navíc.
f) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se posune speciální symbol „Free Spins Chest“ na prostřední
pozici herního pole, spustí se bonusová hra s 5 Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se
stejnou výší sázky, které bonusovou hru spustilo. Během bonusové hry se v levém dolním rohu zobrazí
ukazatel násobitele, který se zvyšuje za každý nově vzniklý speciální symbol „Wild“. Za každých 5
pozic v ukazateli se násobitel Výhry zvýší o 1. Pokud se během bonusové hry posune speciální symbol
„Free Spins Chest“ na prostřední pozici herního pole, spustí se funkce s bonusovými mincemi. Tato
funkce rozmístí na válce náhodný počet symbolů mincí, kterým jsou přiřazeny náhodné hodnoty.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
d)

15.
16.

17.
18.

Halloween Jack
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 75 420 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,28 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Halloween Jack. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Halloween Jack spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 3 symboly a 20
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Scatter“ a speciální symbol „Lantern“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko
„ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena
Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou
následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou
chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí
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na tlačítko „
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.
5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Wild“ během bonusové hry „Free Spins“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Lantern“
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13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty
mince. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře (bílá barva) a příslušná Výhra
počtu mincí (žlutá barva) jsou následující:

16. Hra Halloween Jack obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ a speciálního symbolu „Lantern“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Všechny Výhry se symboly „Wild“ se násobí x3.
b) Speciální funkce „Walking Wild“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví speciální symbol „Wild“,
automaticky bude spuštěno Roztočení navíc, speciální symbol „Wild“ se posune o jednu pozici doleva
a může být součástí Výherní kombinace. Roztočení navíc pokračují, dokud je speciální symbol „Wild“
přítomen na válcích. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou, které je spustilo. Speciální
funkce Walking Wild nemá vliv na výsledek hry. Jedná se jen o různé vizualizace daných bonusových
her.
c) Speciální symbol „Scatter“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ udělí 10 Roztočení navíc. Během
bonusové hry je možné získat další 5 Roztočení navíc, pokud se v herním poli objeví 3 a více speciálních
symbolů „Scatter“. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které bonusovou hru spustilo.
e) Speciální symbol „Lantern“: Tento speciální symbol se nachází pouze v bonusové hře „Free Spins“
na 5. válci. Pokud Sázející během Roztočení navíc nasbírá speciální symboly „Lantern“, které se
zobrazují v pravé části herního pole, budou zpřístupněny tyto funkce symbolu „Wild“:
i.
„Stacked Hell Hound Wild“ – Pokud Sázející nasbírá 3 speciální symboly „Lantern“, během
Roztočení navíc se budou náhodně zobrazovat speciální symboly „Wild“, které mohoumít
podobu až 1x2 pozice a budou uzamčeny na svých pozicích.
ii.
„Stacked Jack´o´ Lantern Wild“ – Pokud Sázející nasbírá 6 speciálních symbolů „Lantern“,
během Roztočení navíc se budou náhodně zobrazovat speciální symboly „Wild“, které mohou
mít podobu až 1x3 pozice a budou uzamčeny na svých pozicích.
iii.
„Expanding Death Reaper Wild“ – Pokud Sázející nasbírá 9 speciálních symbolů „Lantern“,
během Roztočení navíc se budou náhodně zobrazovat speciální symboly „Wild“, které mohou
mít podobu až 1x3pozice a budou expandovat po daném válci.
Pro všechny funkce výše platí, že se speciální symboly posouvají po herním poli směrem vlevo a udělují
dodatečné Roztočení navíc.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Jingle Spin
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 63 360 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,48 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Jingle Spin. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Jingle Spin spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 3 symboly a 20 možných
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou i speciální
symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou
chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí
na tlačítko „ “ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “.).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Kromě běžných symbolů ze základní hry se v rámci funkce „Kolo s vánočními ozdobami“ objevují také
symboly ozdob:
Symbol „Spreading Wild“

Symbol „Free Spins“

Symbol „Peněžní výhra“

Symbol „Překvapení“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, hodnoty mince a sázkové
úrovně. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace v základní hře (bílá barva) a příslušná Výhra počtu mincí (červená barva) jsou
následující:

16. Hra Jingle Spin obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Funkce „Kolo s vánočními ozdobami“: Tato funkce se aktivuje při každém roztočení během základní
i bonusové hry. V pravé části herního pole se roztáčí kolo s vánočními ozdobami. Pokud se kolo zastaví
na ozdobě přesune se ozdoba nad herní pole do rukou trpaslík zcela vpravo. Při každém roztočení se
každá ozdoba posouvá vlevo o jednu pozici. Funkce uvedená na ozdobě, která se nachází nad herním
polem se aktivuje tehdy, pokud se kdekoliv na válci pod ní objeví speciální symbol „Wild“. Funkce
„Kolo s vánočními ozdobami“ nemá vliv na výsledek hry. Jedná se jen o různé vizualizace daných
bonusových her. Na ozdobách můžou být 4 různé symboly:
i. Symbol „Spreading Wild“ - Při aktivaci tohoto symbolu dojde k přeměně všech sousedících
symbolů umístěných diagonálně na speciální symboly „Wild“. Tyto přeměněné symboly již
nemohou aktivovat další funkce s ozdobami.
ii. Symbol „Free Spins“ - Při aktivaci tohoto symbolu dojde k udělení Roztočení navíc a spustí se
bonusová hra“ Free Spins“. Počet Roztočení navíc je v rozmezí 7 až 50.
iii. Symbol „Peněžní výhra“ - Při aktivaci tohoto symbolu Sázející získává počet mincí uvedených
na dané ozdobě. Počet vyhraných mincí je odvozen od nastavené úrovně sázky (na úrovni sázky
1 se počet vyhraných mincí pohybuje v rozmezí 50 až 2500).
iv. Symbol „Překvapení“ - Při aktivaci tohoto symbolu dojde k náhodnému výběru jednoho ze tří
předchozích symbolů uvedených výše.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Během bonusové hry je aktivní funkce „Kolo s vánočními ozdobami“,
ktera na začátku bonusové hry rozmístí nad herní pole do rukou trpaslíků 4 ozdoby a pátou ozdobu poté,
co se jednotlivé Roztočení navíc dokončí. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc.
Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které bonusovou hru spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Lost Relics
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 66 240 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,32 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Lost Relics. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů v herním poli.
2. Ve hře Lost Relics spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 5 symboly s možností nastavení
výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Scatter“.
3. Ve hře Lost Relics jsou Výhry vypláceny z výherních shluků symbolů. Symbol se počítá za součást shluku,
pokud horizontálně nebo vertikálně sousedí s dalším shodným symbolem. Výhru udělují shluky složené
alespoň z 6 symbolů podle výplatní tabulky. Shluky symbolů, které spolu nesousedí, se považují
za samostatné a proplácejí se samostatně. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena
po kliknutí na tlačítko „

4.

“. Příklad výherního shluku symbolů:

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou
chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/ „ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na
tlačítko „ “ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů ve shluku po zastavení válců určuje Výhru a její výši. V případě, že se
Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní tabulce,
Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní

kombinací z výherního shluku symbolů dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních shlucích symbolů a jejich výplaty na Můj
účet platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné
hry Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Z každého výherního shluku se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“
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Speciální symbol „Scatter“

Symbol „Mince“ při speciální funkci „Coin Win“

Symbol „Truhla“ v bonusové hře „Free Spins“ (malá, střední a velká)

12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z výherního shluku je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve výherním shluku uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty
mince. Všechny Výhry se vyplácejí pouze z výherních shluků. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře a příslušná Výhra počtu mincí
jsou následující:

15. Hra Lost Relics obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Náhodná funkce: Během základní hry se po zastavení válců může náhodně aktivovat funkce „Coin
Win“, „Extra Wild“ nebo „Extra Scatter“.
c) Speciální funkce „Coin Win“: Během této funkce jeden ze symbolů ve výherním shluku se změní
na symbol „Mince“ a udělí Výhru ve výši násobku počtu mincí 3 až 30x hodnoty Sázky pro dané
roztočení.
d) Speciální funkce „Extra Wild“: Při aktivaci této funkce se k výhernímu shluku symbolů přidají 3
dodatečné speciální symboly „Wild“. Maximálně se může v herním poli objevit až 15 dodatečných
speciálních symbolů „Wild“.
e) Speciální funkce „Extra Scatter“: Při aktivaci této funkce jeden ze symbolů ve výherním shluku udělí
dodatečný speciální symbol „Scatter“. Maximálně lze takto získat až 3 speciální symboly „Scatter“,
které se zobrazí v pravé části vedle herního pole. Původní symboly před přeměnou stále zůstávají
součástí výherního shluku pro výplatu Výhry.
f) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ aktivují bonusovou hru „Free Spins“
a udělí 10 Roztočení navíc. Speciální symboly „Scatter“ se mohou objevit pouze na 1., 3. a 5. válci.
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16.
17.

18.
19.

Speciální symboly „Scatter“ získané během funkce „Extra Scatter“ se mohou nacházet kdekoliv
v herním poli. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které bonusovou hru spustilo.
g) Speciální funkce „Hidden Chest“: Tato funkce se může spustit pouze v bonusové hře „Free Spins“.
Během bonusové hry se pod symboly v herním poli ukrývá symbol „Truhla“. Výherní shluky postupně
odkrývají herní pole po každém Roztočení navíc. Po odkrytí truhly získává Sázející náhodný počet
speciálních funkcí „Extra Free Spins“ s dalším Roztočením navíc, „Sticky Wild“, kdy se speciální
symbol „Wild“ náhodně umístí do herního pole a uzamkne se na svém pozici až do konce bonusové hry
a „Coin Win“ s udělením Výhry počtu mincí ve výši 1 až 30násobky Sázky za dané roztočení. Jakmile
dojde k nalezení truhly, tak se herní pole vrací do původní podoby a hledání truhly pokračuje znovu.
V herním poli je možné získat 3 typy truhly a to malá, střední nebo velká. Pro bonusovou hru „Free
Spin“ platí, že první dvě truhly jsou vždy malé, střední nebo kombinace obou.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Occultum 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 340 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Occultum 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Occultum 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce s třemi symboly na válec
a 81 výherních linií. Součástí hry Occultum 81 jsou i speciální symbol „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
81 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symboly „Wild“ (červený a modrý)

a
13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před
jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Occultum 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši
1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou následující:
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15. Hra Occultum 81 obsahuje tyto speciální symboly, bonusovou hru a speciální funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se v herním poli objevuje ve dvou podobách,
a to jako speciální symbol „Modrý Wild“ a speciální symbol „Červený Wild“. Speciální symbol „Modrý
Wild“ vždy zdvojnásobí Výhru ve Výherní kombinaci.
b) Speciální funkce během základní hry: Funkce jsou aktivovány, pokud se po zastavení válců v herním

16.
17.

18.
19.

poli u běžného symbolu objeví svitek.
Po rozbalení je na svitku znázorněna jedna z funkcí:
i.
„Kouzlo třídění“: Všechny symboly v herním poli jsou promíchány tak, aby došlo k vytvoření
Výherní kombinace.
ii.
„Kouzlo náhodných Wildů“: Kdekoliv v herním poli se náhodně rozmístí speciální symboly
„Wild“, nahradí běžné symboly na těchto pozicích a může tak vzniknout Výherní kombinace.
iii.
„Kouzlo vyvolání“: Spouští bonusovou hru „Kolo štěstí“.
c) Bonusová hra „Kolo štěstí“: Je aktivována pomocí funkce „Kouzlo vyvolání“ a umožňuje získat
dodatečnou Výhru. Může se spustit červené, modré či obě kola štěstí najednou. Sázející roztáčí kola
štěstí stisknutím tlačítka „START“. Každé roztočení kola štěstí je zdarma (bez odečtení sázky). Červené
kolo štěstí může mít až 3 úrovně V každé úrovni se kolo může zastavit na poli s okamžitou Výhrou nebo
se speciálním symbolem „“ umožňujícím postup do další úrovně.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce / hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce / hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

op
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru op. Cílem hry je projet herním polem, vyhnout se nárazu
s kostkami a dopravit vozidlo do cíle, který je označen šachovnicovou vlajkou.
2. Ve hře op spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě kreslený svět v podobě závodní dráhy
s překážkami, které Sázející, pro účely pokračování a průběhu hry překonává.
3. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet zobrazen v políčku „KREDIT“. Účastník si
před začátkem hry zvolí kliknutím na jedno či více políček s číselnými hodnotami výši Sázky, se kterou chce
hrát. Ta se Účastníkovi vždy zobrazuje v políčku „SÁZKA“ v herním poli. Stisknutím tlačítka „ZRUŠIT
SÁZKU“ Účastník vynuluje výši své Sázky a následně může zvolit její novou výši.
4.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „

“

odečtena z Mého účtu. Kliknutím na tlačítko „
“ na konci hry vstupuje Sázející do nové hry se stejnou
výší Sázky jako v předchozí hře. Sázející má také možnost změnit výši své Sázky kliknutím na tlačítko opustit
hru „

“ a následně na tlačítko zrušit sázku “

”. Jedna hra začíná stisknutím tlačítka “

442

” a končí

světelnou tabulí oznamující výsledek dané hry, přičemž oznámení ve hře “ZKUS TO ZNOVA” je roven
výsledku násobku 0x výše Sázky.
5.

6.

7.

8.

9.

Účastník zahájí hru stisknutím tlačítka “
”. Po zahájení hry Sázející určuje pohyb vozidla, a to šipkami
na klávesnici nebo dotykem na pravou (resp. levou) stranu obrazovky. Sázející zatáčí doprava (resp. doleva)
vozidlem. Pohyb vozidla vpřed je automatický. Pokud Sázející překoná určitý počet překážek, bude mu
vyplacena Výhra. Výhra je určena generátorem náhodných čísel. Odměna za nepřekonané překážky, které
bylo možné v dané hře technické hry překonat, je Sázejícímu vyplacena prostřednictvím bonusové funkce
„Mini jackpot“. Po nárazu s kostkou hra končí a Sázející získává násobek 0x výši Sázky. Hra končí také
v okamžiku, kdy Sázející úspěšně překoná všechny překážky a projede cílem označeným šachovnicovou
vlajkou, poté dojde k vyplacení celkové Výhry.
Počet překonaných překážek v herním poli určuje Výhru, a to spolu s bonusovou funkcí „Mini jackpot“, která
doplňuje Výhru v případě, že Sázející překonáváním překážek nedosáhne na Výhru určenou generátorem
náhodných čísel. Výhra se vyplácí dle výplatní tabulky, která je dostupná po kliknutí na tlačítko „ “.
Pro součet všech Výher současně dosažených v jedné hře a jejich výplaty na Můj účet platí ustanovení § 5
odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí
přesáhnout částku 500 000 Kč.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
Schopnosti Sázejícího nemají vliv na výši Výhry, neboť výsledek technické hry je vždy výhradně tvořen
pomocí generátoru náhodných čísel.
Hodnocení základní hry:
Po každém úspěšném projetí cíle označeným šachovnicovou vlajkou je Sázejícímu oznámena výše Výhry
ve výsledné tabuli.
Možné Výherní kombinace v podobě násobku Sázky:
x0, x0.3, x0.5, x1, x2, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x15, x18, x20, x25, x30, x40, x50, x70, x100,
x200, x300, x500.

Možné výsledky Výhry může Účastník zobrazit ve hře po stisknutí tlačítka „ “.
10. Hra op obsahuje tuto bonusovou funkci:
Bonusová funkce „Mini jackpot“: Na konci kterékoliv hry může být aktivována bonusová funkce
„Mini jackpot“. Pokud je aktivována, Sázející získává bonusovou Výhru ve výši náhodného násobku
Sázky (např. x0,5, x1, x2, x5). Všechny Výhry se odvíjejí od výše Sázky nastavené při hře, v rámci
které byla bonusová funkce „Mini jackpot“ spuštěna. Výše dárku „Mini jackpot“ závisí na generátoru
náhodných čísel. Bonusová funkce „Mini jackpot“ kompenzuje Sázejícím, kteří neprošli herní pole
stanoveným způsobem, potencionální Výhru, jež byla přisouzena generátorem náhodných čísel.
11. Pokud je libovolná hra přerušena, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat v historii transakcí.
Bonusová funkce a její výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se základní hrou
zaručují certifikovaný výherní podíl.
12. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
14. Schopnosti Sázejícího nemají vliv na výši Výhry, neboť výsledek technické hry je vždy výhradně tvořen
pomocí generátoru náhodných čísel.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Rise of Maya
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je až 142 020 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 92,11 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Rise of Maya. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Rise of Maya spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 10
možných výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko
„ “ a poté „ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazený v políčku „ZŮSTATEK“.

5.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 10 fixních výherních linií. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí
sázka, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena v políčku „SÁZKA.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

6.

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “ a poté „ “.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ a poté „
jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty

13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického
opakování hry. Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené Sázky. Výše Výhry je odvozena od počtu symbolů
ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce. Hra Rise of Maya vždy zohledňuje Účastníkem
nastavenou hodnotu Sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry
platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o Sázku ve výši 500 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích, kromě Výher ze speciálních symbolů „Wild“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich
pozici na válcích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné
Výherní kombinace v základní hře (zlatá barva) a příslušná Výhra (bílá barva) jsou následující:

15. Hra Rise of Maya obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální režim s extra sázkou „Bonus Bet“: Tento speciální režim je možné nastavit kliknutím
na tlačítko „
“. Tím dojde k navýšení Sázky na dvojnásobek. Během této funkce je aktivní speciální
funkce „Re-Spin“. Aktivací režimu dojde ke zvýšení šance na získání speciálních symbolů „Scatter“
a tím i vyšší šanci na získání bonusové hry „Free Spins“. Částka, o kterou bude sázka touto funkcí
navýšena, se však nebude podílet na výpočtu Výhry
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Speciální funkce „Re-Spin“: Tato speciální funkce se může aktivovat pouze ve speciálním režimu
s extra sázkou „Bonus Bet“. Jakmile se poté objeví v herním poli alespoň 2 speciální symboly „Wild“
nebo „Scatter“, tak se ostatní válce, na kterých tyto speciální symboly nebyly, opětovně zdarma roztočí.
c) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 3 a více speciálních
symbolů „Wild“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc. Speciální symbol „Wild“ se
ve hře zobrazuje ve čtyřech variantách, a to jako jednoduchý „Serpent Wild“, dva roztahující se „Serpent
Wild“ a jako sada „Serpent Stacks“.
i. Jednoduchý Serpent Wild – objevuje se pouze na první nebo třetím řádku.
ii. Roztahující Serpent Wild – roztahují se po daném válci ve směru nahoru či dolů a mohou pokrýt
i celý válec.
iii. Sada Serpent Stacks – objevuje se pouze během bonusové hry „Free Spins“ a to pouze na žhavých
válcích (oranžové podbarvení válců) a pokrývá vždy celý válec.
d) Speciální symbol „Scatter“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Scatter“ udělí 10, 15, nebo 20 Roztočení
navíc. Válce, na kterých se při spuštění bonusové hry objevily speciální symboly „Wild“ nebo „Scatter“,
se během bonusové hry přemění na žhavé válce. Na těchto válcích se objeví symboly „Serpent Stack“
a roztáhnou se po celém válci. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Za každý
symbol „Scatter“ Sázející získává 2 Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší
sázky, které bonusovou hru spustilo.
f) Speciální funkce „Scatter Nudge“: Tato funkce se může náhodně aktivovat, pokud nedojde k Výherní
kombinaci. Během této funkce se na válce posune náhodný počet speciálních symbolů „Wild“
nebo „Scatter“ a může tak vzniknout Výherní kombinace.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

16.
17.

18.
19.

Robin Hood: Shifting Riches
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 59 400 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,70 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Robin Hood. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Robin Hood: Shifting Riches spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 3 symboly
a 20 možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Free Spins“ a speciální symboly „Váček s penězi“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko
„
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
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Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou
chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí
na tlačítko „ “ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Extra Wild“ v bonusové hře „Free Spins“
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Speciální symbol „Free Spins“

Speciální symbol „Váček s penězi“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty
jednotlivých Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty
mince. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře (bílá barva) a příslušná Výhra
počtu mincí (žlutá barva) jsou následující:

16. Hra Robin Hood: Shifting Riches obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Váček s penězi“ a speciálního symbolu „Free Spins“ tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace.
b) Speciální symboly „Extra Wild“: Tyto symboly se objevují pouze v bonusové hře „Free Spins“.
Pro každou bonusovou hru je vždy náhodně vybraný jeden ze symbolů, ze kterého se stane speciální
symbol „Extra Wild“. Může tak nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě speciálního symbolu „Free
Spins“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
c) Speciální symbol „Váček s penězi“: Tento speciální symbol se v může náhodně objevit v herním poli
a přesunout se do jedné z pěti truhlic pod herním polem, podle válce, na kterém se daný symbol objevil.
Na závěr se speciální symbol „Váček s penězi“ přemění na speciální symbol „Wild“ a může tak
vzniknout další Výherní kombinace. Kliknutím na truhlici se Sázejícímu zobrazí úroveň sázek
a hodnotu mincí pro jednotlivé nasbírané váčky s penězi. 4 speciální symboly „Váček s penězi“ v jedné
truhle spustí bonusovou hru „Free Spins“ s roztočeními navíc.
d) Speciální funkce „Shifting Reels“: Tato speciální funkce se aktivuje vždy, když dojde k Výherní
kombinaci. Po každé Výherní kombinace se válce posunou o jednu pozici doprava a válec zcela vlevo
se opětovně roztočí. Tato funkce končí, jakmile nevznikne další Výherní kombinace. Každým
posunutím válců také dochází ke zvyšování násobitele Výhry za danou Výherní kombinaci a to x1, x2,
x3 nebo x5. Pokud je posunů více než 3, tak zůstává stejný násobitel x5.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 4 speciální symboly „Váček s penězi“ v jedné truhle spustí bonusovou
hru s 10 Roztočeními navíc. Na začátku je vybrán jeden ze symbolů „Extra Wild“. Sázející spustí
bonusovou hru kliknutím na tlačítko “Spustit Free Spins“. Během bonusové hry „Free Spins“ lze získat
další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které bonusovou hru
spustilo. Výhra je odvozena od průměru sázek vložených při sbírání váčků s penězi.
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Speciální symbol „Free Spins“: Tento speciální symbol se může nacházet pouze na válcích 3, 4 či 5
během bonusové hry. 2 speciální symboly „Free Spins“ spustí 5 Roztočení navíc. 3 speciální symboly
„Free Spins“ spustí 10 Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které
bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
f)

17.
18.

19.
20.

Space Wars
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 8 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 58 500 až 58 860 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,73 až 96,75 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Space Wars. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Space Wars spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 4 symboly a 40 možných
výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou i speciální
symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 2,5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích,
kterou chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 40 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí
na tlačítko „ “ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.
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5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva

doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, hodnoty mince a sázkové
úrovně. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře (bílá barva) a
příslušná Výhra počtu mincí (žlutá barva) jsou následující:

16. Hra Space Wars obsahuje tento speciální symbol a bonusové funkce:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symboly „Wild“ se objevují pouze na druhém
nebo čtvrtém válci.
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Speciální funkce „Re-Spin“: Tato speciální funkce se spustí, pokud v herním poli vznikne Výherní
kombinace a aktivuje jedno Roztočení navíc. Zároveň se spustí speciální funkce „Klonovací plošina“.
Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které Roztočení navíc spustilo.
c) Speciální funkce „Klonovací plošina“: Vpravo vedle herního pole je zobrazena klonovací plošina,
kde se po každé Výherní kombinaci zobrazí náhodný počet symbolů z dané Výherní kombinace, které
se objeví v herním poli při speciální funkci „Re-Spin“ v rámci jedno Roztočení navíc.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusová funkce a její výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

17.
18.

19.
20.

Spiňata Grande
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 56 880 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,84 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Spiňata Grande. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
Ve hře Spiňata Grande spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 4 symboly a 40
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Colossal Bonus“, speciální symbol „Extra Spin“ a speciální
symboly „Free Spins“.
2.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

3.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,10 – 5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou
chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí

451

na tlačítko „
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

4.
5.
6.

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

-

-

zvířecí Spiňatas

ostatní
Speciální symbol „Wild“ a „Colossal Wild“

Speciální symbol „Colossal Bonus“

Speciální symbol „Free Spins“

Speciální symbol „Extra Spin“
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Symboly ve funkci „Mini-Slot“: kromě běžných symbolů ze základní hry se při této funkci objevují také
symboly mincí (zlaté, stříbrné a bronzové):

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, hodnoty mince a sázkové
úrovně. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře (růžová barva) a
příslušná Výhra počtu mincí (oranžová barva) jsou následující:

15. Hra Spiňata Grande obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Colossal Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Během
bonusové hry „Free Spins“ se objevuje pouze jako speciální symbol „Colossal Wild“ o rozměrech 3x3
pozice. Speciální symbol „Colossal Wild“ se může objevit v herním poli pouze na druhém, třetím
a čtvrtém válci.
b) Funkce složené symboly „Colossal“: Všechny běžné symboly mohou mít v průběhu základní hry
na válcích podobu složených symbolů o rozměrech 2x2 nebo 3x3 pozice. V bonusové hře „Free Spins“
se mohou jako složené symboly „Colossal“ o rozměrech 3x3 pozice objevit pouze speciální symboly
„Colossal Bonus“, „Colossal Wild“ a symboly zvířecí Spiňatas.
c) Speciální symbol „“Colossal Bonus“: Pokud se tento symbol zobrazí během základní hry a to celý
nebo částečný, přemění se na speciální funkci „Mini-Slot“. Speciální symbol „Colossal Bonus“ se může
objevit kdekoliv v herním poli.
d) Speciální funkce „Mini-Slot“: Podle velikosti speciálního symbolu „Colossal Bonus“, který tuto
funkci spustil, se zobrazí na válcích 3, 6 nebo 9 samostatných symbolů s funkcí „Mini-Slot“. V základní
hře speciální funkce „Mini-Slot“ obsahuje speciální symboly „Free Spins“, „Extra Spin“ a 3 symboly
s mincemi (zlaté, stříbrné a bronzové). Během bonusové hry „Free Spins“ obsahuje tato funkce pouze
speciální symboly „Extra Spin“ a bronzové mince. Symboly ve funkci „Mini-Slot“ se jednou roztočí
a to bez odečtení vkladu. Případné Výhry se přičtou k Výhře, která dané roztočení spustila. Pokud se
kdekoliv ve funkci „Mini-Slot“ objeví 3 speciální symboly „Free Spins“, spustí se bonusová hra „Free
Spins“ s Roztočeními navíc. Za každý speciální symbol „Extra Spin“ obdrží Sázející 1 Roztočení navíc.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Free Spins“ udělí 5 Roztočení navíc. Každý
speciální symbol „Extra Spin“ udělí 1 Roztočení navíc. Během Roztočení navíc je možné získat další
Roztočení navíc. Každé roztočení probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru
spustilo.
f) Speciální symboly mince: Symboly mince se zobrazují ve třech barvách a to bronzová, stříbrná a zlatá.
Bronzová mince uděluje Výhru 20 mincí, stříbrná 40 mincí a zlatá 80 mincí. Mince se zobrazují pouze
během speciální funkce „Mini-Slot“.

453

16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Street Fighter II: The World Warrior Slot
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 70 920 až 80 640 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,52 až 96,06 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Street Fighter II“. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Street Fighter II: The World Warrior Slot spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož
výsledek je mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců
s 5 symboly s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“.
3. Ve hře Street Fighter II: The World Warrior Slot jsou Výhry vypláceny z výherních shluků symbolů. Symbol
se počítá za součást shluku, pokud horizontálně nebo vertikálně sousedí s dalším shodným symbolem. Výhru
udělují shluky složené alespoň ze 4 symbolů. Shluky symbolů, které spolu nesousedí, se považují
za samostatné a proplácejí se samostatně. Způsob vyplácení výher je Účastníkovi zobrazen po kliknutí
4.

5.
6.

7.

8.
9.

na tlačítko „ “ a poté „ “.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazený v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCÍ“ (0,20 – 50 Kč). Účastníkovi
se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. V této hře jedné úrovni odpovídá 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů ve shluku v herním poli po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací z výherního shluku dle výplatní tabulky (tlačítko „ “ a poté „ “.).
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

-

symboly nižších Výher

a
- symboly vyšších Výher pro funkce „Victory“ a „Defeat“
Speciální symbol „Wild“

Ukazatel „Wild Gauge“

Ukazatel životů

11. Kliknutím na tlačítko „ “ a poté „
jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty

12. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického
opakování hry. Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty
za předpokladu, že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra Street Fighter II: The
World Warrior Slot vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou hodnotu mince a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve
výši 1 000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace v základní hře (zlatá barva) a příslušná Výhra počtu mincí (světlá barva) jsou
následující:

14. Hra Street Fighter II: The World Warrior Slot obsahuje tyto speciální symboly a bonusové funkce:
a) Speciální funkce „Padající symboly“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní
kombinace, symboly tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích zmizí a jsou shora
nahrazeny novými symboly.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
c) Ukazatel životů: Tento ukazatel je zobrazen v horní části pole. Každá z postav má 75 životů.
V bonusové hře „Beat the Boss Free Spins“ má každá postava 25 životů.
d) Symbol „Victory“: Běžný symbol, který způsobuje poškození soupeři, pokud se objeví ve Výherní
kombinaci (jeden symbol odečte jeden život). Zároveň se za každý symbol ve Výherní kombinaci zvýší
ukazatel „Wild Gauge“.
e) Symbol „Defeat“: Běžný symbol, který způsobuje poškození postavě zvolené Sázejícím, pokud se
objeví ve Výherní kombinaci (jeden symbol odečte jeden život). Zároveň se za každý symbol
ve Výherní kombinaci zvýší ukazatel „Wild Gauge“.
f) Speciální symbol „Collosal“: Pokud se speciální symboly „Victory“ či „Defeat“ zobrazí ve shluku
2x2, který zabírá 4 herní pole.
g) Ukazatel „Wild Gauge“: Tento ukazatel je zobrazen nad vybranou postavou Sázejícího. U vybrané
postavy značí počet nasbíraných speciálních symbolů „Wild“. Po zaplnění daného ukazatele dojde ke
spuštění funkce „Wild Combo“. Ukazatel se zvýší o jeden bod za každý běžný symbol vysokých Výher,
pokud se shoduje se zvolenou postavou. Před každým roztočením se resetuje.
h) Speciální funkce „Wild Combo“: Účastník si na začátku hry volí 1 z 8 postav. Jakmile dojde
k zaplnění ukazatele „Wild Gauge“ (či se zde nachází alespoň 7 bodů), náhodně se umístí do herního
pole speciální symboly „Wild“, dle vybrané postavy:
i. DHALSIM – náhodně umístí 3 nebo 4 speciální symboly „Wild“
ii. E. HONDA – umístí na stejný válec 3 speciální symboly „Wild“
iii. RYU – umístí do stejného řádku 3 speciální symboly „Wild“
iv. GUILE – umístí dvě svislé sady dvou speciálních symbolů „Wild“
v. ZANGIEF – umístí dvě vodorovné sady dvou speciálních symbolů „Wild“
vi. GHUN LI – náhodně umístí 2 nebo 7 speciálních symbolů „Wild“
vii. BLANKA – umístí na stejný válec 1 nebo 5 speciálních symbolů Wild
viii. KEN – umístí do stejného řádku 1 nebo 5 speciálních symbolů „Wild“
i)
Bonusová funkce „Car Smash Bonus Game“: Jakmile postava v herním poli ztratí všechny životu,
spustí se bonusová funkce „Car Smash Bonus Game“. Sázející klikáním na vybrané pozice v herním
poli se snaží poničit vizualizaci auta. Jakmile funkce skončí, dojde k udělení náhodného násobku sázky
ve výši 5 až 15.
j)
Bonusová hra „Beat the Boss Free Spins“: Tato funkce se spustí tehdy, jakmile klesnou životy
soupeře na nulu. Tato bonusová funkce má 4 úrovně. Zvolená postava se na každé úrovni střetne s jiným
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15.
16.

17.
18.

protivníkem. V případě vítězství se hodnota násobitele Sázky pro dané roztočení zvýší. V případě všech
čtyř vítězství dojde k udělení dodatečné Výhry ve výši 100násobku sázky, která bonusovou funkci
spustila. Možné úrovně jsou následující:
i. BALROG - násobitel v případě vítězství x2
ii. VEGA - násobitel v případě vítězství x3
iii. SAGAT - násobitel v případě vítězství x5
iv. M. BISON - násobitel v případě vítězství x10
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry, či v průběhu její bonusové funkce/hry činěny,
nemají vliv na výsledek Technické hry, bonusové funkce či bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Strolling Staxx: Cubic Fruits
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 750 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 270 až 54 675 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,95 až 95,98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Strolling Staxx“. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Strolling Staxx: Cubic Fruits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 3 symboly
a 10 možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou
chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 10 MINCÍ/„ÚROVEŇ“ (ve speciálním režimu s extra
sázkou 15 MINCÍ/“ÚROVEŇ“). Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená
na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového počtu mincí
zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště
v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
odečtena z Mého účtu.

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
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“

6.
7.

Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva

doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“ a „Colossal Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, hodnoty mince a sázkové
úrovně. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře (žlutá barva) a
příslušná Výhra počtu mincí (bílá barva) jsou následující:

16. Hra Strolling Staxx: Cubic Fruits obsahuje tyto speciální symboly a bonusové funkce:
a) Speciální režim s extra sázkou „Bonus Bet: Tento speciální režim je možné nastavit kliknutím
na tlačítko „
“. Tím dojde ke zvýšení počtu mincí z 10 na 15 za jednu úroveň. Součástí
bonusového režimu je i aktivace bonusové funkce „Extra Chance“. Ta se spustí tehdy, pokud nedojde
k aktivaci speciální funkce „Strolling Staxx Re-Spins“ prostřednictvím složeného symbolu „Colossal“
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17.
18.

19.
20.

s rozměrem 3x3 pozice. Během této funkce se může v horní vrstvě před herním polem objevit plně
nebo částečně zobrazený složený symbol „Colossal“ s rozměrem 3x3 pozice, který se přidá do herního
pole a přemění původní symboly na symboly stejného druhu.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
c) Složené symboly „Colossal“: Všechny symboly ve hře se mohou zobrazit samostatně nebo jako
složený symbol „Colossal“ o rozměrech 2x2 nebo 3x3 pozice. V levé části mimo herní pole je ukazatel
se symbolem, který se při roztočení může objevit jako složený symbol „Colossal“.
d) Speciální funkce „Strolling Staxx Re-Spins“: Pokud se některý z válců zcela pokryje symboly
stejného druhu, spustí se funkce „Strolling Staxx Re-Spins“. Automaticky bude spuštěno Roztočení
navíc a válec se stejným druhem symbolu se posune o jednu pozici doleva. Během této funkce se mohou
objevit další symboly stejného druhu v blízkosti daného válce a vytvořit tak další válce pokryté stejným
symbolem a funkce tak pokračuje. Roztočení navíc pokračují, dokud je válec pokrytý stejným
symbolem přítomen v herním poli. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které funkci
spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Subway Little Rocket Man
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Subway Little Rocket Man. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů sbíráním herních symbolů.
2. Ve hře Subway Little Rocket Man spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě kreslený svět
s překážkami, které Sázející pro účely pokračování a průběhu hry překonává.
3. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet zobrazen v políčku „kredit“. Účastník si před začátkem
hry zvolí kliknutím na jeden či více žetonů s číselnými hodnotami výši Sázky, se kterou chce hrát. Ta se
Účastníkovi vždy zobrazuje v políčku „sázka“ v herním poli. Stisknutím tlačítka odejít „
Účastník vynuluje výši své Sázky a následně může zvolit novou výši Sázky.
4.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ a reset „

“. Sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „

“
“

odečtena z Mého účtu. Po ukončení jedné hry může Účastník kliknutím na tlačítko „
“ pokračovat
ve hře se stejnou výší Sázky jako v předchozí hře. Sázející má také možnost změnit výši své sázky kliknutím
5.

na tlačítko odejít „
“ a reset „
“.
Po zahájení hry Sázející svými pokyny pohybuje hlavní postavou chlapce tak, aby prošel herním polem a při
tom nebyl sražen dopravním prostředkem a nenarazil do překážky (dále „Náraz“), a zároveň aby posbíral co
nejvíce herních symbolů ovoce. Sázející pohybuje postavou chlapce pomocí šipek na klávesnici
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nebo dotykem na obrazovce (swipe). Sázející může sbírat herní symboly ovoce tím, že přes ně přejde pomocí
chlapce. Pokud Sázející přejde přes herní symboly, získává Výherní kombinaci symbolů a bude mu vyplacena

6.

7.

8.

Výhra dle výplatní tabulky (dostupná po kliknutí na tlačítko „
“). Pohyb vpřed je automatický. Pohyb
vzad není možný. Po Nárazu hra končí a dojde k vyplacení celkové Výhry. Každá jednotlivá Hra je viditelně
oddělena barevnou blikající čárou přes celé herní pole.
Počet a druh získaných herních symbolů v herním poli určuje Výhru a její výši. Výhry z Výherních
kombinací, které Sázející získal za sebou v průběhu jedné hry, se sčítají. Výhra a její výše je určena
generátorem náhodných čísel. Odměna za nesesbírané Výherní kombinace, které bylo možné v dané hře
Technické hry překonat, je Sázejícímu vyplacena prostřednictvím bonusové funkce „Mini jackpot“.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena součtem nejvyšších získaných Výherních kombinací dle
výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Pro součet všech Výher současně dosažených v jedné hře a jejich výplaty na Můj účet platí ustanovení § 5
odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí
přesáhnout částku 500 000 Kč.
Herní symboly jsou následující:

Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
10. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
Schopnosti Sázejícího nemají vliv na výši Výhry, neboť výsledek technické hry je vždy výhradně tvořen
pomocí generátoru náhodných čísel.
11. Hodnocení základní hry:
Výše Výhry v základní hře se odvíjí od počtu herních symbolů sesbíraného ovoce, tedy od získané Výherní
kombinace. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci a výše Sázky. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena v políčku „VYHRÁVÁŠ!“. Možné
Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
9.

12. Hra Subway Little Rocket Man obsahuje tyto bonusové funkce:
a) Bonusová funkce „Nesmrtelnost“: Na konci kterékoliv hry může být náhodně aktivována bonusová
funkce „Nesmrtelnost“. Pokud je aktivována, Sázející získává možnost dojít do konce dané hry
a posbírat herní symboly, které jsou pro danou hru dostupné. Všechny Výhry se odvíjejí od výše Sázky
nastavené při hře, v rámci které byla bonusová funkce „Nesmrtelnost“ spuštěna.
b) Bonusová funkce „Mini jackpot“: Na konci kterékoliv hry může být náhodně aktivována bonusová
funkce „Mini jackpot“. Pokud je aktivována, Sázející získává bonusovou Výhru ve výši náhodného
násobku Sázky (např. x0,5, x1, x2, x5). Všechny Výhry se odvíjejí od výše Sázky nastavené při hře,
v rámci které byla bonusová funkce „Mini jackpot“ spuštěna.
13. Pokud je libovolná hra přerušena, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat v historii transakcí.
Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se základní hrou
zaručují certifikovaný výherní podíl.
14. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Schopnosti Sázejícího nemají vliv na výši Výhry, neboť výsledek technické hry je vždy výhradně tvořen
pomocí generátoru náhodných čísel.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Swipe and Roll
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 67 680 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,24 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Swipe and Roll. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Swipe and Roll spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 3 symboly a 20
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou
chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí
na tlačítko „
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “.).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
5.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

a
Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, hodnoty mince a sázkové
úrovně. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře (oranžová barva) a
příslušná Výhra počtu mincí (bílá barva) jsou následující:

16. Hra Swipe and Roll obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ se může zobrazit i ve variantě „Wild x3“ a to pouze na válcích 2, 3 nebo 4. Výherní kombinace
se speciálním symbolem „Wild x3“ násobí Výhry x3. Pokud se ve Výherní kombinaci nachází 2 nebo
více speciálních symbolů „Wild x3", jejich hodnoty se vzájemně vynásobí. Násobitel může dosáhnout
maximální hodnoty x27.
b) Speciální funkce „Wild Re-Spin“: 3 a více speciálních symbolů „Wild“ nebo „Wild x3“ aktivují
speciální funkci „Wild Re-Spin“ s Roztočením navíc. Během této funkce zůstávají speciální symboly
„Wild“ a „Wild x3“ uzamčeny na svých pozicích a ostatní symboly se opětovně roztočí.
c) Speciální symboly „Scatter“: Tento speciální symbol se může objevit pouze na válcích 2, 3 nebo 4.
Pokud se v herním poli objeví 3 speciální symboly „Scatter“, spustí se bonusová hra „Bonus Game“.
d) Speciální funkce „Coin Wheel“: Tato funkce se může spustit náhodně během základní hry a udělit tak
peněžní Výhru, speciální symboly „Scatter“ (který spustí bonusovou hru) nebo symboly šipek. Symbol
šipky roztáhne výherní oblast o 1 řádek nahoru, dolu nebo v obou směrech v závislosti na to, kterým
směrem ukazuje. Po roztažení výherní oblasti dojde k udělení Výher ze všech rozsvícených pozic.
Pokud by měla být Výhra z funkce „Coin Wheel“ nižší než 5x násobek sázky, roztočí se kolo znovu.
Veškeré dosavadní Výhry zůstanou zachovány a připočtou se k celkové výhře z funkce. Maximální
Výhra z funkce „Coin Wheel“ je 1080 mincí. Hodnoty Výher vycházejí z úrovně sázky 1. Dojde-li ke
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17.
18.

19.
20.

spuštění bonusové hry „Bonus Game“, kolo se již neroztočí. Po skončení funkce „Coin Wheel“ se hra
vrátí do kola, ve kterém byla funkce aktivována. Mince vyhrané během funkce „Coin Wheel“ se násobí
aktuální úrovní sázky. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré Výhry z funkce „Coin Wheel“
přičtené k Výhrám z kola, ve kterém byla funkce „Coin Wheel“ spuštěna.
e) Bonusová hra „Bonus Game“: Bonusová hra se skládá ze tří válců, které Sázející postupně roztočí
posunem nahoru či dolu na jednotlivých válcích. Válce obsahují peněžní Výhry a symboly šipek,
které mají stejnou funkci jako při speciální funkci „Coin Wheel“.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

The Great Wall
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 60 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 4 071,60 Kč.
Nejvyšší Výhra je 497 832 Kč.
Výherní podíl je 96,23 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Great Wall“. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře The Great Wall spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 20
výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry The Great Wall jsou i speciální symboly
„Wild“ a speciální symboly „Císař“.
3.

Struktura výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou následující.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek (uvedený v políčku „ZŮSTATEK“) v sekci Můj účet pro účely této hry
převeden na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „KREDIT“. Hra též
stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník
zvolí kliknutím na tlačítko „

“. Vyplácí se vždy nejdelší

“ u políčka „HODNOTA MINCE“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“

následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí na tlačítko „
“ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „KREDIT“. V této hře je sázka nastavena
automaticky na 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“
v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince.
5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
odečtena z Mého účtu.

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
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“

6.

Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Císař“

V rámci funkce „The Great Wall“ se zobrazují nad herním polem symboly „Násobitel Výhry“, symbol „Free
Spins“ a navíc v rámci bonusové hry „Free Spins“ symbol „Dvojitá Výhra“ a symbol „+2 Spins“

,
11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

,

a

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
liniích. Možné Výherní kombinace jsou následující:

14. Hra The Great Wall obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Císař“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Císař“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. Tento
symbol vždy aktivuje funkci „The Great Wall“ a udělí násobitele Výhry nebo spustí bonusovou hru.
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Speciální funkce „The Great Wall“: Při každém roztočení se nad herním polem pohybují zprava
doleva částky s násobitelem. Pokud se v herním poli objeví speciální symbol „Císař“, aktivuje se daný
násobitel na daným válcem.
d) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se v herním poli objeví speciální symbol „Císař“ a nad ním se
aktivuje místo násobitele ukazatel „Free Spins“, aktivuje se bonusová hra s 10 Roztočeními navíc.
Sázející spouští bonusovou hru stisknutím tlačítka „START“. Během bonusové hry se ve funkci „The
Great Wall“ zobrazují ještě další symboly jako další Roztočení navíc, dvojitá Výhra (pro všechny
dosavadní Výhry z bonusové hry) a vyšší násobitele Výhry. Během bonusové hry je možné získat další
Roztočení navíc Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky a hodnotou mince jako roztočení,
které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
c)

15.
16.

17.
18.

Turbo Slots 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 320 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Turbo Slots 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Turbo Slots 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců s třemi symboly na válec
a 81 výherních linií. Součástí hry Turbo Slots 81 jsou i speciální symbol „Wild“, speciální symbol
„Expanding Wild“ a speciální symbol „Multiplier Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „

7.

“ a poté na tlačítko

„
“, kde si následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši
sázky za všech 81 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost
vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Expanding Wild“

a
Speciální symboly „Multiplier Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Turbo Slots 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši
1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Turbo Slots 81 obsahuje tyto speciální symboly a bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může objevit pouze na válcích 2,
3, 4 a 5.
b) Speciální funkce symbolu „Wild“:
i. „Rozložení“: Pokud se speciální symbol „Wild“ stane součástí aktivní výherní linie, roztáhne se
na všechny pozice svého válce a tím vznikne „Expanding Wild“.
ii. „Nahrazení“: Po zastavení válců přiletí speciální symbol „Wild“ a obsadí jednu pozici (nahradí
běžný symbol na této pozici) kdekoliv v herním poli a roztáhne se na všechny pozice svého válce.
Tato funkce je aktivována náhodně.
iii. „Rotace“: Po zastavení válců přiletí speciální symbol „Wild“ a zamíchá všechny symboly
v herním poli, poté obsadí jednu pozici (nahradí běžný symbol na této pozici) kdekoliv v herním
poli a roztáhne se na všechny pozice svého válce. Tato funkce je aktivována náhodně.
c) Speciální symbol „Multiplier Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Všechny Výhry z aktivních výherních linií, jejichž součástí
je speciální symbol „Multiplier Wild“ budou zdvojnásobeny. Speciální symbol „Wild“ se může objevit
pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Bazaar
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 69 300 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,15 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wild Bazaar. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Bazaar spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s 4 symboly a 26
možných výherních linií s možností nastavení výše sázkové úrovně a hodnoty mince. Součástí hry jsou
i speciální symboly „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou
chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí
na tlačítko „ “ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva
doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
5.

- Červená, Zelená, Růžová a Modrá truhla
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Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, hodnoty mince a sázkové
úrovně. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře (zlatá barva) a
příslušný počet mincí (světlá barva) pro nastavenou úroveň 1 jsou následující:

16. Hra Wild Bazaar obsahuje tento speciální symbol a funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se vyskytuje pouze během
speciální funkce „Wild Spins“.
b) Speciální funkce „Wild Spins“: Tato speciální funkce se spustí tehdy, pokud se vedle sebe na jedné
výherní řadě objeví 3 a více symbolů s truhlou ve stejné barvě. Podle barvy truhly se spustí jedna ze čtyř
variant dané funkce a udělí Roztočení navíc (dle počtu truhel ve Výherní kombinaci 3, 4 nebo 5):
i. Stacked Wilds – 3 a více symbolů Červená truhla. Všechny speciální symboly „Wild“ se zobrazí
na válcích v sadách o 4 polí a tím může zaplnit celý válec.
ii. Colossal Wilds – 3 a více symbolů Zelená truhla. Všechny speciální symboly „Wild“ se změní
do podoby „Colossal“ a zaberou 2x2 pozice v herním poli.
iii. Linked Wilds – 3 a více symbolů Růžová truhla. Všechny speciální symboly „Wild“ zobrazené
zcela vlevo a zcela vpravo ve stejném řádku přemění všechny symboly mezi sebou na další
speciální symboly „Wild“.
iv. X2 Multiplier Wilds – 3 a více symbolů Modrá truhla. Všechny Výherní kombinace obsahující
alespoň jeden speciální symbol „Wild“ se znásobí x2.
Jednotlivé varianty speciální funkce „Wild Spin“ se mohou aktivovat společné během jednoho
roztočení. Každé roztočení během speciální funkce „Wild Spins“ je Roztočení navíc. V průběhu
speciální funkce „Wild Spins“ lze získat další Roztočení navíc. Roztočení navíc probíhá se stejnou výší
sázky, které speciální funkci „Wild Spins“ spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
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18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Worlds
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 63 540 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,47 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wild Worlds. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Worlds spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě mřížku o rozměrech 5x5 polí
s herními symboly a možností nastavení hodnoty mince a sázkové úrovně. Součástí hry jsou i speciální
symboly „Wild“, speciální symboly „Random Wild“, speciální symboly „Spreading Wild“ a speciální
symboly „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „ “. Výherní
linie vyplácejí Výhru pouze v horizontální nebo vertikální poloze. Výhry se vyplácejí vždy za 3 a více
stejných symbolů ve výherní linii. Výherní linie se mohou nacházet kdekoliv v herním poli. Jednotlivé Výhry
se sčítají a symboly v herním poli se doplňují do doby, dokud vznikají další Výherní kombinace. Pokud je
symbol součástí výherní linie, je odstraněny z herního pole (animace výbuchu) a ostatní symboly se posunou
na herním poli níže, aby zaplnily uvolněné pozice symbolů, které byly součástí výherní kombinace. Zbývající
volné pozice v herním poli jsou poté shora nahrazeny novými symboly.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry převeden na ekvivalent MINCÍ,
jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen v políčku „MINCÍ“. Hra též stále zobrazuje ve spodní liště
peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA
MINCÍ“ (0,20 – 5 Kč). Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) výši sázky v mincích, kterou
chce hrát. Počet mincí je nastaven automaticky na 20 MINCÍ/„ÚROVEŇ“. Účastníkovi se v políčku
„SÁZKA“ následně zobrazí sázka přepočtená na ekvivalent mincí, tj. počet mincí, které se po kliknutí
na tlačítko „ “ odečtou z celkového počtu mincí zobrazeného v políčku „MINCÍ“. Celková výše sázky je
Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí příslušné úrovně
a hodnoty mince.

5.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální
hodnotou mince. Druhým stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce automaticky roztočí.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
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tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “).
8. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

- symboly nízkých Výher

- symboly středních Výher

- symbol vysokých Výher
Speciální symbol „Wild“, speciální symbol „Random Wild“ a speciální symbol „Spreading Wild“

,
a
Speciální symbol „Scatter“

Symboly v bonusové hře „Free Spins“:

- symboly hrdinů

- symboly příšer typu Capitan

- symboly příšer typu Boss
Symbol ukazatele „Hero Meters“ v bonusové hře „Free Spins“:
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12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí a sázkové úrovně. Výše Výhry je
odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce, sázkové úrovně a hodnoty
mince. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace v základní hře (zlatá barva) a příslušný počet
mincí (světlá barva) jsou následující:

15. Hra Wild Worlds obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. V herním poli se
speciální symbol „Wild“ může zobrazit také jako speciální symbol „Random Wild“ při funkci Fire
Lands. Speciální symbol „Wild“ se může zobrazit také jako speciální symbol „Spreading Wild“ při
funkci Dark Forest.
b) Speciální funkce „Avalanche“: Jakmile dojde v herním poli k vytvoření Výherní kombinace, dojde
k odstranění těchto symbolů a nahrazení shora novými symboly. Tato funkce pokračuje do doby, dokud
vznikají nové Výherní kombinace.
c) Speciální funkce „Heroes Wilds“: Pokud během základní i bonusové hry vznikne Výherní kombinace
se symbolem jednoho z hrdinů, ostatní zbývající symboly stejného druhu se přemění na speciální
symboly „Wild“ a mohou tak vytvořit další Výherní kombinace.
d) Speciální funkce „Destroy“: Pokud nedojde k vytvoření Výherní kombinace, může se náhodně spustit
tato funkce. Při této funkci zůstanou v herním poli pouze symboly jedné barvy a všechny ostatní
symboly (s výjimkou speciálního symbolu „Scatter“) se odstraní z herního pole a jsou doplněny shora
novými symboly.
e) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s 8 Roztočeními navíc.
f) Bonusová hra „Free Spins“: Po spuštění bonusové hry Sázející svým pokynem roztočí kolo, kde je
náhodně vybrán jeden ze tří světů. Každý ze světů má svoji vlastní bonusovou funkci, která je spuštěna
po poražení jedné příšery. Světy jsou: Dark Forest (bonusová funkce Spreading Wilds), Ice World
(bonusová funkce Heavy Wilds) a Fire Lands (bonusová funkce Random Wilds). V bonusové hře „Free
Spins“ jsou hrdinové, kteří bojují proti příšerám. Výhru v bonusové hře je možné získat tak, že jeden či
více nepřátel typu Captain budou zraněni, nebo pokud již byli všichni zničeni, dojde k zásahu jedné či
více slabin protivníka typu Boss a k jeho následnému zničení. Ke zranění nepřátel dochází pomocí
speciální funkce „Hero Special Attack". Hrdinové útočí na jednotlivé příšery. V každém světě jsou 3
příšery typu Captain (má 15 životů). Jakmile jsou zničeny všechny příšery typu Captain, objeví se jedna
příšera typu Boss (má 105 životů). Příšera typu Boss má 5 slabin (2 mají 15 životů a 3 mají 25 životů).
Při boji s protivníkem typu Boss hrdinové útočí na jeho jednotlivé slabiny. Pokud dojde ke zničení
protivníka typu Boss, bude funkce „Avalanche“ pokračovat tak dlouho, doku budou vnikat Výherní
kombinace. Pokud Sázejícímu zbývají Roztočení navíc, dostává se do dalšího světa bonusové hry.
V novém světě obdrží Sázející dalších 8 Roztočení navíc a objeví se nová sada příšer. Pokud bude
v tomto světě opět zničen protivník typu Boss, pokračuje Sázející do dalšího světa. Světy se postupně
střídají – stejný svět lze aktivovat pouze 2x.. Světy a jejich bonusové funkce jsou následující:
i. Dark Forest: Dojde k náhodnému umístění speciálního symbolu „Spreading Wild“. Pokud se stane
součástí Výherní kombinace, odstraní se společně s ostatními symboly a všechny symboly jsou
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16.
17.

18.
19.

shora nahrazeny novými. Na sousedících pozicích s původními symboly se následně vytvoří nové
speciální symboly „Spreading Wild“. Každý speciální symbol „Spreading Wild“ může vytvořit až
2 speciální symboly „Spreading Wild“.
ii. Ice World: Dojde k náhodnému umístění sady dvou speciálních symbolů „Heavy Wilds“. Pokud
se dané symboly stanou součástí Výherní kombinace, dokončí ji a poté dojde k jejich odstranění
z herního pole a nahrazení shora novými symboly. Pokud nedojde k Výherní kombinaci,
odstranění se z herního pole při dalším spuštění funkce „Avalanche“.
iii. Fire Lands: Poté, co je poražena jedna z příšer, dojde k náhodnému umístění dvou až čtyř
speciálních symbolů „Random Wild“. Pokud se stanou součástí Výherní kombinace, odstraní se
s ostatními symboly a jsou nahrazeny shora novými symboly. Nové symboly, které se ocitnou
na pozicích dříve odstraněných speciálních symbolů „Random Wild“ se přemění na speciální
symboly „Wild“. Pokud se speciální symboly „Random Wild“ nestanou součástí Výherní
kombinace, avšak dojde k Výhře u jiných symbolů, zůstanou speciální symboly „Random Wild“
v herním poli i pro další funkci Avalanche.
Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které bonusovou hru spustilo.
g) Speciální funkce „Hero Attack“: Každá ze tří postav hrdinů během bonusové hry „Free Spins“ spouští
tuto funkci, kterou útočí na ukazatel příšery. Každý hrdina má odpovídající symbol nízkých a středních
Výher (dle barvy), které slouží k nabíjení ukazatele (potřeba jsou 3 nabití) a aktivování útoku. Výherní
kombinace se symbolem hrdiny nabije odpovídající ukazatel „Hero Meter“. Jakmile dojde k naplnění
ukazatele „Hero Meter“, spustí se speciální funkce „Hero Special Attack“, který se skládá ze tří variant:
i. Modrý útok Hero Special Attack – 1 bod poškození všem příšerám.
ii. Růžový útok Hero Special Attack – 4x 1 bod poškození náhodně zvoleným příšerám.
iii. Zelený útok Hero Special Attack – 4 body poškození jedné náhodně zvolené příšeře.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wilderland
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 69 120 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,16 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wilderland. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wilderland spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 20 možných
výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální
symboly „Walking Wild“, speciální symboly „Expanding Wild“, speciální symbol „x2 Walking Wild“,
speciální symboly „Scatter“ a speciální symbol „Scatter Walking Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ a poté „ “.
Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra
podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
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Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazený v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCÍ“ (0,20 – 50 Kč). Účastníkovi
se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. V této hře jedné úrovni odpovídá 20 mincí. Celková výše sázky je Účastníkovi stále
zobrazena v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí.

5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“ a poté „ “.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
Speciální symbol „Wild“
7.
8.

Speciální symbol „Walking Wild“ a speciální symbol „Expanding Walking Wild“

a
Speciální symbol „x2 Walking Wild“

Speciální symbol „Scatter“ a speciální symbol „Scatter Walking Wild“

a
12. Kliknutím na tlačítko „
“ a poté „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty
jednotlivých Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Sázející má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou sázkou a hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše
sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry v základní hře je
násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra Wilderland vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou hodnotu mince a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde
uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o hodnotu mince ve výši 50. Všechny Výhry se
vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v základní hře (fialová barva) a příslušná Výhra v Kč (bílá barva) při nastavené
hodnotě mince 50 jsou následující:

15. Hra Wilderland obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symboly „Wild“: Tento speciální symbol se může zobrazit kdekoliv v herním poli v pěti
podobách a to jako „Wild“, „Walking Wild“, „Expanding Walking Wild“, „x2 Walking Wild“ a „Scatter
Walking Wild“. Všechny podoby speciálního symbolu „Wild“ mohou nahradit jakýkoliv běžný symbol,
kromě speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Všechny
symboly Walking Wild se na začátku každého Roztočení navíc posouvají o jeden válec směrem vlevo
a mohou se objevit pouze během funkce „Forest Treasure“.
b) Aktivační zóna: Během základní hry se na druhém řádku zobrazuje „Aktivační zóna“. Pokud se v této
zóně objeví alespoň dva horizontálně sousedící speciální symboly „Wild“, spustí se speciální funkce
„Forest Treasure“ a tyto symboly se přemění na některý ze čtyř speciálních symbolů „Walking Wild“.
Během bonusové hry „Free Spins“ pokrývá „Aktivační zóna“ všechny tři řádky.
c) Speciální symbol „Expanding Walking Wild“: Tento speciální symbol se vždy přemění na sadu
speciálních symbolů „Walking Wild“, která pokryje celý válec.
d) Speciální symbol „x2 Walking Wild“: Tento speciální symbol vždy znásobí x2 Výhru ve Výherní
kombinaci.
e) Speciální symbol „Scatter Walking Wild“: Tento speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly
(včetně speciálního symbolu „Scatter“) a pomáhá tak aktivovat bonusovou hru „Free Spins“.
f) Speciální funkce „Forest Treasure“: Tato funkce se spustí, pokud se kdekoli v herním poli zobrazí
alespoň dva horizontálně sousedící symboly „Wild“. Během této funkce se přemění speciální symbol
„Wild“ na jeden ze čtyř speciálních symbolů „Walking Wild“ a je uděleno Roztočení navíc, které
probíhá se stejnou výší sázky. Roztočení navíc pokračují, dokud je speciální symbol „Walking Wild“
přítomen na válcích.
g) Speciální funkce „Magic Wild“: Pokud v základní hře zmizí z válce 1 sada 3 speciálních symbolů
„Walking Wild“ a žádné další se už na válcích nenacházejí, může se spustit speciální funkce “Magic
Wild“, při které se zmizelé speciální symboly „Walking Wild“ znovu objeví na posledním válci. Během
bonusové hry „Free Spins“ může funkci „Magic Wild“ spustit libovolný počet speciálních symbolů
„Walking Wild“, které zmizí z prvního válce.
h) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol nahrazuje všechny ostatní symboly a pomáhá tak
aktivovat bonusovou hru „Free Spins.
i)
Bonusová hra „Free Spins“: 3 nebo více speciálních symbolů „Scatter“ nebo “Scatter Walking Wild“
spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc. Na začátku bonusové hry dojde k umístění
speciálního symbolu „Walking Wild“ na prostřední pozici posledního válce pro první Roztočení navíc.
Každý další speciální symbol „Scatter“, který spustil bonusovou hru udělí jeden další speciální symbol
„Walking Wild“ nebo „x2 Walking Wild“, které se umístí náhodně do herního pole pro první Roztočení
navíc. Bonusová hra končí, pokud se v herním poli neobjevují další speciální symboly „Walking Wild“.
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16.
17.

18.
19.

Minimální počet získaných Roztočení navíc je 6. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky,
které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruit Road 2
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Road 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů sbíráním herních symbolů.
2. Ve hře Fruit Road 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě kreslený svět s překážkami,
které musí Sázející pro získání Výhry překonat.
3. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet zobrazen v políčku „Kredit“. Účastník si předzačátkem
hry zvolí kliknutím na jeden či více žetonů s číselnými hodnotami výši sázky, se kterou chce hrát. Ta se
Účastníkovi vždy zobrazuje v políčku „Sázka“ v herním poli. Stisknutím tlačítka „ZRUŠIT SÁZKU“
Účastník vynuluje výši své sázky a následně může zvolit novou výši sázky.
4. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu. Po ukončení jedné hry může Účastník kliknutím na tlačítko „
“ pokračovat ve hře
se stejnou výší sázky jako v předchozí hře. Sázející má také možnost změnit výši své sázky kliknutím
na tlačítko „Změnit Sázku“.
5. Po zahájení hry Sázející svými pokyny pohybuje hlavní postavou psa tak, aby prošla herním polem a při tom
nebyla zabita dopravním prostředkem, bombou nebo nespadla do vody (dále „Náraz“), a zároveň
aby posbírala co nejvíce herních symbolů ovoce. Každá jednotlivá Hra je viditelně oddělena barevnou
blikající čárou přes celé herní pole. Sázející pohybuje postavou psa pomocí šipek na klávesnici nebo dotykem
na obrazovce (swipe). Sázející může sbírat herní symboly ovoce tím, že přes ně přejde pomocí psa. Pokud
Sázející přejde přes herní symbol bude mu vyplacena Výhra dle výplatní tabulky (dostupná po kliknutí

6.

7.

na tlačítko „ “). Pokud se Sázející dlouhou dobu nehýbe vpřed, je postava psa sražena bombou a dojde tak
k Nárazu. Pokud Sázející přechází cestu/železniční trať a zrovna jede auto/vlak, je postava psa sražena
a dojde tak k Nárazu. Pokud Sázející překonává řeku a postava psa spadne do vody, dojde k Nárazu.
Po Nárazu hra končí a dojde k vyplacení celkové Výhry.
Výhra a její výše je určena generátorem náhodných čísel. Odměna za nesesbírané Výherní kombinace, které
bylo možné v dané hře technické hry posbírat, je Sázejícímu vyplacena prostřednictvím funkce
„Nesmrtelnost“. Výhry z Výherních kombinací, které Sázející získal za sebou v průběhu jedné hry, se sčítají.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena součtem nejvyšších získaných Výherních kombinací dle
výplatní tabulky (tlačítko „
“).
Pro součet všech Výher současně dosažených v jedné hře a jejich výplaty na Můj účet platí ustanovení § 5
odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry Technické hry nesmí
přesáhnout částku 500 000 Kč.
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8.

Herní symboly jsou následující:

Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
10. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
Schopnosti Sázejícího nemají vliv na výši Výhry, neboť výsledek technické hry je vždy výhradně tvořen
pomocí generátoru náhodných čísel.
11. Hodnocení základní hry:
Výše Výhry v základní hře se odvíjí od počtu herních symbolů sesbíraného ovoce, tedy od získané Výherní
kombinace Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného ve výplatní tabulce pro danou Výherní
kombinaci a výše Sázky. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena v políčku „VYHRÁVÁŠ!“.
Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou následující:
9.

12. Hra Fruit Road 2 obsahuje tuto funkci:
Funkce „Nesmrtelnost“: Pokud Sázející narazí, může být náhodně aktivována funkce „Nesmrtelnost“.
Tato funkce kompenzuje Sázejícímu, který neprošel Herním polem stanoveným způsobem, potenciální
„Výhru“, jež byla přisouzena generátorem náhodných čísel. Velikost Výhry závisí na postupu Sázejícího
Herním polem a generátoru náhodných čísel. Sázející získává možnost dojít do konce dané hry a posbírat
herní symboly, které jsou pro danou hru určeny generátorem náhodných čísel. Všechny Výhry se odvíjejí
od výše Sázky nastavené při hře, v rámci které byla funkce „Nesmrtelnost“ spuštěna.
13. Pokud je libovolná hra přerušena, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat v historii transakcí.
Funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se základní hrou zaručují
certifikovaný výherní podíl.
14. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
15. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

27 Simply Ways
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Simply Ways“, kde si zvolí variantu hry s 27 výherními
liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 27 Simply Ways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců s třemi symboly na válec
a 27 výherních linií. Součástí hry 27 Simply Ways je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky.
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 27 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle
výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „
“.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

14. Hra 27 Simply Ways obsahuje speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní kombinaci
zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4.
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b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 stejné symboly na prostředním řádku spustí bonusovou hru „Free Spins“
a udělí Roztočení navíc. Počet Roztočení navíc je dán tabulkou níže:

15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

27 Space Fruits
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 482 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Space Fruits“, kde si zvolí variantu hry s 27 výherními
liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 27 Space Fruits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly
na válec a 27 výherních linií. Součástí hry 27 Space Fruits je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 27 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

14. Hra 27 Space Fruits obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní kombinaci
zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4.
15. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
16. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

81 Simply Ways
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.

Popis hry
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Simply Ways“, kde si zvolí variantu hry s 81 výherními
liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
Ve hře 81 Simply Ways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly na
válec a 81 výherních linií. Součástí hry 81 Simply Ways je i speciální symbol „Wild“.
Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 81 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.

Možné Výherní kombinace jsou následující:
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15. Hra 81 Simply Ways obsahuje speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní kombinaci
zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru z dané Výherní
kombinace x8.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 nebo 4 stejné symboly na prostředním řádku spustí bonusovou hru „Free
Spins“ s Roztočeními navíc. Počet Roztočení navíc je dán tabulkou níže:

16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

81 Space Fruits
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Space Fruits“, kde si zvolí variantu hry s 81 výherními
liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 81 Space Fruits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 váleců se třemi symboly
na válec a 81 výherních linií. Součástí hry 81 Space Fruits je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
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5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 81 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před
jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra 81 Space Fruits obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
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Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru
z dané Výherní kombinace x8.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
243 Simply Ways
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Simply Ways“, kde si zvolí variantu hry s 243 výherními
liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 243 Simply Ways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 výherních linií. Součástí hry 243 Simply Ways je i speciální symbol „Wild“.
3. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
4. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 243 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra 243 Simply Ways obsahuje speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní kombinaci
zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru z dané Výherní
kombinace x8.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 stejných symbolů na prostředním řádků spustí bonusovou hru
„Free Spins“ s Roztočeními navíc. Počet Roztočení navíc je dán tabulkou níže:

16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

243 Space Fruits
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Space Fruits“, kde si zvolí variantu hry s 243 výherními
liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 243 Space Fruits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 výherních linií. Součástí hry 243 Space Fruits je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 243 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra 243 Space Fruits obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru
z dané Výherní kombinace x8. Čtyři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x16.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Beat the Beast Kraken´s Lair
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 60 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 2 793,6 Kč
Nejvyšší Výhra je 466 620 Kč.
Výherní podíl je 96,12 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Beat the Beast Kraken´s Lair. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Beat the Beast Kraken´s Lair spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 9 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Kraken Emblem“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích
(u symbolů nízkých Výher na třech a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Možné Výherní kombinace jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 9 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
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7.

Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

-

symbol vyšších Výher

-

symboly středních Výher

- symboly nízkých Výher
Speciální symbol „Kraken Emblem“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Beat the Beast Kraken´s Lair vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje
již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 60 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Beat the Beast Kraken´s Lair obsahuje speciální symbol, bonusovou hru a funkci:
a) Speciální symbol „Kraken Emblem“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Kraken Emblem“ může vytvořit i sám
Výherní kombinaci. 3 a více speciálních symbolů „Kraken Emblem“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Kraken Emblem“ dojde
k aktivaci bonusové hry s Roztočeními navíc a k udělení 10 Roztočení navíc. Během bonusové hry se
před každým Roztočením navíc umístí do herního pole náhodně jeden speciální symbol „Kraken
Emblem“. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení
navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
c) Speciální funkce „Roztahující se výhra“: Pokud se speciální symbol „Kraken Emblem“ stane součástí
Výherní kombinace, tak se ostatní symboly v dané Výherní kombinaci roztáhnou vždy přes celý
příslušný válec a mohou tak utvořit další Výherní kombinace.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Beat the Beast Mighty Sphinx
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 112,5 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 4 632 Kč
Nejvyšší Výhra je 499 950 Kč.
Výherní podíl je 96,14 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Beat the Beast Mighty Sphinx. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Beat the Beast Mighty Sphinx spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je
mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 9 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Sphinx Emblem“ a speciální
symbol „Wild“.
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3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích
(u symbolů nízkých Výher na třech a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Možné Výherní kombinace jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 9 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve
Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena
nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné

po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

-

symbol vyšších Výher

-

symboly středních Výher

- symboly nízkých Výher
Speciální symbol „Sphinx Emblem“
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Speciální symbol „Wild“ a „Vylepšený Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Beat the Beast Mighty Sphinx vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho
zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 100 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

16. Hra Beat the Beast Mighty Sphinx obsahuje speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Sphinx Emblem“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Sphinx Emblem“ může vytvářet i sám
Výherní kombinace. 3 a více speciálních symbolů „Sphinx Emblem“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může vytvářet i sám Výherní kombinace.
Tento symbol se objevuje pouze během bonusové hry „Free Spins“.
c) Speciální funkce „Tajemná funkce“: Během základní hry se může náhodně spustit „Tajemná funkce“
kdy se během roztočení umístí na válce v herním poli až 3 speciální symboly „Sphinx Emblem“ a mohou
tak utvořit Výherní kombinaci.
d) Speciální funkce „Vylepšení“: Tato funkce je aktivována v bonusové hře, pokud se objeví minimálně
3 speciální symboly „Sphinx Emblem“. Jeden ze symbolů středních Výher se přemění na speciální
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symbol „Wild“ a zůstane v této podobě až do konce celé bonusové hry. Symboly středních Výher jsou

měněny postupně v tomto pořadí z leva:
Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Sphinx Emblem“ dojde
k aktivaci bonusové hry s Roztočeními navíc a k udělení 10 Roztočení navíc. Během bonusové hry je
možné získat další Roztočení navíc. 3 a více speciálních symbolů „Sphinx Emblem“ udělí dalších 5
Roztočení navíc. Pokud se objeví v bonusové hře minimálně 3 speciální symboly „Sphinx Emblem“
dojde navíc ke spuštění speciální funkce „Vylepšení“. Během každého Roztočení navíc v bonusové hře
se na válce do herního pole umístí 1 až 3 speciální symboly „Sphinx Emblem“ a mohou tak utvořit
Výherní kombinaci. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které
bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

e)

17.
18.

19.
20.

Čert a Káča
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 300 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Čert a Káča“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 3 válce. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Čert a Káča spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Čert a Káča je i speciální symbol „Expanding Wild“.
3. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
4. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích (pro symboly postav na dvou a více),
je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

7.

8.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
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Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „Expanding Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Čert a Káča obsahuje tento speciální symbol a funkci:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je součástí Výherní kombinace, tak se
roztáhne po celém válci.
b) Speciální funkce „Full screen multiplier“: Pokud se po zastavení válců v celém herním poli objeví
symboly stejného druhu, dojde k udělení násobku získané Výhry z daného roztočení x3. Tato funkce se
týká pouze běžných symbolů J, Q, K a A.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Čert a Káča – Cesta z pekla
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Čert a Káča“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 5 válců. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Čert a Káča – Cesta z pekla spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 5 výherních linií. Součástí hry Čert a Káča – Cesta z pekla je i speciální symbol
„Expanding Wild“.
3. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
4. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (pro symboly postav na dvou
a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Expanding Wild“
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13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Čert a Káča – Cesta z pekla obsahuje tento speciální symbol a funkci:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je součástí Výherní kombinace, roztáhne
se po celém válci.
b) Speciální funkce „Full screen multiplier“: Pokud se po zastavení válců v herním poli 3x3 (viz obrázek
níže) objeví symboly stejného druhu, dojde k udělení násobku získané Výhry z daného roztočení x3.
Pokud se v herním poli 4x3 (viz obrázek níže) objeví symboly stejného druhu, dojde k udělení násobku
získané Výhry z daného roztočení x4. Pokud se v herním poli 5x3 (viz obrázek níže) objeví symboly
stejného druhu, dojde k udělení Výhry z daného roztočení x5. Tato funkce se týká pouze běžných
symbolů J, Q, K a A.

16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hell Fruits
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hell Fruits. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hell Fruits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Hell Fruits je i speciální symbol „Wild“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií,
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kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“ jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Hell Fruits obsahuje tento speciální symbol a bonusovou funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Wild Fireball“: Tato náhodná funkce se může spustit kdykoliv během základního
roztočení. Postava ďábla může umístit do herního pole 1 až 15 speciálních symbolů „Wild“ a utvořit
tak Výherní kombinaci.
c) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herní poli
a vyplatit Výhru dle výplatní tabulky.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hot Wild 5
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Hot Wild“, kde si zvolí variantu hry s 5 výherními liniemi.
Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hot Wild 5 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Hot Wild 5 je i speciální symbol „Expanding Wild“ a speciální symboly
„Scatter“.
3. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
4. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
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6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Expanding Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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15. Hra Hot Wild 5 obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol (kromě speciálního symbolu „Scatter“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud
je součástí Výherní kombinace, roztáhne se po celém válci.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ mohou utvořit Výherní kombinaci i mimo
výherní linie, pokud jsou za sebou na válcích. 3 a více stejných speciálních symbolů „Scatter“ vyplácí
Výhru dle výplatní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hot Wild 10
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 420 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Hot Wild“, kde si zvolí variantu hry s 10 výherními liniemi.
Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hot Wild 10 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na
válec a 10 výherních linií. Součástí hry Hot Wild 10 je i speciální symbol „Expanding Wild“ a speciální
symboly „Scatter“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 10 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
5.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Expanding Wild“

Speciální symboly „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Hot Wild 10 obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol (kromě speciálního symbolu „Scatter“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud
je součástí Výherní kombinace, roztáhne se po celém válci.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ mohou utvořit Výherní kombinaci i mimo
výherní linie, pokud jsou za sebou na válcích. 3 a více stejných speciálních symbolů „Scatter“ vyplácí
Výhru dle výherní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Hot Wild 20
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Hot Wild“, kde si zvolí variantu hry s 20 výherními liniemi.
Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hot Wild 20 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na
válec a 20 výherních linií. Součástí hry Hot Wild 20 je i speciální symbol „Expanding Wild“ a speciální
symboly „Scatter“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Expanding Wild“
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Speciální symboly „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Hot Wild 20 obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol tak (kromě speciálního symbolu „Scatter“), aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud
je součástí Výherní kombinace, roztáhne se po celém válci.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ mohou utvořit Výherní kombinaci i mimo
výherní linie, pokud jsou za sebou na válcích. 3 a více stejných speciálních symbolů „Scatter“ vyplácí
Výhru dle výherní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hot Wild 40
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Hot Wild“, kde si zvolí variantu hry s 40 výherními liniemi.
Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hot Wild 40 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 40 výherních linií. Součástí hry Hot Wild 40 je i speciální symbol „Expanding Wild“ a speciální
symboly „Scatter“.
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3.

4.
5.
6.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 40 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Expanding Wild“

Speciální symboly „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Hot Wild 40 obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol (kromě speciálního symbolu „Scatter“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud
je součástí Výherní kombinace, tak se roztáhne po celém válci.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ mohou utvořit Výherní kombinaci i mimo
výherní linie, pokud jsou za sebou na válcích. 3 a více stejných speciálních symbolů „Scatter“ vyplácí
Výhru dle výherní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Lumberjack
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Lumberjack, kde si zvolí variantu hry s 20 výherními liniemi.
Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Lumberjack spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na
válec a 20 výherních linií. Součástí hry Lumberjack je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
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na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Lumberjack obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciální symbolu „Scatter“, tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 1 speciální symbol „Wild“
zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x2. 2 speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci
x4. 3 speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x8. 4 speciální symboly „Wild“
zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x16.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ se mohou nacházet pouze na válcích 2, 3
a 4. 3 speciální symboly „Scatter“ spouští bonusovou hru.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí 10 Roztočení
navíc. V bonusové hře se symboly ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde
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16.
17.

18.
19.

k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení
navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace,
nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se dotáčí. Tyto
dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace nebo pokud symboly zaplní
všechny pozice v herním poli. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Lumberjack 5

Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Lumberjack“, kde si zvolí variantu hry s 5 výherními
liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Lumberjack 5 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly na
válec a 5 výherních linií. Součástí hry Lumberjack 5 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích (u symbolů medvěda a dřevorubce na
dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva
doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Lumberjack 5 obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“, tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 1 speciální symbol
„Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x2. 2 speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní
kombinaci x4.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ se mohou nacházet kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Scatter“ spouští bonusovou hru.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí 10 Roztočení
navíc. V bonusové hře se symboly ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde
k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení
navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace,
nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se dotáčí. Tyto
dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace nebo pokud symboly zaplní
všechny pozice v herním poli. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Lumberjack 7
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Lumberjack“, kde si zvolí variantu hry s 7 výherními
liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Lumberjack 7 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válec se třemi symboly na
válec a 7 výherních linií. Součástí hry Lumberjack 7 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (u symbolů medvěda
a dřevorubce na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru
pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 7 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Lumberjack 7 obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciální symbolu „Scatter“, tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 1 speciální symbol „Wild“
zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x2. 2 speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci
x4. 3 speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x8.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ se mohou nacházet pouze na válcích 2, 3
a 4. 3 speciální symboly „Scatter“ spouští bonusovou hru.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí 10 Roztočení
navíc. V bonusové hře se symboly ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde
k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení
navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace,
nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se dotáčí. Tyto
dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace nebo pokud symboly zaplní
všechny pozice v herním poli. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou výší vkladu jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Pink Elephants 2
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 2 322 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,13 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Pink Elephants 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Pink Elephants 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se čtyřmi symboly
na válec a 4096 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, a speciální symboly „Scatter“.
3.

4.
5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu „Růžový slon“ na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ a následném

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 4096 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

-

symboly středních Výher
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím na
tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Pink Elephants 2 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve
výši 50 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Pink Elephants 2 obsahuje tyto speciální symboly, funkci a hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ dojde k aktivaci
bonusové hry s Roztočeními navíc. Během bonusové hry udělí 2 a více speciálních symbolů „Scatter“
další Roztočení navíc. V průběhu bonusové hry jsou sbírány symboly „Elephant Orb“
, které se
nachází u běžného symbolu „Růžový slon“; ty postupně naplňují jeden ze čtyř ukazatelů v levé části
obrazovky, v pořadí od dolního ukazatele k hornímu. Pokud je naplněno všech 10 políček pro symboly
„Elephant Orb“ u nejníže umístěného ukazatele, běžný symbol nacházející se uprostřed tohoto ukazatele
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je nahrazen následujícím symbolem středních Výher:
. Po zaplnění
posledního ukazatele se všechny symboly středních Výher přemění na symboly „Růžový slon“
a zůstanou v této podobě až do konce celé bonusové hry. Jakékoliv zaplnění alespoň jednoho ukazatele
aktivuje jedno Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou, které bonusovou
hru spustilo. V tabulce níže je počet Roztočení navíc pro základní hru a bonusovou hru.

Bonusová funkce „Tajemný Scatter“: Tato bonusová funkce je aktivována náhodně. Pokud je
aktivována, pak může být do herního pole ještě před zastavením válců náhodně přidáno 1 až 5
speciálních symbolů „Scatter“, což zvyšuje šanci na aktivaci bonusové hry „Free Spins“.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

d)

17.
18.

19.
20.

Rich Pirates
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Rich Pirates. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Rich Pirates spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 15 výherních linií. Součástí hry Rich Pirates je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Bonus“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Možné výherní kombinace jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
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5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 15 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
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Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra Rich Pirates obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“
se může objevit na kterékoli pozici v herním poli.
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může objevit pouze na 3., 4. nebo 5. válci. 3
speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru s Roztočením navíc.
c) Bonusová hra: Sázejícímu se objeví nové herní pole s 9 truhlami. Sázející kliknutím postupně otevírá
truhly, v nichž může nalézt Roztočení navíc a násobitele Výhry, které získá pro bonusovou hru.
V případě, že Sázející odkryje symbol START, spustí se bonusová hra. Počet Roztočení navíc je
v rozmezí 10 až 25 a násobitel Výhry je v rozmezí x2 až x5. Během bonusové hry není možné získat
další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které
bonusovou hru spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Slot Birds 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 320 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Slot Birds 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Slot Birds 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly na
válec a 81 výherních linií. Součástí hry Slot Birds 81 jsou i speciální symbol „Wild“, speciální symbol
„Bonus“ a speciální symbol „Mystery“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „
doprava.

“

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
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Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 81 fixních
výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře
v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“
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Speciální symboly „Bonus“

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Slot Birds 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1.000
Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Slot Birds 81 obsahuje tyto speciální symboly a bonusové funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ a speciálního symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Pokud je speciální symbol „Wild“ součástí Výherní kombinace, tak se Výhra z dané
kombinace násobí vždy x2.
b) Speciální funkce „Létající Wild“: Pokud nedojde po zastavení válců k Výherní kombinaci a v herním
poli se nachází alespoň jeden speciální symbol „Wild“, tak se může náhodně spustit funkce „Létající
Wild“. Speciální symbol „Wild“ se může rozletět po válcích, přeměnit běžné symboly na speciální
symbol „Wild“ a může tím vzniknout Výherní kombinace.
c) Speciální symbol „Mystery“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví po zastavení válců alespoň
3 speciální symboly „Mystery“, dojde k vyplacení Výhry za tento symbol dle výplatní tabulky.
d) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herní poli a udělit
Roztočení navíc. 3 speciální symboly „Bonus“ udělí 10 Roztočení navíc. 4 speciální symboly „Bonus“
udělí 20 Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc jsou se stejnou výší sázky jako roztočení, které je
spustilo.
e) Speciální funkce „Létající supi“: Pokud nedojde po zastavení válců k Výherní kombinaci, tak se může
náhodně spustit funkce „Létající supi“. Běžné symboly v podobě supů odletí z herního pole a jsou
nahrazeny shora novými náhodnými symboly a mohou tak utvořit Výherní kombinaci.
f) Padající symboly: Pokud dojde k jakékoliv Výherní kombinaci, tak symboly z dané kombinace
explodují a jsou nahrazeny shora novými symboly, které také mohou utvořit Výherní kombinaci. Tato
funkce pokračuje do doby, dokud vznikají další Výherní kombinace.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
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17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hře, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

6 Fruits
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru 6 Fruits. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře 6 Fruits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry 6 Fruits je i speciální symbol „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu třešeň na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Vyplácí se vždy nejdelší
kombinace shodných symbolů zleva doprava. Možné Výherní kombinace jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií,
kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“ jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra 6 Fruits obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herní poli
a vyplatit Výhru dle výplatní tabulky.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
81 Hot Ways
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,50 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru 81 Hot Ways. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 81 Hot Ways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců s třemi symboly na válec
a 81 výherních linií. Součástí hry 81 Hot Ways je i speciální symbol „Wild“.
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3.

4.
5.
6.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 81 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:
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15. Hra 81 Hot Ways obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru
z dané Výherní kombinace x8.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

After Dark
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru After Dark. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře After Dark spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry After Dark jsou i speciální symboly „Wild“
3.

4.
5.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolů kozy, upíra, kočky a netopýra již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ a poté

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra After Dark vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra After Dark obsahuje tento speciální symbol a funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se stane součástí Výherní kombinace, tak se
roztáhne po celém válci a můžou tak vzniknout další Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Multiplikátor“: Pokud dojde v herním poli k Výherní kombinaci typu 3x3, 3x4
nebo 3x5, která je složená ze shodných symbolů 9, 10, J nebo Q dojde ke znásobení Výhry a to 3krát,
4krát nebo 5krát viz tabulka níže.
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16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Big Show
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 314 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Big Show. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Big Show spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců se třemi symboly na válec a 5
výherních linií pro základní hru a 27 výherních linií pro bonusovou hru. Součástí hry Big Show jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie jsou následující pro základní hru:

Výherní linie jsou následující pro bonusovou hru:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií (27 pro bonusovou hru). Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze
upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“: kompletní symbol a jeho jednotlivé části

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Big Show vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

14.

15.
16.

17.
18.

Například dle Výherní tabulky výše, by při zobrazení tří speciálních symbolů „Scatter“ na výherní linii byla
Výhra při Sázce 5 Kč v rozmezí 10 Kč až 500 Kč.
Hra Big Show obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol „Wild“" se skládá ze 3 částí (horní, střední
a spodní). Každá z jeho částí nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě speciálního symbolu „Scatter“
tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace, a to pouze tehdy, pokud je součástí Výherní kombinace.
Každá část speciálního symbolu „Wild“ znásobí Výhru ve Výherní kombinaci, a to horní část x3, střední
část x2 a spodní část x1. Pokud se v herním poli objeví 3 kompletní speciální symbol „Wild“ (složený
ze všech 3 částí), spustí se bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 kompletní speciální symbol „Wild“ (složený ze všech 3 částí) spustí
bonusovou hru a udělí 15 Roztočení navíc. Během bonusové hry se zvýší počet výherních linií z 5 na 27.
Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou
výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
c) Speciální symbol „Scatter“: 3 speciální symboly „Scatter“ kdekoliv v herním poli spustí funkci
„Mystery Win“, která udělí náhodnou Výhru v rozmezí minimální a maximální možné Výhry dle
výplatní tabulky pro aktuální výši sázky.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Beat the Beast: Cerberus´ Inferno

Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 75 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3 465 Kč.
Nejvyšší Výhra je 499 950 Kč
Výherní podíl je 96,15 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Beat the Beast: Cerberus´ Inferno. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Beat the Beast: Cerberus´ Inferno spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek
je mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 9 výherních linií pro základní hru a 243 výherních linií pro bonusovou hru. Součástí hry
jsou i speciální symboly „Cerberus Emblem“ a speciální symboly „Wild“.
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3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích
(u symbolů nízkých Výher na třech a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Možné Výherní kombinace jsou následující:

Pro bonusovou hru 243 výherních linií:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 9 fixních výherních linií pro základní hru a 243 pro bonusovou hru. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

-

symbol vyšších Výher

-

symboly středních Výher

-

symboly nízkých Výher
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Speciální symbol „Cerberus Emblem“

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Beat the Beast: Cerberus´ Inferno vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho
zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 2,50 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Beat the Beast: Cerberus Inferno obsahuje speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Cerberus´ Emblem“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální
symbol „Wild“ se zobrazuje v herním poli pouze ve složené podobě, kde pokrývá vždy celý daný válec.
Speciální symbol „Wild“ může vytvořit i sám Výherní kombinaci dle výplatní tabulky
b) Speciální symbol „Cerberus´ Emblem“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol
tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Cerberus´ Emblem“ může vytvořit
i sám Výherní kombinaci dle výplatní tabulky. 3 a více speciálních symbolů „Cerberus´ Emblem“ spustí
bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Cerberus´ Emblem“ dojde
k aktivaci bonusové hry s Roztočeními navíc a k udělení 10 Roztočení navíc. Během bonusové hry se
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17.
18.

19.
20.

počet výherních linií zvýší z 9 na 243. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení
navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru
spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Book of Adventure
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 103 320 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,3 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Book of Adventure, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 5 válců. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Book of Adventure spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 10 výherních linií. Součástí hry Book of Adventure je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích (u symbolů 10, J, Q, K A
a „Wild“ od tří a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze
zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 10 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
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Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Book of Adventure obsahuje speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 3 speciální symboly „Wild“ spouští bonusovou hru „Free
Spins“ s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Wild“ kdekoliv v herním poli spustí bonusovou hru
a udělí 10 Roztočení navíc. Před zahájením bonusové hry dojde k náhodnému vylosování symbolu
(kromě speciálního symbolu „Wild“). Pokud se v herním poli objeví tento symbol, který je během
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16.
17.

18.
19.

bonusové hry v herním poli zlatě podbarvený, a je součástí Výherní kombinace, tak se všechny ostatní
symboly stejného druhu v herním poli roztáhnout po celém válci a mohou tak vytvořit další Výherní
kombinace. Pro zlatě podbarvené symboly se počítá Výhra dle výplatní tabulky za počet symbolů
ve výherních linií, aniž by musely být na válcích od prvního válce zleva. Každé Roztočení navíc probíhá
se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Book of Adventure - Death
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Book of Adventure“, kde si zvolí variantu hry s herním
polem pro 3 válce. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Book of Adventure - Death spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců s třemi
symboly na válec a 5 výherních linií. Součástí hry Book of Adventure - Death je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích (u symbolů 10, J, Q, K A
a „Wild“ na třech), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

8.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
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Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Book of Adventure - Death obsahuje speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 3 speciální symboly „Wild“ spouští bonusovou hru „Free
Spins“ s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Wild“ kdekoliv v herním poli spustí bonusovou hru
a udělí 10 Roztočení navíc. Před zahájení bonusové hry dojde k náhodnému vylosování symbolu
(kromě speciálního symbolu „Wild“). Pokud se v herním poli objeví tento symbol, který je během
bonusové hry v herním poli zlatě podbarvený, a je součástí Výherní kombinace, tak se všechny ostatní
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16.
17.

18.
19.

symboly stejného druhu v herním poli roztáhnout po celém válci a mohou tak vytvořit další Výherní
kombinace. Pro zlatě podbarvené symboly se počítá Výhra dle výplatní tabulky za počet symbolů ve
výherních linií, aniž by musely být na válcích od prvního válce zleva. Každé Roztočení navíc probíhá
se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Book of Adventure - Life
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Book of Adventure“, kde si zvolí variantu hry s herním
polem pro 4 válce. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Book of Adventure - Life spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi
symboly na válec a 7 výherních linií. Součástí hry Book of Adventure - Life je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích (u symbolů 10, J, Q, K A
a „Wild“ na třech), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 7 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

8.

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
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“ a poté na tlačítko

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Book of Adventure - Life obsahuje speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 3 speciální symboly „Wild“ spouští bonusovou hru „Free
Spins“ s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Wild“ kdekoliv v herním poli spustí bonusovou hru
a udělí 10 Roztočení navíc. Před zahájení bonusové hry dojde k náhodnému vylosování symbolu
(kromě speciálního symbolu „Wild“). Pokud se v herním poli objeví tento symbol, který je během
bonusové hry v herním poli zlatě podbarvený, a je součástí Výherní kombinace, tak se všechny ostatní
symboly stejného druhu v herním poli roztáhnout po celém válci a mohou tak vytvořit další Výherní
kombinace. Pro zlatě podbarvené symboly se počítá Výhra dle výplatní tabulky za počet symbolů ve
výherních linií, aniž by musely být na válcích od prvního válce zleva. Během bonusové hry je možné
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16.
17.

18.
19.

získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které
bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Book of Sheba - The Golden Book
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 40 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 2 880 Kč.
Nejvyšší Výhra je 406 460 Kč.
Výherní podíl je 96 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Book of Sheba. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Book of Sheba - The Golden Book spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek
je mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3
symboly a 10 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Book of Sheba - The Golden
Book jsou i speciální symboly „Book“ a speciální symboly „Golden Book“.
3.

Struktura výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Vyplácí se vždy nejdelší
kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou následující.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“
(0,01 až 4,00 Kč). Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí na tlačítko
„

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 10 mincí. Celková

výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také
ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též zobrazuje ve spodní
liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen
po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové h a hodnoty kreditury. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na
tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
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Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Book“

Speciální symbol „Golden Book“

11. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Hra Book of Sheba - The Golden Book vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

14. Hra Book of Sheba - The Golden Book obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Book“: Tento speciální symbol se může objevit kdekoliv v herním poli. Speciální
symbol „Book“ může nahradit jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla Výherní kombinace. 3 a více
speciálních symbolů „Book“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Book“ udělí 10 Roztočení navíc
a k tomu násobitel Sázky, která bonusovou hru spustila ve výši x2, x20 nebo x200. Na začátku bonusové
hry je náhodně vybrán symbol. První volbu symbolu může Sázející odmítnout a poté proběhne náhradní
losování symbolu. Druhý symbol již odmítnout nelze. Pokud se v herním poli objeví tento symbol,
který je během bonusové hry v herním poli zlatě podbarvený, a je součástí Výherní kombinace, tak se
všechny ostatní symboly stejného druhu v herním poli roztáhnout po celém válci a mohou tak vytvořit
další Výherní kombinace. Pro zlatě podbarvené symboly se počítá Výhra dle výplatní tabulky za počet
symbolů ve výherních linií, aniž by musely být na válcích od prvního válce zleva. Během bonusové hry
„Free Spin“ je možné získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc je se stejnou výší sázky jako
roztočení, které bonusovou hru spustilo.
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Speciální symbol „Golden Book“: Tento speciální symbol se může nacházet pouze v bonusové hře
„Free Spins“ a to na válci 2, 3 nebo 4. Speciální symbol „Golden Book“ může nahradit jakýkoliv jiný
symbol tak, aby vznikla Výherní kombinace. Pokud je součástí Výherní kombinace, tak se roztáhne
po celém válci a přemění celý válec na zlatě podbarvený až do konce bonusové hry „Free Spins“.
V daném zlatém válci se v případě, když by mohla vzniknout další Výherní kombinace, také přemění
všechny symboly na zvolený symbol ze začátku bonusové hry, aby tak vytvořil další možné Výherní
kombinace.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
c)

15.
16.

17.
18.

Burning Dice
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 180 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Burning Dice. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Burning Dice spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců s třemi symboly na válec
a 81 výherních linií. Součástí hry Burning Dice jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Kostka“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na čtyřech po sobě
následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Vyplácí se vždy kombinace shodných
symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

535

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
81 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symboly „Wild“

Speciální symbol „Kostka“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Burning Dice vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1.000
Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou následující:
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15. Hra Burning Dice obsahuje tyto speciální symboly a funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv jiný symbol, kromě
speciální symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla Výherní kombinace. 4 speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci vyplácí Výhru dle výplatní tabulky.
b) Speciální symbol „Kostka“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. Pokud
se v herním poli objeví 3 nebo 4 speciální symboly „Bonus“ spustí se bonusová hra s Roztočeními
navíc.
c) Bonusová hra „Hod kostkou“: 3 speciální symboly „Kostka“ udělí jeden hod kostkou a 4 speciální
symboly „Kostka“ spustí dva hody kostkou. Sázející svou interakcí spouští náhodný proces hodu
kostkou, který zastaví kliknutím na tlačítko „STOP“. Výsledek hodu kostkou určuje počet Roztočení
navíc (u dvou hodů kostkou se hodnoty na kostkách sčítají). Každé Roztočení navíc je vždy
s garantovanou Výherní kombinací.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Corsair Queen
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Corsair Queen. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Corsair Queen spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií pro základní hru a 5 válců s pěti symboly na válec a 40 výherních linií
pro bonusovou hru. Součástí hry Corsair Queen je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích,
je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Možné Výherní kombinace pro základní hru jsou následující:

Výherní kombinace navíc pro bonusovou hru jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
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5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 20 fixních výherních linií pro základní hru
a 40 fixních výherních linií pro bonusovou hru. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník
možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií,
kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“ jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra Corsair Queen obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ se může nacházet pouze na válcích 2, 3 nebo 4. Speciální symbol „Wild“ má podobu
roztaženého symbolu, pokrývá 3 pozice daného válce a může spustit bonusovou hru, pokud je roztažený
po celém válci.
b) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se během základní hry alespoň jeden speciální symbol „Wild“
objeví na některém z válců celý, bude spuštěna bonusová hra s 5 Roztočeními navíc. Během bonusové
hry „Free Spins“ dojde k rozšíření herního pole ze 3 na 5 symbolů na válec a zvýší se počet Výherních
linií ze 20 na 40. Daný roztažený speciální symbol „Wild“ se poté roztáhne na celý válec a zůstává
uzamčený na své pozici do ukončení bonusové hry. Za každý další roztažený speciální symbol „Wild“
po celém válci se zvýší počet Roztočení navíc o jedno Roztočení navíc.
c) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herní poli
a vyplatit Výhru dle výplatní tabulky.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Čert a Káča Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Čert a Káča Multigame, kde si může zvolit variantu hry Čert
a Káča nebo Čert a Káča – Cesta z pekla. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé
z výherních linií.
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2.

3.

Ve hře Čert a Káča Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě u varianty hry Čert
a Káča 3 válce se třemi symboly na válec a 5 výherních linií nebo u varianty hry Čert a Káča – Cesta z pekla
5 válců se třemi symboly na válec a 5 výherních linií. Součástí hry Čert a Káča Multigame je i speciální
symbol „Expanding Wild“.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

4.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry Čert a Káča získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích (pro symboly
postav na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud Účastník u varianty hry Čert
a Káča – Cesta z pekla získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (pro symboly postav
na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva
doprava.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Expanding Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace pro variantu hry Čert a Káča se třemi válci jsou následují:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry Čert a Káča – Cesta z pekla s pěti válci jsou následující:

15. Hra Čert a Káča Multigame obsahuje tento speciální symbol a funkci:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je součástí Výherní kombinace, tak se
roztáhne po celém válci.
b) Speciální funkce „Full screen multiplier“: Pokud se ve variantě hry Čert a Káča po zastavení válců
v herním poli 3x3 objeví symboly stejného druhu, dojde k udělení násobku získané Výhry z daného
roztočení x3. Pokud se ve variantě hry Čert a Káča – Cesta z pekla v herním poli 4x3 (viz obrázek níže)
objeví symboly stejného druhu, dojde k udělení násobku získané Výhry z daného roztočení x4. Pokud
se ve variantě hry Čert a Káča – Cesta z pekla v herním poli 5x3 (viz obrázek níže) objeví symboly
stejného druhu, dojde k udělení Výhry z daného roztočení x5. Tato funkce se týká pouze běžných
symbolů J, Q, K a A.

16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Dicey Fruits
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Dicey Fruits. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Dicey Fruits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců se třemi symboly
na válec a 27 výherních linií.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Možné Výherní kombinace jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 27 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

12. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

15. Hra Dicey Fruits obsahuje tyto speciální funkce:
a) Speciální funkce „Respin“: Tato bonusová funkce s Roztočením navíc se spustí tehdy, jakmile se
objeví Výherní kombinace. Všechny symboly z dané Výherní kombinace se uzamknou na svých
pozicích a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli. Tato funkce pokračuje
do doby, dokud přibývají další Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Násobitel“: Pokud dojde k zaplnění celého herního pole jedním stejným symbolem,
tak dojde k udělení násobku Výhry x2.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Disco Danny
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 71 280 až 81 000 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,50 až 96,04 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Disco Danny. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Disco Danny spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců se 3 symboly a 5
možných výherních linií s možností nastavení výše Sázky. Součástí hry Disco Danny jsou i speciální symboly
„Silver Scatter“ a speciální symboly „Golden Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie jsou následující:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen v políčku „ZŮSTATEK“.
Výši Sázky si Účastník volí v políčku „
“, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „SÁZKA“.

5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací dle výplatní tabulky (tlačítko „
“.).
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
8. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
9. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.

Speciální symbol „Golden Scatter“

Speciální symbol „Silver Scatter“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše Sázky. Výše Výhry je odvozena od Výherních
kombinací ve výplatní tabulce. Hra Disco Danny vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle
toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 1.000 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace v základní
hře jsou následující:
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Hra Disco Danny uděluje Výhru za libovolnou kombinaci symbolů BAR.
14. Hra Disco Danny obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Silver Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli
pouze během základní hry. 3 speciální symboly „Silver Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc.
b) Speciální symbol „Golden Scatter“: ‚Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním
poli během základní i bonusové hry. Pokud se objeví v herním poli, dojde k udělení náhodného
násobitele sázky. 3 speciální symboly „Golden Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 jakékoliv speciální symboly „Scatter“ udělí 3 Roztočení navíc.
Speciální symboly „Scatter“, které spustily bonusovou hru se uzamknout na svém místě. Během
bonusové hry se v herním poli objevují pouze speciální symboly „Golden Scatter“. Pokud se v herním
poli objeví během bonusové hry alespoň jeden symbol „Golden Scatter“, uzamkne se na svém místě
a dojde k automatickému resetování počtu Roztočení navíc opět na počáteční hodnotu 3 Roztočení
navíc. Každému symbolu „Golden Scatter“ je náhodně přiřazena výše násobitele sázky ve výši x1 až
x50. Pokud se zaplní herní pole speciálními symboly „Golden Scatter“, postupuje Sázející do vyšší
úrovně bonusové hry. Při každém postupu do další úrovně nebo po posledním Roztočení navíc obdrží
Sázející Výhru ve výši součtu hodnot násobitelů zobrazených u všech symbolů „Golden Scatter“
znásobenou hodnotou úrovně dané bonusové hry a výše sázky, která bonusovou hru spustila. Maximální
počet úrovní bonusové hry je 5 a možné násobitele pro jednotlivé úrovně jsou ve výši x1, x2, x3, x5
a x10.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Fruit Hell
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 300 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Hell, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 3 válce. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Hell spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců s třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Fruit Hell je i speciální symbol „Expanding Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích (u symbolů sedmička, podkova, zvonek
a meloun již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
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Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Expanding Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Fruit Hell obsahuje tento speciální symbol a funkci:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Speciální symbol „Wild“ se může nahradit jakýkoliv běžný
symbol tak, aby vznikla Výherní kombinace. Pokud je speciální symbol „Wild“ součástí Výherní
kombinace, roztáhne se po celém válci a může tak vytvořit další Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Násobitel“: Pokud dojde k zaplnění všech pozic (3x3 pozice) v herním poli stejným
symbolem (viz. obrázek níže), a to symbolem třešeň, citrón, jablko nebo švestka, dojde k udělení
násobitele získané Výhry z daného roztočení x3.

16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruit Hell Plus
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Fruit Hell“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 5 válců. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Hell Plus spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Fruit Hell Plus je i speciální symbol „Expanding Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (u symbolů sedmička, podkova,
zvonek a meloun již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí
Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Expanding Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:
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15. Hra Fruit Hell Plus obsahuje tento speciální symbol a funkci:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Speciální symbol „Wild“ se může nahradit jakýkoliv běžný
symbol tak, aby vznikla Výherní kombinace. Pokud je speciální symbol „Wild“ součástí Výherní
kombinace, roztáhne se po celém válci a může tak vytvořit další Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Násobitel“: Pokud dojde k zaplnění pozic v herním poli stejným symbolem a to
3x3, 4x3 nebo 5x3 (viz. obrázek níže) symbolem třešeň, citrón, jablko nebo švestka, dojde k udělení
násobitele získané Výhry z daného roztočení x3, x4 nebo x5.

16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruit Jack
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Jack. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Jack spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly na válec a 40
výherních linií. Součástí hry Fruit Jack jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Mystery“
a speciální symboly „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní
linie jsou následující:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 40 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Mystery“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Fruit Jack vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
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kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15.

16.
17.

18.
19.

Například dle Výherní tabulky výše, by při zobrazení tří speciálních symbolů „Mystery“ na výherní linii byla
Výhra při Sázce 5 Kč v rozmezí 1 Kč až 10 Kč.
Hra Fruit Jack obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ může vytvořit i sám Výherní kombinaci.
b) Speciální symbol „Mystery“: 3 a více speciálních symbolů „Mystery“ na aktivní výherní linii spustí
funkci Mystery, která udělí náhodnou Výhru v rozmezí minimální a maximální možné Výhry dle
výplatní tabulky pro aktuální výši sázky Například dle Výherní tabulky výše, by při zobrazení tří
speciálních symbolů „Mystery“ na výherní linii byla Výhra při Sázce 5 Kč v rozmezí 1 Kč až 10 Kč.
c) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Free Spin“: 3 speciální symboly „Scatter“ udělí 10 Roztočení navíc, 4 speciální
symboly „Scatter“ udělí 20 Roztočení navíc a 5 speciálních symbolů „Scatter“ udělí 30 Roztočení navíc.
Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou
výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fire Witch
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 27 000 až 45 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fire Witch. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fire Witch spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců se třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Fire Witch je i speciální symbol „Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinaceje Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Možné Výherní kombinace jsou následující:

4.
5.
6.

7.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

15. Hra Fire Witch obsahuje tento speciální symbol a funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoli jiný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. 3 speciální symboly „Wild“ ve Výherní kombinaci udělí násobek sázky
z daného roztočení x20.
b) Speciální funkce „Fire Respin“: Pokud se na dvou libovolných válcích objeví symboly stejného druhu
a nevznikne Výherní kombinace, dojde k aktivaci funkce „Fire Respin“ s Roztočením navíc, kdy se
opětovně roztočí třetí válec a může tak utvořit Výherní kombinaci.
c) Bonusová hra „Wheel of Fire“: Pokud dojde k zaplnění celého herního pole jedním stejným
symbolem, aktivuje se bonusová hra „Wheel of Fire“. Sázejícímu se spustí speciální ohnivé kolo,
na kterém může Sázející získat násobek Výhry ze základního roztočení v rozmezí 2x až x10.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Gold Digger
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 60 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 4 320Kč.
Nejvyšší Výhra je 493 800 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Gold Digger. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Gold Digger spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 20
výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Gold Digger jsou i speciální symboly
„Wild“ a speciální symboly „Gold Nuggets“.
3.

Struktura výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
kombinace shodných symbolů zleva doprava.
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“. Vyplácí se vždy nejdelší

4.

Výherní linie jsou následující.

5.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 3,00 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“,
a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též zobrazuje
ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi
zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
6.
7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

-

symboly vyšších Výher

- symboly nižších Výher
Speciální symbol „Wild“
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Speciální symbol „Gold Nuggets“

Kromě běžných symbolů ze základní hry se v rámci bonusové hry „Gold Link Respin“ objevují také symboly
krystalu:

12. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Hra Gold Digger vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou
výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Možné Výherní kombinace
jsou následující:

15. Hra Gold Digger obsahuje tyto speciální symboly, funkcy a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Gold Nuggets“ a symbolů krystalu v bonusové hře tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Gold Nuggets“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli.
5 a více speciálních symbolů „Gold Nuggets“ spustí bonusovou hru „Gold Link Respins“.
c) Bonusová hra „Gold Link Respins“: Bonusová hra se spustí, pokud se v herním poli objeví alespoň
5 speciálních symbolů „Gold Nuggets“. Speciální symboly „Gold Nuggets“, které spustili bonusovou
hru, se uzamknou na svých pozicích až do konce bonusové hry. Sázejícímu jsou udělena 3 Roztočení
navíc, která se vždy obnoví na počáteční hodnotu 3, pokud se během Roztočení navíc objeví v herním
poli další speciální symbol „Gold Nuggets“ nebo symbol krystalu. Nové speciální symboly „Gold
Nuggets“ jsou uzamčeny na svých pozicích až do konce speciální bonusové hry.
d) Speciální funkce „Reel Boosters“: Pokud jsou během bonusové hry nasbírány 3 symboly stejného
druhu krystalu, spustí se příslušná uzamčená funkce. Druh a počet získaných krystalů je zobrazen nad
herním polem. Každé 3 červené krystaly zvyšují počet Roztočení navíc o 1, každé 3 modré krystaly
rozšiřují počet řádků o 1 navíc (maximálně může herní pole obsahovat 6 řádků), každé 3 zelené krystaly
zvyšují Výhry uvedené na speciálních symbolech „Gold Nuggets“ a každé 3 růžové krystaly zvyšují
násobitele celkové Výhry v bonusové hře (2x, 5x nebo 10x).
e) Náhodné speciální funkce: Tyto bonusové funkce můžou být náhodně aktivovány při jakémkoliv
roztočení v základní hře.
i. Nahrazení: Kdekoliv v herním poli se náhodně rozmístí 3 až 5 dynamitů a nahradí běžné symboly
na těchto pozicích. Poté explodují a přemění se na speciální symboly „Wild“.
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16.
17.

18.
19.

ii. Přeměnění: Po zastavení válců se přemění náhodný počet symbolů na speciální symboly „Gold
Nuggets“ a může tak dojít ke spuštění bonusové hry.
iii. Vylepšení: Po zastavení válců dojde k explozi symbolů nižších Výher a jsou nahrazeny novými
symboly vyšších Výher.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Golden Treasure
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Golden Treasure. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Golden Treasure spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 5 výherních linií. Součástí hry Golden Treasure jsou i speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Golden Treasure vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1.000
Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích kromě Výher ze speciálních symbolů „Bonus“
jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Golden Treasure obsahuje speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: Sázející spouští bonusovou hru stisknutím tlačítka „START“.
V bonusové hře Sázející kliknutím postupně otevírá truhly, v nichž získává Roztočení navíc. Otevřít lze
vždy jen o jednu truhlu méně, než se nachází na válcích. Je možné získat až 58 Roztočení navíc. Výhry
při každém Roztočení navíc jsou automaticky během bonusové hry trojnásobeny. Každé Roztočení
navíc je se stejnou výší Sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Hot Shots 2
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 62,5 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 4 500 Kč.
Nejvyšší Výhra je 264 950 Kč.
Výherní podíl je 96 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hot Shots 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hot Shots 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 243 výherních
linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Hot Shots 2 jsou i speciální symboly „Wild“, speciální
symboly „Golden Wild“ a speciální symboly „Hot Shots“.
3. Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Vyplácí se vždy
kombinace sousedících symbolů zleva doprava:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu Sázky si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE (0,04 CZK
až 2,50 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí na tlačítko
„

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 25 mincí. Celková

výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také
ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též zobrazuje ve spodní
liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen
po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
5.
6.

7.
8.

9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Golden Wild“

Speciální symbol „Hot Shots“

11. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Hra Hot Shots 2 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou
výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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14. Hra Hot Shots 2 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Hot Shots“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální
symbol „Wild“ objeví po zastavení válců v herním poli, roztáhne se na sousedící pozice nahoru, dolů,
vlevo i vpravo. Speciální symbol „Wild“ se neroztáhne, pokud by tím překryl speciální symbol „Hot
Shots“. Speciální symbol „Wild“ se může objevit pouze na válcích 3, 4 a 5. V bonusové hře „Free
Spins“ se zobrazuje v podobě speciálního symbolu „Golden Wild“ a navíc zvyšuje hodnotu násobitele
Výhry o jeden bod.
b) Speciální symbol „Hot Shots“: Tento speciální symbol se může nacházet na libovolné pozici v herním
poli. 3 a více speciálních symbolů „Hot Shots“ spustí bonusovou „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Hot Shots“ spustí bonusovou hru a udělí
10, 15 nebo 20 Roztočení navíc. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Každé
roztočení probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hunter´s Dream 2
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hunter´s Dream 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hunter´s Dream 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 20 výherních linií. Součástí hry Hunter´s Dream 2 jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
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3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté na

tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolů lovce a vlka již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
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přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Hunter´s Dream 2 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace
jsou následující:

15. Hra Hunter´s Dream 2 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální
symbol „Wild“ stane součástí Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva
speciální symboly „Wild“ znásobí Výhru x4 a tři speciální symboly „Wild“ znásobí Výhru x8.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit pouze na 2., 3. a 4. válci.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc. V bonusové hře se symboly ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde
k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení
navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace,
nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto symboly na místě a válce se dotáčí. Tyto
dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová / nerozšíří Výherní kombinace nebo pokud
symboly zaplní všechny pozice v herním poli. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení
navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru
spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Jewels Quest 2
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Jewels Quest 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Jewels Quest 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Jewels Quest 2 jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální
symboly „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní
linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“
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Kromě běžných symbolů ze základní hry se v rámci bonusové hry „Mystery““ objevují také symboly
diamantů:

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Jewels Quest 2 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Jewels Quest 2 obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Funkce „Propadávání symbolů“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní
kombinace, symboly tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích zmizí a jsou shora
nahrazeny novými symboly. Tato funkce se opakuje do doby, dokud se objevují další Výherní
kombinace.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se stane součástí
Výherní kombinace, znásobí Výhru ve Výherní kombinaci x2.
c) Speciální symbol „Scatter“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ kdekoliv v herním poli spustí
bonusovou hru „Mystery“.
d) Bonusová hra „Mystery“: Během bonusové hry může speciální symbol „Scatter“ ukrývat v sobě
peněžní Výhru v podobě barevného diamantu. Sázející svou interakcí, která nemá vliv na výsledek hry
nebo výherní podíl, postupně odkrývá příslušné speciální symboly „Scatter“ a je mu zobrazována
peněžní Výhru. Níže v tabulce jsou uvedeny peněžní Výhry za symboly diamantů při výši Sázky 5 Kč.

16.
17.

18.
19.

Bonusová hra končí, pokud se pod speciálním symbolem „Scatter“ neobjeví již žádný diamant s peněžní
Výhrou nebo pokud již byly odkryty všechny příslušné symboly v bonusové hře. Celková Výhra ze
všech odkrytých symbolů je poté připsána do pole „Kredity“.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Joker Crown 5
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Joker Crown“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 3 válce. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker Crown 5 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců se třemi symboly
na válec a 5 výherních linií. Součástí hry Joker Crown 5 je i speciální symbol „Hvězda“ a speciální symbol
„Koruna“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích (u speciálního symbolu „Koruna“ již
od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Hvězda“
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Speciální symbol „Koruna“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Joker Crown 5 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Hvězda“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Hvězda“ spouští bonusovou hru a udělí 10
Roztočení navíc. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc
probíhá se stejnou výší Sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
c) Speciální symbol „Koruna“: 2 a více speciálních symbolů „Koruna“ spustí funkci „Mystery Win“.
Sázející odkryje jeden speciální symbol „Koruna“ a získá náhodnou Výhru dle Výplatní tabulky.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu
hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Joker Crown 10
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Joker Crown“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 5 válců. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker Crown 10 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
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3.

na válec a 10 výherních linií. Součástí hry Joker Crown 10 je i speciální symbol „Hvězda“ a speciální symbol
„Koruna“.
Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (u speciálního symbolu „Koruna“
již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 10 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Hvězda“

Speciální symbol „Koruna“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Joker Crown 10 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Hvězda“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Hvězda“ udělí 10 Roztočení navíc, 4 speciální
symboly „Hvězda“ udělí 20 Roztočení navíc a 5 speciálních symbolů „Hvězda“ udělí 30 Roztočení
navíc. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se
stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
c) Speciální symbol „Koruna“: 2 a více speciálních symbolů „Koruna“ spustí funkci „Mystery Win“.
Sázející odkryje jeden speciální symbol „Koruna“ a získá náhodnou Výhru dle Výplatní tabulky.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu
hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Lumberjack Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Lumberjack Multigame, kde si může zvolit variantu hry se
třemi, čtyřmi nebo pěti válci. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních
linií.
2. Ve hře Lumberjack Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro jednotlivé varianty
hry: 3 válce se třemi symboly na válec a 5 výherních linií, 4 válce se třemi symboly na válec a 7 výherních
linií nebo 5 válců se třemi symboly na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Lumberjack Multigame je
i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry se třemi válci získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích (u symbolů
medvěda a dřevorubce na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud Účastník
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4.
5.
6.

7.

u varianty hry se čtyřmi a pěti válci získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolů medvěda a dřevorubce na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní
linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot pro každou variantu hry, a to za všech 5,
7 nebo 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze v dané variantě hry měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy

569

14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace pro variantu hry se třemi válci jsou následující:

Možné výherní kombinace pro variantu hry se čtyřmi válci jsou následující:

Možné výherní kombinace pro variantu hry s pěti válci jsou následující:

15. Hra Lumberjack Multigame obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“, tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 1 speciální symbol
„Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x2. 2 speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní
kombinaci x4. 3 speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x8. 4 speciální symboly
„Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x16.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ se u varianty se třemi válci mohou nacházet
kdekoliv v herním poli. Pro variantu hry se čtyřmi a pěti válci se mohou nacházet pouze na válcích 2, 3
a 4. 3 speciální symboly „Scatter“ ve všech variantách hry spouští bonusovou hru.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ ve všech variantách hry spustí bonusovou
hru a udělí 10 Roztočení navíc. V bonusové hře se symboly ve výherní linii uzamknou na svém místě
a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají
od Roztočení navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní
kombinace, nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se
dotáčí. Tyto dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace nebo pokud
symboly zaplní všechny pozice v herním poli. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení
navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru
spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Multi 5
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 250 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Multi 5. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře Multi 5 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly na válec a 20
výherních linií pro základní hru a 27 výherních linií pro bonusovou hru. Součástí hry Multi 5 jsou i speciální
symboly „Wild“, speciální symboly „Three“, speciální symboly „Reel“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní
linie jsou následující pro základní hru:

Výherní linie jsou následující pro bonusovou hru:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií (27 pro bonusovou hru). Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze
upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
„

“.
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“ a poté na tlačítko

Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Tree“, „Reel“ a „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Multi 5 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle
toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Multi 5 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Three“, „Reel“ a „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud
se speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace
x2. Dva speciální symboly „Wild“ znásobí Výhru x4 a tři speciální symboly „Wild“ znásobí Výhru x8.
b) Speciální symboly „Three“, „Reel“ a „Bonus“: Tyto speciální symboly se mohou vyskytovat pouze
na válcích 2, 3 a 4. A to konkrétně symbol „Three“ pouze na 2. válci, symbol „Reel“ na 3. válci a symbol
„Bonus“ na 4. válci. Kompletní symboly pokrývají vždy 3 pozice na válci a mohou se zobrazit zcela
nebo jen částečně v závislosti na tom, jak se válec zastaví. Pokud se během jedné hry objeví všechny
3 speciální symboly dohromady v celé podobě na příslušných válcích, spustí se bonusová hra
s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Three Reel Bonus“: 3 speciální symboly „Three“, „Reel“ a „Bonus“ spustí bonusovou
hru a udělí 10 Roztočení navíc. Během bonusové hry je herní pole zúženo na 3 válce, 3 sloupce a zvýší
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16.
17.

18.
19.

se počet výherních linií z 20 na 27. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Každé
roztočení navíc je se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Multiplay 81
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 200 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Multiplay 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Multiplay 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců s třemi symboly na válec
a 81 výherních linií. Součástí hry Multiplay 81 je i speciální symbol „Wild“.
3.

4.
5.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ a poté

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 81 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Multiplay 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 20 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Multiplay 81 obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru
z dané Výherní kombinace x8.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Night Queen
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 120 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 5 385,60 Kč.
Nejvyšší Výhra je 446 742 Kč.
Výherní podíl je 96,26 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Night Queen. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Night Queen spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 20
výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Night Queen jsou i speciální symboly
„Wild“, speciální symboly „Mystery“ a speciální symboly „Stacked Mystery“.
3.

Struktura výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Vyplácí se vždy nejdelší
kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou následující.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 6,00 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ
SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též
zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je
Účastníkovi zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“
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Speciální symbol „Mystery“

Speciální symbol „Stacked Mystery“

11. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Hra Night Queen vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou
výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Možné Výherní kombinace
jsou následující:

14. Hra Night Queen obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Mystery“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3
a více speciálních symbolů „Mystery“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc. Během bonusové hry
se speciální symboly “Mystery“ zobrazují v sadách a mohou se měnit s ostatními sadami. Po zastavení
válců se změní na jeden náhodný běžný symbol a může tak vzniknout Výherní kombinace.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Mystery“ spustí bonusovou hru a udělí
10, 12 nebo 15 Roztočení navíc. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Během
bonusové hry se speciální symboly „Mystery“ náhodně mění na jiné běžné symboly a mohou tak utvořit
Výherní kombinaci. Každé roztočení probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru
spustilo.
d) Speciální funkce „Super Stacks“: Během každého roztočení se může náhodně zvolit jeden nebo více
běžných symbolů, které se po zastavení válců zobrazí jako sada (na celém válci je zobrazen jeden druh
symbolu) nebo speciální symbol Colossal.
e) Speciální funkce „Výměna válců“: Pokud se po zastavení válců zobrazí na jednotlivých válcích sady
symbolů, může dojít ke vzájemné výměně válců a tím k vytvoření Výherní kombinace.
f) Složený symbol „Colossal“: Pokud se na 3 a více sousedících válcích objeví stejné sady symbolů a jsou
zárověň součástí Výherní kombinace, přemění se na složený symbol „Colossal“. Tento složený symbol
sev herním poli zobrazuje jako jeden velký symbol. Pokud se v herním poli zobrazí složený symbol
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15.
16.

17.
18.

„Colossal“, může být udělen násobitel až 30x, kterým se znásobí všechny Výhry z daného roztočení.
Během bonusové hry se neuděluje násobitel Výhry.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Pirate Adventures

Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1.
Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Pirate Adventures. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Pirate Adventures spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Pirate Adventures jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální
symboly „Bonus“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolů piráta a pirátské lodi již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní
linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

8.

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
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“ a poté na tlačítko

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

Symboly z bonusové hry „Free Spins“ „Černá vlajková loď“ a „Červená vlajková loď“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Pirate Adventures vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace
jsou následující:
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15. Hra Pirate Adventures obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je speciální
symbol „Wild“ součástí Výherní kombinace, znásobí Výhry z dané Výherní kombinace x2.
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může objevit pouze na válcích 2, 3 a 4. 3
speciální symboly „Scatter“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: bonusová hra je zahájena vizualizací duelu (Lodní bitva) mezi „Lodí
s černou vlajkou“ a „Lodí s červenou vlajkou“. V závislosti na tom, která loď tuto náhodně
vyhodnocenou Lodní bitvu vyhraje, bude vybrána varianta bonusové hry a to „Černý bonus“
nebo „Červený bonus“ a je uděleno 10 Roztočení navíc. Během bonusové hry je možné získat další
Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou
hru spustilo.
i. „Černý bonus“: Tato bonusová hra („Sticky Free Spins“) je zahájena po vítězství Lodi s černou
vlajkou. Pokud dojde během jakéhokoliv roztočení k Výherní kombinaci, symboly ve výherní
linii se uzamknou na svém místě a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním
poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení navíc získaných z bonusové hry). Pokud při
každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace, nebo se stávající Výherní kombinace
rozšíří, zůstávají tyto symboly na místě a válce se dotáčí. Tyto dotočení skončí, pokud se již
na válcích neobjeví nová / nerozšíří Výherní kombinace nebo pokud symboly zaplní všechny
pozice v herním poli.
ii. „Červený bonus“: Tato bonusová hra („Extra Win“) je zahájena po vítězství Lodi s červenou
vlajkou. Před bonusovými roztočeními je náhodně vybrán jeden „Extra Win“ symbol ze symbolů
(pirát, pirátská loď, pokladnice nebo dělo), který je znázorněn v pravém horním rohu. „Extra
Win“ symbol se stává po celou dobu bonusové hry symbolem, který může tvořit Výherní
kombinace i když nebude sousedit s ostatními symboly na výherní linii. To znamená,
že pro „Extra Win“ symboly se počítá Výhra dle výplatní tabulky za počet symbolů ve výherních
linii, aniž by musely být na válcích vedle sebe.
Př. Při náhodném výběru symbolu „pirátská loď“ může vzniknout výherní kombinace níže
na 1.,4. a 5. válci.

16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Roulette Diamonds
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 48 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 36 000 Kč.
Výherní podíl je 97,3 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Roulette Diamonds. Cílem hry je odhadnout, kde se
na ruletovém kole zastaví kulička.
2. Ve hře Roulette Diamonds spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě ruletové kolo a herní plátno.
3. Účastník volí Sázky prostřednictvím k tomu určeného herního plátna. K zvolení výše Sázky použije Účastník
hodnotové mince v různých hodnotách. Hodnotové mince jsou zobrazeny ve spodní části herního plátna
a mají hodnotu 5 Kč, 20 Kč, 100 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Hodnotové mince Účastník umístí kamkoliv
na pozici pro sázky na herním plátně. Celková výše sázky se Účastníkovi zobrazí v dolní části herního pole
jakožto „SÁZKA“. Způsob násobení vítězných sázek se Účastníkovi zobrazí po kliknutí na tlačítko „GAME
RULES“ umístěném na tabulce s minimálními a maximálními Sázkami.
4. Ve hře Roulette Diamonds jsou Účastníkovi k dispozici tyto sázky:
• Přímá sázka – Minci lze umístit přímo na kterékoliv číslo včetně nuly.
• Dělená sázka – Minci lze umístit na kterékoliv dvě sousedící čísla tak, že se položí na čáru, která tato
dvě čísla odděluje. Je proto také možné umístit na čáru oddělující 0 a 1, 2 a 3.
• Sázka na uličku – Sázka na uličku se uzavírá na tři čísla. Mince se umísťuje na vnější okrajovou čáru
hracího pole, vedle odpovídající řady tří čísel. Tímto je také umožněno uzavírat sázky na 0, 1 a 2 stejně
jako na 0, 2 a 3.
• Rohová sázka – Rohová sázka pokrývá čtyři čísla. Mince se klade na kříž rozdělující daná čtyři čísla.
Lze tak vsadit i na čísla 0, 1, 2 a 3.
• Sázka na řadu – Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tedy šest různých čísel ve dvou řadách
po třech. Mince se umísťuje na nejbližší okrajovou čáru hracího pole rulety, a to na místo, kde se kříží
s čárou oddělující dvě řady.
• Sázka na sloupec – Na kratší straně hracího pole rulety jsou tři pole označená „2 to 1“. Umístěním
mince do jednoho z těchto polí je vsazeno na všech 12 čísel v daném řádku (vyjma 0).
• Sázka na tucet – Sázku na skupinu dvanácti čísel lze uzavřít umístěním mince do jednoho ze tří polí
označených „1st 12“, „2nd 12“ nebo „3rd 12“.
• Sázka na černá/červená, sudá/lichá, nízká/vysoká čísla – Sázka umístěná v jednom z polí („EVEN“,
„ODD“, „1-18“, „19-36“, černý a červený kosočtverec) v dolní části hracího pole rulety, pokrývá
polovinu všech čísel v hracím poli (vyjma 0). Každé pole zahrnuje 18 čísel.
• Sázky uzavírané v poli „Race Track“ – Race Track na ruletovém stolu umožňuje podávat speciální
sázky. Jsou to výseče z kola rulety – kombinace sázek na pět čísel.
•

Voisins, Tiers a Orphelins
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Voisins – Při sázce na Voisins je na stůl umístěno devět mincí. Celková výše sázky Voisins je
devítinásobkem zvolené mince

Tiers – Při sázce Tiers je na stůl umístěno 6 mincí. Celková výše sázky Tiers je šestinásobkem zvolené
mince.

Orphelins – Při sázce Orphelins je na stůl umístěno 5 mincí. Jedna mince na číslo 1, a zbylé 4 mince
na
Split
sázky
(číslo
17
se
nachází
ve
dvou
Split
sázkách).

•

5.

6.

Speciální a oblíbené sázky – Tyto sázky se Účastníkovi zobrazí po rozkliknutí tlačítka „Speciální
mód“. V rámci toho módu může Účastník zrychleně vsadit 3 až 7 mincí dle předem stanovených kritérií
nebo si může až 6 typů sázek uložit a využít pro jejich sázku zrychlenou volbu později znovu.
Výplatní poměry v případě Výhry uvádí následující tabulka. Výplatní poměry mohou být zobrazeny i ve hře
kliknutím na tlačítko „GAME RULES“.
1 číslo – 35:1
2 čísla – 17:1
3 čísla – 11:1
4 čísla – 8:1
6 čísel – 5:1
12 čísel – 2:1
18 čísel – 1:1
Pokud při sázkách 1-18, 19-36, Sudá/Lichá, Červená/Černá padne nula (0), tak platí výherní poměr 0,5:1
Vklady se do výherního poměru nepočítají. V případě výhry dostane Účastník hazardní hry výhru podle
Výherního poměru plus hodnotu své sázky. Tzn., pokud je výherní poměr 35:1, pak Účastník hazardní hry
dostane 35 mincí plus 1 minci = 36 mincí.
Volbu výše či druhu sázky může Účastník upravit pomocí následujících tlačítek:
1.

Tlačítkem „ZPĚT“ (
) Účastník zruší poslední sázku, dalším kliknutím na stejné tlačítko zruší
předposlední sázku (byla-li umístěna) a tak dále.

2.

Tlačítkem

„SMAŽ“

(

)

Účastník

odstraní

z

herního

plátna

veškeré

sázky.

Tlačítkem „VLOŽ A ROZTOČ“ (
) Účastník umístí na herní plátno sázky z předcházejícího kola
a současně dá pokyn k roztočení kola dle čl. 7.

3.

Tlačítkem „DVAKRÁT“ (
na herní plátno.

4.

Tlačítkem „VLOŽ ZNOVU“ (

) může Účastník na herní plátno umístit dvojnásobek sázky umístěné

) Účastník umístí na herní plátno sázky z předcházejícího kola.
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5.

7.

Tlačítkem „VLOŽ ZNOVU 2X“ (
z předchozího kola.

) Účastník na herní plátno umístí dvojnásobek sázek

Po umístění hodnotových mincí Účastník spustí hru kliknutím na tlačítko „ROZTOČ
Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ROZTOČ

8.

9.

“. Výše sázky je

“ odečtena z Mého účtu. Po kliknutí na tlačítko

„ROZTOČ
“ se roztočí kulička na ruletovém kole. Ruletové kolo se skládá z 37 stejně velkých dílů
očíslovaných od 0 do 36. Každé číslo od 1 do 36 má střídavě červenou nebo černou barvu a 0 je zelená.
Zastavením kuličky na jednom z čísel je právě probíhající hra ukončena. Umístění kuličky na ruletovém kole
ukazuje výsledek hry – výherní číslo a barvu.
Shoda sázek uzavřených Sázejícím s výsledkem hry určuje Výhru. Její výši určuje kurz na jednotlivou sázku
a výše prostředků vsazená Účastníkem na jednotlivé výherní pozice. Sázky, které neodpovídají výsledku hry,
jsou nevýherní. Případné Výhry jsou následně Sázejícímu zobrazeny v políčku „VÝHRA“.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Roulette Platinum

Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 48 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 36 000 Kč.
Výherní podíl je 97,3 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Roulette Platinum. Cílem hry je odhadnout, kde se
na ruletovém kole zastaví kulička.
2. Ve hře Roulette Platinum spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě ruletové kolo a herní plátno.
3. Účastník volí Sázky prostřednictvím k tomu určeného herního plátna. K zvolení výše sázky použije Účastník
hodnotové mince v různých hodnotách. Hodnotové mince jsou zobrazeny ve spodní části herního plátna
a mají hodnotu 5 Kč, 20 Kč, 100 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Hodnotové mince Účastník umístí kamkoliv
na pozici pro sázky na herním plátně. Celková výše sázky se Účastníkovi zobrazí v dolní části herního pole
jakožto „BET“.
4. Ve hře Roulette Platinum jsou Účastníkovi k dispozici tyto sázky:
• Přímá sázka – Minci lze umístit přímo na kterékoliv číslo včetně nuly.
• Dělená sázka – Minci lze umístit na kterékoliv dvě sousedící čísla tak, že se položí na čáru, která tato
dvě čísla odděluje. Je proto také možné umístit na čáru oddělující 0 a 1, 2 a 3.
• Sázka na uličku – Sázka na uličku se uzavírá na tři čísla. Mince se umísťuje na vnější okrajovou čáru
hracího pole, vedle odpovídající řady tří čísel. Tímto je také umožněno uzavírat sázky na 0, 1 a 2 stejně
jako na 0, 2 a 3.
• Rohová sázka – Rohová sázka pokrývá čtyři čísla. Mince se klade na kříž rozdělující daná čtyři čísla.
Lze tak vsadit i na čísla 0, 1, 2 a 3.
• Sázka na řadu – Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tedy šest různých čísel ve dvou řadách
po třech. Mince se umísťuje na nejbližší okrajovou čáru hracího pole rulety a to na místo, kde se kříží
s čárou oddělující dvě řady.
• Sázka na sloupec – Na kratší straně hracího pole rulety jsou tři pole označená „2 to 1“. Umístěním
mince do jednoho z těchto polí je vsazeno na všech 12 čísel v daném řádku (vyjma 0).
• Sázka na tucet – Sázku na skupinu dvanácti čísel lze uzavřít umístěním mince do jednoho ze tří polí
označených „1st 12“, „2nd 12“ nebo „3rd 12“.
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•

•
•

Sázka na černá/červená, sudá/lichá, nízká/vysoká čísla – Sázka umístěná v jednom z polí („EVEN“,
„ODD“, „1-18“, „19-36“, černý a červený kosočtverec) v dolní části hracího pole rulety, pokrývá
polovinu všech čísel v hracím poli (vyjma 0). Každé pole zahrnuje 18 čísel.
Sázky uzavírané v poli „Race Track“ – Race Track na ruletovém stolu umožňuje podávat speciální
sázky. Jsou to výseče z kola rulety – kombinace sázek na pět čísel.
Voisins, Tiers a Orphelins

Voisins – Při sázce na Voisins je na stůl umístěno devět mincí. Celková výše sázky Voisins je
devítinásobkem zvolené mince

Tiers – Při sázce Tiers je na stůl umístěno 6 mincí. Celková výše sázky Tiers je šestinásobkem zvolené
mince.

Orphelins – Při sázce Orphelins je na stůl umístěno 5 mincí. Jedna mince na číslo 1, a zbylé 4 mince
na
Split
sázky
(číslo
17
se
nachází
ve
dvou
Split
sázkách).

5.

6.

Výplatní poměry v případě Výhry uvádí následující tabulka:

Pokud při sázkách 1-18, 19-36, Sudá/Lichá, Červená/Černá padne nula (0), tak platí výherní poměr 0,5:1
Vklady se do výherního poměru nepočítají. V případě výhry dostane Účastník hazardní hry výhru podle
Výherního poměru plus hodnotu své sázky. Tzn., pokud je výherní poměr 35:1, pak Účastník hazardní hry
dostane 35 mincí plus 1 minci = 36 mincí.
Volbu výše či druhu sázky může Účastník upravit pomocí následujících tlačítek:
1. Tlačítkem „Vrátit poslední sázku“ (
) Účastník zruší poslední sázku, dalším kliknutím na stejné
tlačítko zruší předposlední sázku (byla-li umístěna) a tak dále.
2.

Tlačítkem „Odstranit sázky“ (

) Účastník odstraní z herního plátna veškeré sázky.

3.

Tlačítkem „Opakovat sázku z předchozího kola“ (
z předcházejícího kola.
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) Účastník umístí na herní plátno sázky

4.

7.

8.

9.

Tlačítkem „Zdvojnásobit sázky“ (
umístěné na herní plátno.

) může Účastník na herní plátno umístit dvojnásobek sázky

Po umístění hodnotových mincí Účastník spustí hru kliknutím na tlačítko „

“. Výše sázky je Sázejícímu

po kliknutí na tlačítko „
“ odečtena z Mého účtu. Po kliknutí na tlačítko „
“ se roztočí kulička
na ruletovém kole. Ruletové kolo se skládá z 37 stejně velkých dílů očíslovaných od 0 do 36. Každé číslo
od 1 do 36 má střídavě červenou nebo černou barvu a 0 je zelená. Zastavením kuličky na jednom z čísel je
právě probíhající hra ukončena. Umístění kuličky na ruletovém kole ukazuje výsledek hry – výherní číslo
a barvu.
Shoda sázek uzavřených Sázejícím s výsledkem hry určuje Výhru. Její výši určuje kurz na jednotlivou sázku
a výše prostředků vsazená Účastníkem na jednotlivé výherní pozice. Sázky, které neodpovídají výsledku hry,
jsou nevýherní. Případné Výhry jsou následně Sázejícímu zobrazeny v políčku „WIN“.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Sizzle Fire
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Slot Sizzle Fire. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Sizzle Fire spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec a 5
výherních linií. Součástí hry Sizzle Fire jsou i speciální symboly „Scatter“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
“
a následném kliknutí na tlačítko „
doprava.

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva

Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
kliknutí na tlačítko „

“.

584

“ a následném

Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symboly „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Sizzle Fire vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1.000
Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“
jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Sizzle Fire obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet na libovolné pozici v herním
poli. 3 a více speciální symbolů „Scatter“ vyplácí Výhru dle Výplatní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Space Fruits Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 až 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 až 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Space Fruits Multigame, kde si zvolí variantu hry Space
Fruit 27, Space Fruit 81 nebo Space Fruit 243. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře Space Fruits Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro variantu hry Space
Fruit 27 3 válce se třemi symboly na válec a 27 výherních linií, pro variantu hry Space Fruit 81 4 válce
se třemi symboly na válec a 81 výherních linií nebo pro variantu hry Space Fruit 243 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 výherních linií. Součástí hry Space Fruits Multigame je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry Space Fruit 27 získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud Účastník u varianty hry Space Fruit 81 a Space Fruit 243
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 27, 81 nebo 243 fixních výherních
linií pro každou z variant hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
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Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace pro variantu hry Space Fruit 27 výherními liniemi jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry Space Fruit 81 jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry Space Fruit 243 jsou následující:

15. Hra Space Fruits Multigame obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru
z dané Výherní kombinace x8. Čtyři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x16.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Treasures of Asgard
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Treasures of Asgard. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Treasures of Asgard spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Treasures of Asgard jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální
symboly „Bonus“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolů Odina a Friggy již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Treasures of Asgard vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Treasures of Asgard obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je speciální
symbol „Wild“ součástí Výherní kombinace, znásobí Výhry z dané Výherní kombinace x2.
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může objevit pouze na válci 2, 3 a 4. 3
speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
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Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí 10 Roztočení navíc. Pokud dojde
během bonusové hry k Výherní kombinaci, symboly ve výherní linii se uzamknou na svém místě
a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají
od Roztočení navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní
kombinace, nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto symboly na místě a válce se
dotáčí. Tyto dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová / nerozšíří Výherní kombinace
nebo pokud symboly zaplní všechny pozice v herním poli. Během bonusové hry je možné získat další
Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou
hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
c)

16.
17.

18.
19.

Wild Circus 256
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wild Circus 256. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Circus 256 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců se čtyřmi symboly
na válec a 256 výherních linií. Součástí hry Wild Circus 256 je i speciální symbol „Random Wild“ a speciální
symbol „Mystery“.
3.

4.

5.

6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících
válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných
symbolů zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 256 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na
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aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Random Wild“

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce ve žluté barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií,
kromě Výher ze speciálních symbolů „Mystery“ jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:
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16. Hra Wild Circus 256 obsahuje speciální symbolx a bonusovou funkci:
a) Speciální symbol „Random Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly,
kromě speciálního symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Wild Circus Wheel“: Během každého roztočení se vedle herního pole vpravo
roztáčí bonusové kolo, kde se vždy náhodně zobrazí jeden symbol (kromě speciálního symbolu
„Mystery“), který přemění všechny symboly stejného druhu v herním poli na speciální symboly
„Random Wild“.
c) Speciální symbol „Mystery“: Speciální symbol „Mystery“ se může objevit kdekoliv v herní poli
a vyplatit Výhru dle výplatní tabulky. 3 speciální symboly „Mystery“ udělí násobek Sázky za dané
roztočení ve výši x5 až x50. 4 speciální symboly „Mystery“ udělí násobek Sázky za dané roztočení
ve výši x10 až x100.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Wild Cookies
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wild Cookies. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Cookies spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 50 výherních linií. Součástí hry Wild Cookies jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly
„Scatter“ a speciální symboly „Mystery“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní
linie jsou následující:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 50 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
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Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Wild Cookies vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15.

16.
17.

18.
19.

Například dle Výherní tabulky výše, by při zobrazení tří speciálních symbolů „Mystery“ na výherní linii byla
Výhra při Sázce 5 Kč v rozmezí 1 Kč až 10 Kč.
Hra Wild Cookies obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Symboly „Složené symboly“: Všechny běžné symboly a speciální symbol „Wild“ mohou mít
v průběhu základní hry i v průběhu bonusové hry „Free Spins“ na válcích podobu složených symbolů
o rozměrech 2x2 pozice.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ může také utvořit samostatnou Výherní kombinaci dle Výplatní tabulky. Pokud jsou tři a více
speciálních symbolů „Wild“ součástí výherní kombinace, pak je vyplácena jen nejvyšší možná Výhra
ze všech symbolů na výherní linii, včetně výherních kombinací 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Wild“
dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
c) Speciální symbol „Scatter“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ kdekoliv v herním poli spustí
bonusovou hru „Free Spins“ a udělí Roztočení navíc.
d) Speciální symbol „Mystery“: 3 a více speciálních symbolů „Mystery“ spustí funkci „Mystery Win“,
která udělí náhodnou Výhru v rozmezí minimální a maximální možné Výhry dle výplatní tabulky pro
aktuální výši sázky.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí 10 Roztočení navíc, 4 speciální
symboly „Scatter“ spustí 20 Roztočení navíc a 5 speciálních symbolů „Scatter“ spustí 30 Roztočení
navíc. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se
stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Wild Diamonds 25
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,50 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Wild Diamonds“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 4 válce. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Diamonds 25 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců se čtyřmi symboly
na válec a 25 výherních linií. Součástí hry Wild Diamonds 25 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Hvězda“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 25 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
5.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Wild Diamonds 25 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv jiný symbol, kromě
speciálního symbolů „Hvězda“ tak, aby vznikla Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může
sám tvořit Výherní kombinace podle výplatní tabulky výše.
b) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet v herním poli jen na válci
2 a 3. 2 speciální symboly „Hvězda“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 2 speciální symboly „Hvězda“ udělí 3 Roztočení navíc. Každé Roztočení
navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Diamonds 40
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,50 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Wild Diamonds“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 5 válců. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Diamonds 40 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 40 výherních linií. Součástí hry Wild Diamonds 40 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Hvězda“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 40 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
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na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Wild Diamonds 40 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv jiný symbol, kromě
speciálního symbolů „Hvězda“ tak, aby vznikla Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může
sám tvořit Výherní kombinace podle výplatní tabulky výše.
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Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet v herním poli jen na válci
2, 3 a 4. 2 a více speciálních symbolů „Hvězda“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními
navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 2 speciální symboly „Hvězda“ udělí 3 Roztočení navíc a 3 speciální
symboly „Hvězda“ udělí 5 Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako
roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

16.
17.

18.
19.

Wild Diamonds 50
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,50 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Wild Diamonds“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 6 válců. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Diamonds 50 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se čtyřmi symboly
na válec a 50 výherních linií. Součástí hry Wild Diamonds 50 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Hvězda“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 50 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Wild Diamonds 50 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv jiný symbol, kromě
speciálního symbolů „Hvězda“ tak, aby vznikla Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může
sám tvořit Výherní kombinace podle výplatní tabulky výše.
b) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet v herním poli jen na válci
2, 3, 4 a 5. 2 a více speciálních symbolů „Hvězda“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními
navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 2 speciální symboly „Hvězda“ udělí 3 Roztočení navíc, 3 speciální
symboly „Hvězda“ udělí 5 Roztočení navíc a 4 speciální symboly „Hvězda“ udělí 8 Roztočení navíc.
Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Joker 25
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,50 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Wild Joker“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 4 válce. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Joker 25 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců se čtyřmi symboly
na válec a 25 výherních linií. Součástí hry Wild Joker 25 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Hvězda“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech (v případě symbolu Hvězda na dvou) a více po sobě následujících
válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Výherní linie jsou následující:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 25 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Wild Joker 25 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv jiný symbol, kromě
speciálního symbolů „Hvězda“ tak, aby vznikla Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může
sám tvořit Výherní kombinace podle výplatní tabulky výše.
b) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet v herním poli jen na válci
2 a 3. 2 speciální symboly „Hvězda“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 2 speciální symboly „Hvězda“ udělí 3 Roztočení navíc“. Každé
Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Joker 40
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,50 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Wild Joker“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 5 válců. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Joker 40 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 40 výherních linií. Součástí hry Wild Joker 40 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Hvězda“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
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Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 40 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

6.

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“
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Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Wild Joker 40 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv jiný symbol, kromě
speciálního symbolů „Hvězda“ tak, aby vznikla Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může
sám tvořit Výherní kombinace podle výplatní tabulky výše.
b) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může v herním poli nacházet jen na válci
2, 3 a 4. 2 a více speciálních symbolů „Hvězda“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními
navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 2 speciální symboly „Hvězda“ udělí 3 Roztočení navíc a 3 speciální
symboly „Hvězda“ udělí 5 Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako
roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Joker 50
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,50 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Wild Joker“, kde si zvolí variantu hry s herním polem
pro 6 válců. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Joker 50 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců s e čtyřmi symboly
na válec a 50 výherních linií. Součástí hry Wild Joker 50 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Hvězda“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 50 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Wild Joker 50 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv jiný symbol, kromě
speciálního symbolů „Hvězda“ tak, aby vznikla Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může
sám tvořit Výherní kombinace podle výplatní tabulky výše
b) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet v herním poli jen na válci
2, 3, 4 a 5. 2 a více speciálních symbolů „Hvězda“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními
navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 2 speciální symboly „Hvězda“ udělí 3 Roztočení navíc, 3 speciální
symboly „Hvězda“ udělí 5 Roztočení navíc a 4 speciální symboly „Hvězda“ udělí 8 Roztočení navíc.
Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Black Pearl
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 180 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 9 720 Kč až 19 440 Kč.
Nejvyšší Výhra je 486 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Black Pearl. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Black Pearl spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 9
možných výherních linií. Součástí hry Black Pearl jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu devítky a speciálního symbolu „Scatter“ na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 9 výherních linií. Počet výherních linií si Účastník může sám zvolit
z možností 1, 3, 5, 7 a 9, a to kliknutím na tlačítko „ “, kde si nastaví výši sázky na jednu linii a počet
aktivních linií. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky na linii má
Účastník možnost vidět pod polem „Sázka“, v poli „Sázka na linii“.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky na linii. Hra Black Pearl vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky na linii a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí
pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 18 Kč (2 Kč na 9 výherních linií). Všechny Výhry se
vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě výher za symboly „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na
jejich pozici na válcích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Black Pearl obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální
symbol „Wild“ stane součástí Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Tento
speciální symbol může sám utvořit Výherní kombinaci.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Scatter“, každý na samostatném válci, udělí Sázejícímu Výhru dle výplatní
tabulky a spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc. Na začátku bonusové hry si Účastník vybírá 1 z 5 mušlí, ve kterých jsou perly.
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16.
17.

18.
19.

Pokud Sázející najde bílou perlu, získá 5, 10, 15 nebo 20 Roztočení navíc. Pokud Sázející najde černou
perlu, získá 25 Roztočení navíc. Během bonusové hry lze získat další Roztočení navíc. Během
Roztočení navíc jsou všechny Výhry násobeny x3. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejným
počtem aktivních výherních linií a se stejnou sázkou na jednu linii jako roztočení, které bonusovou hru
spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Color Pop
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 225 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 225 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,5 %.

Popis hry

3.

Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Color Pop. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
v rámci herního pole.
Ve hře Color Pop spouští Účastník náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen prostřednictvím
herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 9 menších herních polí (karet) o rozměrech 3x3 polí
s herními symboly. Součástí hry Colo Pop jsou i speciální symboly „Bonus“.
Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „ „ a následném

4.
5.

kliknutí na tlačítko „ “. Výhry se vyplácejí vždy za 3 stejné symboly na kartě, tedy v daném menším herním
poli o rozměru 3x3 symboly, a to bez ohledu na umístění symbolů. Jednotlivé Výhry z každého menšího
herního pole se sčítají.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazený v políčku „ZŮSTATEK“.
Účastník má možnost zvolit si výši Sázky a počet herních polí (neboli karet), kliknutím na tlačítko „ “

1.
2.

a následně na „ “. Účastník si zvolí výši sázky na tři menší herní pole (neboli karty), za kterou chce hrát
a počet karet (3, 6 nebo 9). Celkovou výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře ve spodní liště
v políčku „CELKOVÁ CENA“.
6.
7.

8.

9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena ze zůstatku (resp. z Mého účtu).
V případě, že se Účastníkovi zobrazí sada speciálních symbolů „Bonus“ tak, jak je definováno níže, postupuje
Účastník do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena Výherní kombinací na válcích
dle výplatní tabulky, kterou si Účastník může zobrazit kliknutím na políčko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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10. Symboly jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Bonus“

11. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkovou úrovní do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou
12. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše sázky. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a výše sázky. Hra Color Pop vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky s příslušným
násobitelem, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 4,50 Kč. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“. Výplatní tabulka
s výherními násobiteli sázky je následující:

13. Hra Color Pop obsahuje tento speciální symbol a bonusovou hru:
a) „Násobení Výherních kombinací“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní
kombinace, Výhra za danou Výherní kombinaci je násobena x1. Všechny symboly v tomto menším
herním poli (kartě) jsou poté nahrazeny novými symboly, kde je v případě další Výherní kombinace,
Výhra vynásobena násobitelem x5. Pokud po nahrazení dalších výherních symbolů dojde opět
k Výherní kombinaci, je Výhra z dané Výherní kombinace vynásobena x10 (viz výplatní tabulka).
Celková Výhra ze všech menších herních polí (karet) je poté zobrazena ve spodní liště v políčku
„CELKOVÁ VÝHRA“. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které
zahájilo nahrazování symbolů.
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může objevit kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru „Magická cesta“.
c) Bonusová hra „Magická cesta“: Po spuštění bonusové hry dojde k zobrazení nového herního pole
s vizualizací stezky a udělení 3 hodů kostkou. Sázející zahájí hru stisknutím tlačítka „ “, dojde k hodu
kostkou a posunu po stezce. Hrací kostka obsahuje číslice 0 až 5. Během bonusové hry se sbírají
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násobitelé v rozmezí x15 až x1500 sázky. Během bonusové hry je možné posbírat další bonusové hody

14.
15.

16.
17.

kostkou, pokud Sázející postoupí na symbol kostky „
“. Jakmile dojde k vyčerpání všech získaných
hodů kostkou, tak bonusová hra končí, dojde k udělení celkového posbíraného násobitele sázky
a udělení Výhry. Výhra z bonusové hry se přičítá k Výhře z kola, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. Účastník může
opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Criss Cross
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 300 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 16 200 Kč až 32 400 Kč.
Nejvyšší Výhra je 486 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Criss Cross. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Criss Cross spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly na válec a 27
výherních linií. Součástí hry Criss Cross je i speciální symbol „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

8.

9.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 27 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle
výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a poté na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symboly „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Criss Cross vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

14. Hra Criss Cross obsahuje tento speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se na všech 3 válcích na libovolných pozicích objeví 3 symboly
„Scatter“, spustí se bonusová hra „Free Spins“. Bonusová hra Sázejícímu udělí 10 Roztočení navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc. Každá jednotlivá Výhra z Roztočení navíc je vynásobena náhodným násobitelem
v rozmezí x2 až x10. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. Během bonusové hry je možné získat další
Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou
hru spustilo.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Double Game
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 27 000 až 54 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Double Game. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Double Game spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 5 výherních linií. Součástí hry Double Game je i speciální symbol „Divoký Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu třešně již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí
Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Divoký Scatter“ /

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Double Game vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
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celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Double Game obsahuje tento speciální symbol a bonusovou hru a funkci:
a) Speciální symbol „Divoký Scatter“: Tento speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se kdekoli v herním poli objeví 3 a více symbolů „Divoký
Scatter“, spouští se bonusová hra „Double Bonus Game“.
b) Bonusová hra a funkce „Double Bonus Game“: 3 a více symbolů „Divoký Scatter“ spustí bonusovou
hru „Double Bonus Game“ s možností získat speciální bonusové Výhry v následujících 10 Roztočeních
navíc. Režim funkce „Double Bonus Game“ je aktivní, pouze pokud nedochází ke změně výše sázky
do hry, při které byl tento režim spuštěn. Každá hra v režimu funkce „Double Bonus Game“ je jednotlivě
Sázejícím spouštěna stisknutím tlačítka „
“ (za stejnou sázku do hry, při které byl tento režim
spuštěn), a zahrnuje dvě po sobě jdoucí otočení (první otočení – základní a druhé otočení – bonusové).
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 (první válec z prvního otočení s prvním
válcem z druhého otočení, … atd.) Pokud se objeví stejné symboly na stejné pozici na obou válcích,
Sázející za každý identický symbol získává Výhru, která je rovna násobku sázky x3, x25 nebo x50
za každý identický symbol. Sázející má možnost kdykoli po odehrané hře v tomto režimu změnit výši
sázky, případně hru ukončit. Pokud bude hra Double Game ukončena při neodehrání všech Roztočení
navíc v rámci bonusové hry, odehrají se tyto hry po opětovném přihlášení do hry a navolení stejné
sázky, při které byla bonusová hra spuštěna. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry
či funkce.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Double Game 2
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 300 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Double Game 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Double Game 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
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a 20 výherních linií. Součástí hry Double Game 2 jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu sedmiček již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Double Game 2 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
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kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Double Game 2 obsahuje tento speciální symboly a bonusovou hru a funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální
symbol „Wild“ stane součástí Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se napříč kdekoli v herním poli objeví 3 a více symbolů „Scatter“,
spustí se bonusová hra „Double Bonus Game“.
c) Bonusová hra a funkce „Double Bonus Game“: 3 a více symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru
„Double Bonus Game“ s možností získat speciální bonusové Výhry v následujících 10 Roztočení
zdarma. Režim „Double Bonus Game“ je aktivní, pouze pokud nedochází ke změně výše sázky do hry,
při které byl tento režim spuštěn. Každá hra v režimu „Double Bonus Game“ je jednotlivě Sázejícím

16.
17.

18.
19.

spouštěna stisknutím tlačítka „ “ (za stejnou sázku do hry, při které byl tento režim spuštěn) a zahrnuje
dvě po sobě jdoucí otočení (první otočení základní a druhé otočení – bonusové). Jakákoliv Výhra
z Výherní kombinace na kterékoli výherní linii dosažené u prvního otočení podléhá stejným pravidlům,
která platí v průběhu základní hry. Bonusová Výhra je vypočtena srovnáním válců z prvního
(základního) a druhého (bonusového) otočení tohoto herního kola (první válec z prvního otočení
s prvním válcem z druhého otočení, … atd.). Pokud se objeví stejné symboly na stejné pozici zároveň
na obou válcích, Sázející za každý identický symbol získá Výhru, která je rovna násobku sázky x3, x5
nebo x15 za každý identický symbol. m. Sázející má možnost kdykoli po odehrané hře v tomto režimu
změnit výši sázky, případně hru ukončit. Pokud bude hra Double Game 2 ukončena při neodehraní všech
Roztočení navíc v rámci bonusové hry, odehrají se tyto hry po opětovném přihlášení do hry a navolení
stejné sázky, při kterém byla bonusová hra spuštěna. Během bonusové hry je možné získat další
Roztočení navíc.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Enchanted Winnings
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 98 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra je 7 938 Kč.
Nejvyšší Výhra je 499 800 Kč.
Výherní podíl je 95,5 %.
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Popis hry
1.

Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Enchanted Winnings. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace na některé z výherních linií.

2.

3.

Ve hře Enchanted Winnings spouští Účastník stisknutím tlačítka „
“ náhodný proces, jehož výsledek je
mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě obdélník
o obsahující 4x5 herních symbolů. Po spuštění hry se do herního pole symboly posouvají z levého dolního
rohu a z pravého horního rohu po dvou vyznačených stezkách směrem doprostřed. Součástí hry Enchanted
Winnings je speciální funkce Lavinový posun, a speciální symboly „Bonus“ a „Wild“.
Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném

4.

kliknutí na tlačítko „
“. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze v horizontální nebo vertikální poloze. Výhry
se vyplácejí vždy za 3 a více stejných symbolů ve výherní linii. Výherní linie se mohou nacházet kdekoliv
v herním poli. Jednotlivé Výhry se sčítají a symboly v herním poli se doplňují do doby, dokud vznikají další
Výherní kombinace. Pokud je symbol součástí výherní linie, je zničen (animace výbuchu) a ostatní symboly
se posunou na herním poli po vyznačených stezkách (z levého dolního rohu a z pravého horního rohu
doprostřed), aby zaplnily uvolněné pozice symbolů, které byly součástí Výherní kombinace.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazený v políčku „ZŮSTATEK“.
Kliknutím na pole „
a následně na „ “ Účastník zvolí výši sázky, za kterou chce hrát. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ CENA“.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena ze zůstatku (resp. z Mého účtu).
6. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích určuje Výhru a její výši. V případě, že se
Účastníkovi zobrazí speciální symboly „Bonus“ uprostřed spirály, postupuje Účastník do bonusové hry.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena Výherní kombinací dle výplatní tabulky, kterou si Účastník
může zobrazit kliknutím na políčko „ “.
7. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
8. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
9. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
10. Symboly jsou následující:
Běžné symboly
5.

Speciální zástupný symbol „Wild“

Speciální symboly „Bonus“

11. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkovou úrovní do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou
12. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše sázky. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a výše sázky. Hra Enchanted Winnings
ve výplatní tabulce nezohledňuje výši sázky, u jednotlivých Výherních kombinací uvádí výherní násobek
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sázky za určitý počet symbolů ve Výherní kombinaci. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní
liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“. Výplatní tabulka s výherními násobky sázky je následující:

13. Hra Enchanted Winnings obsahuje tyto speciální symboly, funkce, a bonusovou hru:
a) Lavinový posun: Všechny symboly, které jsou součástí Výherní kombinace zmizí a symboly,
které zůstaly na herním poli, se posunou směrem ke středu herního pole. Volné pozice jsou doplněny
novými symboly a dojde k vyhodnocení Výher. Tento proces se opakuje do té doby, dokud vznikají
Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud Výherní
kombinace obsahuje speciální symbol „Wild“, dojde k explozi speciálního symbolu „Wild“ a symbolů
horizontálně a vertikálně kolem něj. Pokud Výherní kombinace neobsahuje speciální symbol „Wild“,
tak se po explozi výherní kombinace, na místo jednoho náhodného výherního symbolu objeví speciální
symbol „Wild“. Výhry z jednotlivých lavinových posunů se přičítají k Výhrám ze základní fáze hry.
c) Speciální symboly „Bonus“: Tyto speciální symboly jsou 2 šipky, které se mohou posuvat po stezkách
herním polem. Zelená šipka se pohybuje z levého dolním rohu a růžová šipka se pohybuje z pravého
horního rohu. Tyto symboly se v rámci Lavinového posunu posouvají směrem ke středu herního pole.
Pokud se posunou až na prostřední pozici, tak že spolu horizonátelně sousedí, spustí se bonusová hra
„Kouzelná výhra“.
d) Bonusová hra „Kouzelná Výhra“: Všechny symboly, které se v okamžiku spuštění bonusové hry
nacházejí na herním poli, zůstanou na svých pozicích a je z nich náhodně vybrán jeden symbol. Tento
symbol je v rámci bonusové hry označen za magický symbol. Magické symboly na hracím poli se poté
změní v symbol „Wild“. Bonusová hra pokračuje do té doby, dokud dochází k vytváření dalších
Výherních kombinací. Pokud nedojde k vytvoření Výherní kombinaci, bonusová hra končí. Výhra
z bonusové hry se přičítá k Výhře z kola, které bonusovou hru spustilo.
14. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto
lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
16. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. Účastník může
opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Farmer Jack
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 400 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 21 600 až 43 200 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Farmer Jack. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Farmer Jack spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a až 40 možných výherních linií. Součástí hry Farmer Jack jsou i speciální symboly „Wild“
a speciální symbol „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
na tlačítko „

“ a poté

“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
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vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech až 40 výherních linií. Počet výherních linií si Účastník může sám

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

změnit kliknutím na tlačítko menu „ “ a poté na tlačítko „
“, kde si nastaví výši sázky na jednu linii
a počet aktivních linií. Počet aktivních linií si může Účastník nastavit také přímo na herní ploše, kde v levé
či pravé části obrazovky zaklikne příslušný počet aktivních linií. Účastník může zvolit sázku na 1, 10, 20, 30
nebo 40 výherních linií. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Celková
sázka je vypočtena vynásobením zvolených aktivních linií a sázkou na jednu linii.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Farmer Jack vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
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kdy by se jednalo o sázku ve výši 40 Kč, což se rovná sázce 1 Kč na jednu výherní linii při aktivování všech
40 výherních linií. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálních
symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Farmer Jack obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit pouze na 2., 3. a 4. válci. 3
speciální symboly „Scatter“ udělí Sázejícímu Výhru dle výplatní tabulky a spustí bonusovou hru „Free
Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ a udělí
5 Roztočení navíc. Během bonusové hry lze získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejným počtem aktivních výherních linií a se stejnou sázkou jako roztočení, které
bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Ferris Wheel
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 900 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 48 600 až 97 200 Kč
Nejvyšší Výhra je 457 200 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Ferris Wheel. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Ferris Wheel spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se čtyřmi symboly
na válec a 256 výherních linií. Součástí hry Ferris Wheel jsou i speciální symbol „Wild“, speciální symbol
„Mystery“ a speciální funkce „Ferris Wheel“ na pátém válci s třemi symboly.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “ a poté
na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. K Výhře dojde vždy, když spolu sousedí alespoň 3 symboly
na po sobě jdoucích válcích zleva doprava, přičemž nezáleží na pozici symbolu na válci.
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 256 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Mystery“

Speciální funkce „Ferris Wheel“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „

. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Ferris Wheel vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15.

16.
17.

18.
19.

U symbolu „Mystery“ je náhodě přiražena Výhra v rozmezí minimální až maximální Výhry za sázku, tedy
ve vzorovém případě v rozmezí 5 až 500 Kč.
Hra Ferris Wheel obsahuje tyto speciální symboly a speciální funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol včetně
symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální symbol „Wild“
stane součástí Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2.
b) Speciální symboly „Mystery“: 3 a více speciálních symbolů „Mystery“ na výherní linii spouští
„Mystery Bonus“, která udělí náhodnou Výhru v rozmezí minimální a maximální možné Výhry dle
výplatní tabulky pro aktuální výši sázky.
c) Speciální funkce „Ferris Wheel“: „Ferris Wheel“ je kolo umístěné na herním poli jako pátý válec
z pravé strany. Kolo se spouští a zastavuje zároveň s ostatními válci a točí se na něm všechny běžné
symboly i symbol „Mystery“. V každém zatočení je vytočen jeden symbol, který se na všech čtyřech
základních válcích přemění na speciální symbol „Wild“. K přeměně dojde pouze za předpokladu,
že nahrazením symbolu vznikne Výherní kombinace.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny či funkce, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Frozzy Fruits
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 200 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Frozzy Frtuits. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Frozzy Fruits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců a 36 výherních liniích.
Na 1. válci je vidět v zastavené poloze 1 symbol, na 2. válci jsou vidět v zastavené poloze 3 symboly, na 3.
válci je vidět v zastavené poloze 4 symboly, na 4. válci jsou vidět v zastavené poloze 3 symboly a na 5. válci
je vidět v zastavené poloze 1 symbol. Součástí hry Frozzy Fruits je i speciální symbol „Wild“.
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3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 36 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Frozzy Fruits vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Frozzy Fruits obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol se může objevit pouze na 1. a 5. válci.
Speciální zástupný symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Pokud zástupný symbol „Wild“ vytvoří Výherní kombinaci, může násobyt Výhru
násobitelem x2 až x9, a to dle hodnoty uvedené u zobrazeného symbolu „Wild“. Pokud se Speciální
symbol „Wild“ objeví na 1. i 5. válci a vytvoří Výherní kombinaci, individuální násobitele symbolů
„Wild“ se násobí mezi sebou. Maximální násobitel Výhry tak může být až x81.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruit Blaster
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Blaster. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Blaster spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 20 výherních linií. Součástí hry Fruit Blaster jsou i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Scatter“ a
speciální funkce Kaskádový efekt.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru zleva doprava, zprava doleva a
ze středu (na 2., 3. a 4. válci na výherní linii). Výherní linie jsou následující:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava, od posledního válce zprava
doleva a na prostředních 3 válcích (na 2., 3. a 4. válci na výherní linii).
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Symboly „Astrálního prstence“ v bonusové hře „Mystery“:

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Fruit Blast vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Fruit Blaster obsahuje tyto speciální funkce, symboly a bonusovou hru:
a) Funkce „Kaskádový efekt“: Pokud dojde k jakékoliv Výherní kombinaci, tak symboly z dané
kombinace zmizí (explodují) a jsou nahrazeny shora novými symboly, které také mohou utvořit Výherní
kombinaci. Symboly jsou doplněny symboly z řádku nad herním polem, který je vyobrazen ve formě
laserových pistolí (řádek není součástí výherních linií). Tato funkce pokračuje do doby, dokud vznikají
další Výherní kombinace a může se opakovat maximálně 10x za sebou. Všechny Výhry se odvíjejí
od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo „Kaskádový efekt“.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální
symbol „Wild“ stane součástí Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2.
c) Speciální symboly „Scatter“: Pokud se kdekoliv v herním poli objeví 3 a více speciálních symbolů
„Scatter“, spustí se bonusová hra „Mystery“.
d) Bonusová hra “Mystery“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Mystery“.
Pod každým symbolem „Scatter“, který spustil bonusovou hru, se ukrývá symbol „Astrálního prstence“
s násobitelem sázky, která bonusovou hru spustila. Výhry jsou násobky původní sázky dle zobrazeného
symbolu „Astrální prstence“, které jsou jsou uvedeny níže v tabulce. Sázející postupně odkrývá
jednotlivé symboly „Scatter“. Bonusová hra končí, pokud Sázející odkryje všechny symboly „Scatter“,
nebo pokud odkryje Prázdný bonusový symbol.

16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruit Bomb
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 180 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 90 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Bomb. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
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2.

Ve hře Fruit Bomb spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Fruit Bomb je i speciální symbol „Wild“

3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru zleva doprava, zprava doleva
a ze středu (na 2., 3. a 4. válci na výherní linii). Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava, od posledního válce zprava
doleva a na prostředních 3 válcích (na 2., 3. a 4. válci na výherní linii).
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Fruit Bomb vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
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kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Fruit Bomb obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild: Pokud se v herním poli objeví speciální symbol „Wild“, vybuchne a přemění
všechny přilehlé symboly včetně sebe samého na náhradní symboly. Maximálně je tedy takto nahrazeno
9 symbolů (8+1). Po nahrazení symbolů jsou opět vyhodnoceny všechny nově vzniklé Výherní
kombinace.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruity Cubes
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 80 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra je 9 360 Kč.
Nejvyšší Výhra je 40 000 Kč.
Výherní podíl je 93,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruity Cubes. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruity Cubes spouští Účastník náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 2 x 10 řad s pěti herními symboly
pro každou řadu. Součástí hry Fruity Cubes jsou i speciální symboly „Hvězda“, „Náhodná výhra“ a „Extra
hra“.
3.

4.
5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
“. Výherní
linie vyplácejí Výhru pouze v horizontální poloze v rámci jedné řady. Výhry se vyplácejí vždy za 3 a více
stejných symbolů ve výherní linii v dané řadě. Výherní linie se mohou nacházet v jakékoliv řadě v herním
poli. Jednotlivé Výhry se sčítají.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazený v políčku „ZŮSTATEK“.
Účastník má možnost zvolit si výši Sázky na jednu řadu (neboli cenu pozice) a počet řad. Kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“ v políčku „CENA POZICE“ (0,25 až 10) určí výši Sázky na jednu řadu. Počet řad si Účastník
může zvolit kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „VYBERTE POZICE“ (10 nebo 20). Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko
„
“ odečtena ze zůstatku (z Mého účtu).
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích určuje Výhru a její výši. V případě, že se
Účastníkovi zobrazí sada speciálních symbolů „Hvězda“, tak jak je definováno, postupuje Účastník
do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena Výherní kombinací dle výplatní tabulky,

8.

kterou si Účastník může zobrazit kliknutím na políčko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.

6.
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9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra pro danou řadu.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly jsou následující:
Běžné symboly

Speciální zástupný symbol „Náhodná výhra“

Speciální symbol „Extra hra“

Speciální symbol „Hvězda“

12. Celková Výhra z jednoho herního kola se objeví v políčku „VÝHRY“ v pravé části herního pole.
13. Vyhodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše sázky na jednu řadu (neboli ceny pozice).
Výše Výhry je odvozena od počtu symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a výše ceny
pozice. Hra Fruity Cubes ve výplatní tabulce nezohledňuje výši sázky, u jednotlivých Výherních kombinací
uvádí výherní násobek ceny pozice za určitý počet symbolů ve Výherní kombinaci. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena v políčku „VÝHRY“. Výplatní tabulka s výherními násobky sázky je následující:

14. Hra Fruity Cubes obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Náhodná výhra“: Speciální symbol „Náhodná výhra“ se může objevit kdekoliv
v herním poli a udělit okamžitou Výhru v náhodně vygenoerované výši.
b) Speciální symbol „Extra hra“: Speciální symbol „Extra hra“ se může objevit kdekoliv v herním poli
a spustit jedno Roztočení navíc. Nejprve je náhodně vybrán násobitel, kterým se bude násobit celková
Výhra z daného Roztočení navíc a poté ,je automaticky odehráno jedno Roztočení navíc. Během
Roztočení navíc je možné získat další Roztočení navíc, pokud se během tohoto roztočení objeví další
speciální symbol „Extra hra“.
c) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Hvězda“ udělí Výhru 20x násobku Sázky na pozici, 4 speciální symboly „Hvězda“
udělí výhru 80x násobbku Sázky na pozici a 5 speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru
„Ovocný bonus“.
d) Bonusová hra „Ovocný bonus“: Po spuštění bonusové hry je Sázejícímu zobrazeno nové herní pole
v pravé části s 26 symboly a v levé části s vizualizací 4 sklenic, viz níže.
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15.
16.

17.
18.

Sázející postupně odkrývá skryté symboly dle svého výběru v levé části herního pole a tím dochází
k plnění jednotlivých sklenic v pravé části. Pod každým odkrytým symbolem je znázorněn druh ovoce
a násobitel. Každý symbol plní příslušnou sklenici (duhový symbol plní všechny sklenice) a zároveň se
přičítá násobitel, který je znázorněn nad jednotlivými sklenicemi. Jakmile dojde k naplnění některé
sklenice či více sklenic zároveň (4x stejný symbol), Sázející vyhrává. Pokud dojde k naplnění sklenice,
tak je celkovým násobitelem (uveden nad plnou sklenicí) vynásobena výše Sázky, při které byla bonusová
hra spuštěna. Výhra z bonusové hry se přičítá k Výhře z herního kola, které bonusovou hru spustilo.
Celková Výhra je Sázejícímu zobrazena v poli „VÝHRY“.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. Účastník může
opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Frutty Lab
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 200 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Frutty Lab Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Frutty Lab spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se čtyřmi symboly na válec
a 256 výherních linií. Součástí hry Frutty Lab je i speciální symbol „Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. K Výhře dojde vždy, když spolu sousedí alespoň 3 symboly
na po sobě jdoucích válcích zleva doprava, přičemž nezáleží na pozici symbolu na válci.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 256 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
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7.

sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí pouze od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Frutty Lab vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Frutty Lab obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ znásobí Výhru
x4 a tři speciální symboly „Wild“ znásobí Výhru x8.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Hot Wild Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 až 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 až 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hot Wild, kde si zvolí variantu hry Hot Wild 5, Hot Wild
10, Hot Wild 20 nebo Hot Wild 40. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé
z výherních linií.
2. Ve hře Hot Wild Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro variantu hry Hot Wild 5
5 válců se třemi symboly na válec a 5 výherních linií, pro variantu hry Hot Wild 10 5 válců se třemi symboly
na válec a 10 výherních linií, pro variantu hry Hot Wild 20 5 válců se třemi symboly na válec a 20 výherních
linií a pro variantu hry Hot Wild 40 5 válců se čtyřmi symboly na válec a 40 výherními liniemi. Součástí hry
Hot Wild Multigame jsou i speciální symbol „Expanding Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích (u symbolu sedma na dvou a více), je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5, 10, 20 nebo 40 fixních
výherních linií dle varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle
výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „
“.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Expanding Wild“

Speciální symbol „Scatter“
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12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace pro variantu hry Hot Wild 5 jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry Hot Wild 10 jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry Hot Wild 20 jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry Hot Wild 40 jsou následující:

14. Hra Hot Wild Multigame obsahuje tento speciální symbol:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný
symbol (kromě speciálního symbolu „Scatter“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud
je součástí Výherní kombinace, roztáhne se po celém válci.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ mohou utvořit Výherní kombinaci i mimo
výherní linie kdekoli na válcích. 3 a více stejných speciálních symbolů „Scatter“ vyplácí Výhru dle
výherní tabulky.
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15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Multiplay Hot
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 200 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Multiplay Hot. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Multiplay Hot spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Multiplay Hot je i speciální symbol „Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí pouze od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Multiplay Hot vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Multiplay Hot obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ znásobí Výhru
x4 a tři speciální symboly „Wild“ znásobí Výhru x8.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Persian Nights
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 10 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 450 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 205 000 Kč.
Výherní podíl je 75 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Persian Nights. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Persian Nights spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s pěti symboly na válec
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3.

a 50 výherních linií. Součástí hry Persian Nights jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “ a poté
na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu Šejk a Fatima již na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 50 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí pouze od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Scatter“

Modrý rámeček pro speciální funkci

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Persian Nights vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Persian Nigths obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce modrého rámečku: Symbol „Wild“ vznikne (je přeměněn) z jakéhokokoli běžného
symbolu vyobrazeného v modrém rámečku na třetí řadě prvního válce zleva, vedle symbolu Lucerna

c)
d)

„ “ v případě, že lze utvořit Výherní kombinaci.“. Ostatní orámečkované symboly horizontálně
a vertikálně přiléhající k speciálnímu symbolu „Wild“ se také přemění na symbol „Wild“.
Speciální symboly „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit pouze na 2., 3. a 4. válci.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc. V Bonusové hře je symbol Lucerna „
“ po levé straně 1. válce zobrazen na třech
pozicích (vedle první, třetí a páté řady). První a pátá řada tedy mají během Bonusové hry stejnou funkci
jako třetí řada během základní hry. Během bonusové hry lze získat další Roztočení navíc. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
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16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Pixi Fall
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Pixi Fall. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Pixi Fall spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec
a 20 výherních linií. Součástí hry Pixi Fall jsou i speciální symboly „Wild“, „Extra Wild“, „Scatter“,
„Hvězda“ a speciální funkce Kaskádový efekt.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Symboly příšer

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Extra Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Pixi Fall vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle
toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Pixi Fall obsahuje tyto speciální symboly, a bonusové hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ a „Hvězda“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Extra Wild“: Teno zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol,
kromě speciálních symbolů „Scatter“ a „Hvězda“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
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16.
17.

18.
19.

Po zastavení válců se může kdekoliv v herním poli objevit speciální symbol „Extra Wild“, obsadí jednu
náhodnou pozici (nahradí běžný symbol na této pozici) a může tak vzniknout Výherní kombinace.
c) Speciální symbol „Hvězda“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Hvězda“ spoustí bonusovou hru „Mystery“.
d) Bonusová hra „Mystery“: 3 a více speciálních symbolů „Hvězda“ spouští bonusovou hru „Mystery“.
Každý speciální symbol „Hvězda“, který spustil bonusovou hru, přeměněn na symbol otazníku. Sázející
postupně odkrývá jednotlivé symboly otazníků, které můžou, ale i nemusí, ukrývat náhodnou Výhru,
jejichž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální možné Výhry dle výplatní tabulky pro
aktuální výši sázky. Bonusová hra končí, pokud Sázející odkryje všechny symboly „Mystery“ nebo
pokud odkryje nulu (0), tedy symbol, pod kterým se Výhra neskrývá.
e) Speciální funkce „Kaskádový efekt“: Kdykoliv, když v průběhu hry Sázející dosáhne Výherní
kombinace, symboly tvořící Výherní kombinace na všech výherních liniích zmizí a dojde k nahrazení
daných symbolů stávajícími shora nebo novými, které mohou vytvořit novou Výherní kombinaci.
Speciální funkce „Kaskádový efekt“ pokračuje do doby, dokud vznikají další Výherní kombinace.
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.). Tato funkce se může opakovat pouze 10x (celková Výhra může být násobena maximálně 11x).
Všechny takto dosažené Výhry se přičítají na Můj účet dle výplatní tabulky a aktuální výše. Všechny
Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo „Kaskádový efekt“.
f) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoli v herním poli.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
g) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc. Pokud se v průběhu bonusové hry „Free Spins“ po zastavení válců objeví dva stejné
symboly příšer, může být vytvořena horizontální Výherní linie tím, že se symboly mezi dvěma stejnými
symboly příšer změní v tentýž symbol a vytvoří tak Výherní kombinaci. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Seasons
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Seasons. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Seasons spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly na válec
a 50 výherních linií. Symboly mohou být zobrazeny jako „Složené symboly“ zabýrající pro účely Výherních
linií blok 2x2 běžné velikosti symbolu. Během hry se postupně mění na pozadí válců pozadí znázorňující
roční období v pořadí zima, jaro, léto a podzim. Součástí hry Seasons jsou i speciální symbol „Wild“
a speciální symbol „Bonus“, který je ve hře ve 4 podobách (zimní, jarní, letní a podzimní „Bonus“).

641

3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 50 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“
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Speciální symboly „Bonus“ (zimní, jarní, letní a podzimní)

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Seasons vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle
toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Seasons obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Symbol „Wild“ může
vytvářet i samostatné Výherní kombinace. Pokud jsou 3 a více speciálních symbolů „Wild“ součástí
Výherní kombinace, potom je vyplacena pouze nejvyšší možná Výhra ze všech symbolů na výherní
linii, tedy Výherních kombinace za 3, 4, nebo 5 symbolů „Wild“ dle výherní tabulky pro danou výši
sázky.
b) „Složené symboly“: Všechny běžné symboly a speciální symbol „Wild“ mohou mít v průběhu základní
hry i v průběhu bonusové hry na válcích podobu složených symbolů o rozměrech 2x2 pozice.
c) Speciální symboly „Bonus“ a bonusová hra: Hra obsahuje 4 podoby speciálního symbolu „Bonus“,
viz symboly na válcích výše. Každá podoba symbolu „Bonus“ znázorňuje jedno roční období. Roční
období a k němu přiřazený bonusový symbol se mění v závislosti od určitého počtu odehraných herních
kol po dobu aktivní hry. Tři a více speciálních symbolů „Bonus“, každý na jednom válci a na libovolné
pozici, aktivují bonusovou hru s 10 Roztočeními navíc. Podle období ročního (či speciálního symbolu
„Bonus“) je určena podoba bonusové hry, která je odlišná pro každé roční období. Během bonusové hry
lze získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení,
které bonusovou hru spustilo. Podoby bonusových her podle ročních období jsou:
i. Pro zimní období: 3 a více speciálních symbolů zimní „Bonus“ spustí bonusovou hru se
speciálním „sticky“ symbolem, který si na začátku bonusové hry Sázející náhodně zvolí
ze 6 skrytých symbolů (zajíc, jelen, vlk, liška, divočák nebo medvěd). Speciální „sticky“ symbol
je znázorněn nad herním polem. Pokud se během kteréhokoli Roztočení zdarma v herním poli
zobrazí speciální „sticky“ symboly, uzamknou se na svých pozicích. Symboly jsou uzamčeny
na svých pozicích pro další Roztočení zdarma v rámci bonusové hry, dokud s nimi nebude
vytvořena Výherní kombinace.
ii. Pro jarní období: 3 a více speciálních symbolů jarní „Bonus“ spustí bonusovou hru
s multiplikátorem (násobitelem) Výher, který si na začátku bonusové hry Sázející náhodně zvolí
ze 3 skrytých symbolů. Tento násobitel pak násobí každou dosaženou Výhru po dobu celé
bonusové hry a to x2, x3 nebo x4.
iii. Pro letní období: 3 a více speciálních symbolů letní „Bonus“ spustí bonusovou hru s extra
„Scatter“ symbolem, který si na začátku bonusové hry Sázející náhodně zvolí ze 6 skytých
symbolů: zajíc, jelen, vlk, liška, divočák nebo medvěd. „Scatter“ symbol je znázorněn
nad herním polem. Pokud se po dobu bonusové hry objeví 3 nebo více extra „Scatter“ symbolů
na kterékoli pozici v herním poli, Sázející získává Výhru pro daný symbol podle jeho počtu dle
výplatní tabulky pro aktuální výši sázky.
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Pro podzimní období: 3 a více speciálních symbolů podzimní „Bonus“ spustí bonusovou hru
s dalšími 5, 10 nebo 15 Roztočení navíc. Na začátku bonusové hry si Sázející vybírá jeden
ze 3 symbolů se skrytým počtem Roztočení navíc.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
iv.

16.
17.

18.
19.

Simply Ways Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Simply Ways, kde si zvolí variantu hry 27 Simply Ways, 81
Simply Ways nebo 243 Simply Ways. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé
z výherních linií.
2. Ve hře Simply Ways Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro variantu hry
27 Simply Ways 3 válce se třemi symboly na válec a 27 výherních linií, pro variantu hry 81 Simply Ways
4 válce se třemi symboly na válec a 81 výherních linií nebo pro variantu hry 243 Simply Ways 5 válců se
třemi symboly na válec a 243 výherními liniemi. Součástí hry Simply Ways Multigame jsou i speciální
symboly „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry 27 Simply Ways získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud Účastník u varianty hry 81 Simply Ways a 243 Simply Ways
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 27, 81 nebo 243 fixních výherních
linií dle varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře
v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle
výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace pro variantu hry 27 Simply Ways jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry 81 Simply Ways jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry 243 Simply Ways jsou následující:

15. Hra Simply Ways Multigame obsahuje tento speciální symbol:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Bonusová hra „Free Spins“: minimálně 3 stejné symboly na prostředním řádku spustí bonusovou hru
„Free Spins“ a udělí Roztočení navíc. Počet Roztočení navíc dle druhu a počtu symbolů je dán tabulkou
níže:
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16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a
společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Space Adventure
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 300 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Space Adventure. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Space Adventure spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Space Adventure jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální
symbol „Scatter“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “ a poté
na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu kosmonauta a mimozemšťana již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Scatter“

Modrý rámeček pro speciální funkci „Divoký řádek“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Space Adventure vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Space Adventure obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Každý speciální symbol
„Wild“, který se stane součástí Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2.
b) Speciální funkce „Divoký řádek“: Během základní hry se na druhém řádku zobrazuje aktivační zóna,
která může vytvořit speciální symbol „Wild“. Symbol „Wild“ vznikne (je přeměněn) z jakéhokokoli
běžného symbolu vyobrazeného v modrém rámečku na třetí řadě prvního válce zleva, tedy na začátku
„Divokého řádku“, v případě, že lze utvořit Výherní kombinaci. Takto se mohou změnit i modře
orámečkované symboly sousedící se speciálním symbolem „Wild“ na zmíněném místě.
c) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit pouze na 2., 3. a 4. válci.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc. V bonusové hře je speciální funkce „Divokého řádku“ rozšířena na všechny 3 řádky
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16.
17.

18.
19.

a může tak vzniknout více Výherních kombinací. Během bonusové hry lze získat další Roztočení navíc.
Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Sticky Four
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 800 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 43 200 až 86 400 Kč.
Nejvyšší Výhra je 480 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Sticky Four. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Sticky Four spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly na válec
a 10 výherních linií. Součástí hry Sticky Four je i speciální symbol „Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

8.
9.

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
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10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Sticky Four vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Sticky Four obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Bonusová hra „Sticky Free Spins“: Tato bonusová hra se spustí tehdy, jakmile se objeví Výherní
kombinace. Všechny symboly z dané Výherní kombinace se uzamknou na svých pozicích a dojde
k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli. Pokud při každém z dotočení vzniknou
nové Výherní kombinace nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace
na místě a válce se zbývajícími symboly se opět dotáčí. Tyto dotočení skončí, pokud se již na válcích
neobjeví nová Výherní kombinace, nebo pokud symboly zaplní všechny pozice v herním poli. Během
bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou
sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

649

Super Reels Deluxe
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 450 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 24 300 až 48 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 495 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Super Reels Deluxe. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Super Reels Deluxe spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 40 výherních linií. Součástí hry Super Reels Deluxe jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální
symbol „Mystery“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “ a poté
na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu Zlatý Superman v bonusové hře již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 40 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Super Reels Deluxe vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15.

16.
17.

18.
19.

U symbolu „Mystery“ je náhodě přiražena Výhra v rozmezí minimální až maximální Výhry za sázku, tedy
ve vzorovém případě v rozmezí 1 až 250 Kč.
Hra Super Reels Deluxe obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může sám tvořit Výherní
kombinace podle výplatní tabulky výše.
b) Speciální symboly „Mystery“: 3 a více speciálních symbolů „Mystery“ na jakékoliv Výherní linii
spustí bonusovou hru „Mystery Win“, ve které je Sázejícímu udělena náhodná Výhra v rozmezí
minimální a maximální možné Výhry dle výplatní tabulky pro aktuální výši sázky.
c) Bonusová hra „Super Respin“: Pokud se na všech pozicích prvního válce zobrazí běžné symboly
Zlatý Superman, spustí se bonusová hra „Super Respin“ se 2 Roztočeními navíc. Během bonusové hry
se první válec se symboly Zlatého Supermana uzamkne a ostatní válce se opětovně roztočí. Pokud se
po prvím roztočenív herním poli objeví nějaký další symbol Zlatý Superman nebo speciální symbol
„Wild“, uzamkne se na své pozici a válce s ostatními symboly se znovu roztočí pro možnost rozšíření
nebo vytvoření nových Výherních kombinací. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení
navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru
spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Tornado Bill
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Tornado Bill. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Tornado Bill spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Tornado Bill jsou i speciální symbol „Wild“, speciální symbol
„Scatter“ a speciální symbol „Mystery“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolů pistole a klobouku na dvou a více po sobě následujících válcích), je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Scatter“

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Tornado Bill vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Tornado Bill obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ a „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální
symbol se může objevit pouze na třetím válci. Pohybuje se v libovolném směru od své výchozí pozice
a každý běžný symbol křižující jeho směr (kromě symbolů „Scatter“ a „Mystery“) se změní na symbol
„Wild“ a může tak vzniknout Výherní kombinace. Každý aktivní speciální symbol „Wild“ ve Výherní
kombinaci násobí Výhru x2.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit pouze na 2., 3. a 4. válci.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc s náhodným násobitelem Výher v rozmezí x1 až x5, který je náhodně generován na
začátku bonusové hry (následně je zobrazen v pravém horním rohu herního pole). Během bonusové hry
lze získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení,
které bonusovou hru spustilo.
d) Speciální symbol „Mystery“: Speciální symbol „Mystery“ se může objevit kdekoliv v herním poli.
1 a více speciálních symbolů aktivují speciální funkci „Fast Win“.
e) Speciální funkce „Fast Win“: Pokud se ve hře objeví kdekoliv v herním poli alespoň 1 symbol
„Mystery“, Sázející získává Výhru v náhodné výši v rozsahu 1 – 40násobku sázky, při které byla
speciální funkce spuštěna. V případě, že speciální funkci „Fast Win“ spustilo více, než jeden symbol
„Mystery“, získá Sázející Výhru v náhodné výši v rozsahu 1 – 40násobku sázky za každý jednotlivý
symbol „Mystery“.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
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17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Treasure Box 2
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 27 000 až 54 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Treasure Box 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Treasure Box 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 10 výherních linií. Součástí hry Treasure Box 2 je i speciální symbol „Scatter“ a speciální symbol
„Mystery“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu třešně již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí
Výhru pouze zleva doprava, kromě Výherních kombinací se symbolem „Scatter“, které se vyplácejí také
zprava doleva a ze středu (na 2., 3. a 4. válci na výherní linii). Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava, kromě Výherních
kombinací se symbolem „Scatter“, které se vyplácejí také zprava doleva a ze středu (na 2., 3. a 4. válci
na výherní linii).
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symboly „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Treasure Box 2 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher
ze speciálních symbolů „Scatter“, kde se nachází každý na samostatném válci. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Treasure Box 2 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit na libovolné pozici v herním
poli. 3 a více speciálních symbolů „Scatter“, každý na samostatném válci a na 1 z 10 výherních linií,
vytváří Výherní kombinaci.
Výherní kombinace se symbolem „Scatter“ jsou vypláceny zleva doprava, zprava doleva a ze středu
b) Speciální symbol „Mystery“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Mystery“ spustí bonusovou hru „Treasure Hunt“.
c) Bonusová hra „Treasure Hunt“: 3 a více speciálních symbolů „Mystery“, spustí bonusovou hru
„Treasure Hunt“. Každý speciální symbol „Mystery“ přestavující trezor, který spustil bonusovou hru,
může, ale i nemusí, ukrývat náhodnou Výhru, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální
možné Výhry dle výplatní tabulky pro aktuální výši sázky. Sázející postupně odkrývá jednotlivé
symboly „Mystery“, tedy odemiká trezory. Bonusová hra končí, pokud Sázející odkryje všechny
symboly „Mystery“, nebo pokud odkryje symbol bez Výhry, tedy odemkne prázdný trezor.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

655

Triple Wild 7
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Triple Wild 7. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Triple Wild 7 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly
na válec a 5 výherních linií. Součástí hry Triple Wild 7 jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a poté na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Triple Wild 7 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

14.

15.
16.

17.
18.

U symbolu „Scatter“ je náhodě přiražena Výhra v rozmezí minimální až maximální Výhry za sázku, tedy
ve vzorovém případě v rozmezí 10 až 500 Kč.
Hra Triple Wild 7 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. V případě, že je
speciální symbol „Wild“ součástí Výherní kombinace, pak se válec nebo válce se speciálním symbolem
„Wild“ automaticky znovu přetočí a všechny ostatní symboly na daném válci jsou nahrazeny speciálním
symbolem „Wild“. Pokud se speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní kombinace, zvýší Výhru
z dané Výherní kombinace x2.
b) Speciální symboly „Scatter“: Symbol „Scatter“ je speciální symbol, který se může objevit kdekoliv
v herním poli. Tři speciální symboly „Scatter“ za předpokladu, že jsou každý na samostatném válci, bez
ohledu na pozici, spustí bonusovou hru „Mystery“.
c) Bonusová hra „Mystery“: Bonusová hra „Mystery“ je spuštěna, pokud se na všech 3 válcích objeví
speciální symbol „Scatter“. Sázejícímu je udělena náhodná Výhra v rozmezí minimální a maximální
možné Výhry dle výplatní tabulky pro aktuální výši sázky.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Wild Flame Sevens
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 418 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wild Flame Sevens. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Flame Sevens spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce s dvěmi až třemi
symboly na válec a 27 výherních linií. Součástí hry Wild Flame Sevens jsou i speciální symboly „Wild“
a speciální symbol „Respin“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 27 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a poté na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
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Speciální symbol „Wild“ (vrchní část a spodní část)

Speciální symboly „Respin“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Wild Flame Sevens vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

14. Hra Wild Flame Sevens obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol se skládá ze dvou částí (vrchní a spodní).
Každá z jeho částí nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se každá část speciálního symbolu „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2.
b) Speciální symboly „Respin“: Speciální symbol „Respin“ se může objevit kdekoli v herním poli.
3 speciální symboly „Respin“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Respin“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc. Pokud se během Roztočení navíc na válcích objeví jakékoliv 2 identické symboly
(každý symbol na samostatném válci a jeden ze symbolů může být i speciální symbol „Wild“),
uzamknou se zmíněné válce na svých pozicích a válec s odlišnými symboly se opět roztočí (bez odečtení
sázky). Toto dotočení se nepočítá k celkovým 10 Roztočením navíc. Pokud se po tomto dotočení
nevytvoří žádná Výherní kombinace, Sázející pokračuje ve hře se zbývajícími Roztočeními navíc
v rámci bonusové hry. Během bonusové hry lze získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Yellow Dragon
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 450 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 24 300 až 48 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 495 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Yellow Dragon. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Yellow Dragon spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 40 výherních linií. Součástí hry Yellow Dragon jsou i speciální symboly „Wild“ a „Extra Wild“,
speciální symbol „Scatter“ a speciální symbol „Mystery“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie
jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolu „ “, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 40 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Extra Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Yellow Dragon vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

U symbolu „Mystery“ je náhodě přiražena Výhra v rozmezí minimální až maximální Výhry za sázku, tedy
ve vzorovém případě v rozmezí 1 až 250 Kč.
15. Hra Yellow Dragon obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ může vytvořit i sám Výherní kombinaci dle výplatní tabulky.
b) Speciální symbol „Extra Wild“: Speciální symbol „Extra Wild“ se objevuje pouze během bonusové
hry „Free Spins“. Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Extra
Wild“ sám o sobě nevytváří Výherní kombinace.
c) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru s 10 Roztočeními navíc, 4 speciální symboly
„Scatter“ spustí 20 Roztočení navíc a 5 speciálních symbolů „Scatter“ spustí 30 Roztočení navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spouští bonusovou hru. „Free
Spins“ s Roztočeními navíc. Na konci každého Roztočení navíc přeletí přes válce zleva doprava čínský
žlutý drak. Drak může náhodně změnit libovolný symbol na speciální symbol „Extra Wild“ a vytváří
tak nové nebo rozšiřuje již existující Výherní kombinace. Během bonusové hry není možné získat další
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16.
17.

18.
19.

Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou
hru spustilo.
e) Speciální symbol „Mystery“: 3 a více speciálních symbolů „Mystery“ na jakékoliv výherní linii udělí
náhodnou Výhru v rozmezí minimální a maximální možné Výhry dle výplatní tabulky pro aktuální výši
sázky.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

27 Diamonds
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 482 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci nabídku her „Diamonds“, kde si zvolí variantu 27 Diamonds.
Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 27 Diamonds spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců s třemi symboly na válec
a 27 výherních linií. Součástí hry 27 Diamonds je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 27 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle
výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „ “.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

14. Hra 27 Diamonds obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4.
15. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
16. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

81 Diamonds
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci nabídku her „Diamonds“, kde si zvolí variantu 81 Diamonds.
Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 81 Diamonds spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válců s třemi symboly na válec
a 81 výherních linií. Součástí hry 81 Diamonds je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
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Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 81 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
4.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra 81 Diamonds obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru
z dané Výherní kombinace x8.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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243 Diamonds
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci nabídku her „Diamonds“, kde si zvolí variantu 243 Diamonds.
Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 243 Diamonds spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců s třemi symboly na válec
a 243 výherních linií. Součástí hry 243 Diamonds je i speciální symbol „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 243 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
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Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra 243 Diamonds obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru
z dané Výherní kombinace x8. Čtyři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x16.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Aladdin and The Golden Palace
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 34 560 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Aladdin and The Golden Palace. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Aladdin and The Golden Palace spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je
mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Aladdin and The Golden Palace je i speciální symbol
„Wild“ a speciální symbol „Bonus“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „
následující:

4.
5.
6.

7.

“ a následném kliknutí

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
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na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií
kromě Výher ze speciálních symbolů „Bonus“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:
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16. Hra Aladdin and The Golden Palace obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Během bonusové hry
“Free Spins“ se speciální symbol „Wild“ roztáhne na všechny pozice svého válce, pokud tak může
vniknout Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může sám tvořit Výherní kombinace podle
výplatní tabulky.
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Bonus“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc. Speciální
symbol „Bonus“ může sám tvořit Výherní kombinace podle výplatní tabulky.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ spouští bonusovou hru „Free
Spins“ a udělí 10 Roztočení navíc. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Každé
Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Beat the Beast: Griffin's Gold
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 12,5 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 579 Kč
Nejvyšší Výhra je 277 775 Kč.
Výherní podíl je 96,14 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Beat the Beast: Griffin’s Gold. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Beat the Beast Griffin’s: Gold spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je
mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 9 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Griffin’s Emblem“ a speciální
symboly „Potulný Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném
kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích
(u symbolů nízkých Výher a speciálního symbolu „Griffn´s Emblem“ na třech a více), je mu vyplacena Výhra
podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

5.
6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 9 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
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7.

Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
- symbol vyšších Výher

-

symboly středních Výher

-

symboly nižších Výher

Speciální symbol „Griffin’s Emblem“

Speciální symbol „Potulný Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Beat the Beast: Griffin’s Gold vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho
zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 12,5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Beat the Beast: Griffin’s Gold obsahuje speciální symboly, bonusovou hru a funkci:
a) Speciální symbol „Griffin’s Emblem“: Speciální symbol „Griffin´s Emblem“ nahrazuje jakýkoliv
běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Griffin’s Emblem“
může vytvořit i sám Výherní kombinaci dle výplatní tabulky nebo v rámci scatter Výhry bez ohledu
na to, zda jsou symboly ve výherní linii.
b) Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Griffin’s Emblem“ dojde
k aktivaci bonusové hry s 10 Roztočeními navíc. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ lze získat další
Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou
hru spustilo.
c) Speciální symbol „Potulný Wild“: V bonusové hře „Free Spins“ tento speciální symbol nahrazuje
jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace a zůstává v herním poli
na válcích až do té doby, kdy skončí bonusová hra „Free Spins“. Před každým Roztočením navíc se
speciální symbol „Potulný Wild“ přesune na některou ze sousedních pozic. Pokud se při Roztočení
navíc vyskytne v herním poli alespoň 1 speciální symbol „Potulný Wild“, který tvoří Výherní linii, je
uděleno 1 další Roztočení navíc.
d) Speciální funkce „Násobící Wild“: Na speciálním symbolu „Potulný Wild“ se nachází násobitel se
základní hodnotou 1x. Jestliže se speciální symbol „Potulný Wild“ po roztočení nachází v alespoň jedné
výherní linii, zvýší se násobitel Výhry pro danou výherní linii o x1. Speciální symboly „Potulný Wild“
násobí každou Výhru na výherní linii, které je součástí. Pokud je na výherní linii více speciálních
symbolů „Potulný Wild“, jednotlivé hodnoty se společně násobí. Hodnoty násobitelů jsou x1 až x5.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Beat the Beast: Quetzalcoatl’s Trial
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 75 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 4 147,20 Kč
Nejvyšší Výhra je 499 950 Kč.
Výherní podíl je 96,16 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Beat the Beast: Quetzalcoatl’s Trial. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Beat the Beast: Quetzalcoatl’s Trial spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek
je mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 9 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Quetzalcoatlův Emblem“
a speciální symboly „Wild“.
3. Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném
kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích
(u symbolů nízkých Výher na třech a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 9 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky
dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
- symbol Quetzalcoatl - symbol vysokých Výher
4.

-

symboly středních výher Výher

-

ostatní běžné symboly

Speciální symbol „Quetzalcoatlův Emblem“

Speciální symbol „Wild“
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13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Beat the Beast: Quetzalcoatl’s Trial vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho
zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o Sázku ve výši 12,50 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“. Možné Výherní kombinace
jsou následující:

16. Hra Beat the Beast: Quetzalcoatl’s Trial obsahuje speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Quetzalcoatlův Emblem“: Speciální symbol „Quetzalcoatlův Emblem“ nahrazuje
jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Quetzalcoatlův Emblem“ může vytvořit i sám Výherní kombinaci dle výplatní tabulky. 3 a více
speciálních symbolů „Quetzalcoatlův Emblem“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními
navíc.
b) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ se vyskytuje pouze během bonusové hry „Free
Spins“ kdekoli v herním poli a nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Speciální symbol „Wild“ může vytvořit i sám Výherní kombinaci dle výplatní tabulky.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Získáním 3 a více speciálních symbolů „Quetzalcoatlův Emblem“ dojde
k aktivaci bonusové hry s Roztočeními navíc a k udělení 10 Roztočení navíc. Bonusová hra „Free
Spins“ má 5 úrovní podle počtu speciálních symbolů „Wild“ kdekoli v herním poli. Každý speciální
symbol „Wild“ postupně naplňuje jeden ze pěti ukazatelů nad herním polem
. Pokud je
naplněno všech 5 políček ukazatele, dochází k udělení 2 Roztočení navíc. Při každém zaplnění celého
ukazatele Sázející postoupí na další úroveň a odpovídající běžný symbol je nahrazen příslušným

17.
18.

19.
20.

symbolem středních Výher
(postupně dle úrovní bráno zleva doprava). Při zaplnění
posledního ukazatele a postoupení na poslední 5. úrovně, jsou všechny symboly středních Výher
po zbytek trvání bonusové hry „Free Spins“ nahrazeny běžným symbolem vysokých Výher
Quetzalcoatl.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Crystal Quest: Deep Jungle
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 25 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 1 158 Kč
Nejvyšší Výhra je 375 000 Kč.
Výherní podíl je 96,14 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Crystal Quest: Deep Jungle. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
Ve hře Crystal Quest: Deep Jungle spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se čtyřmi
symboly na válec a 4096 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly
„Scatter“ a speciální symboly „Tajemný symbol“.
2. Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném

3.
4.
5.

6.

kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu vysoké Výhry na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše sázky
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 4096 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve
Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena
nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné

po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
- symbol vysoké Výhry
7.
8.

-

ostatní běžné symboly

Speciální symbol „Wild“
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Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Tajemný symbol“

12. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Crystal Quest: Deep Jungle vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje
již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 12,50 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Crystal Quest: Deep Jungle obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Speciální symbol „Tajemný symbol“: Po zastavení válců se změní na jeden náhodný symbol
s výjimkou speciálního symbolu „Scatter“ a speciálního symbolu „Wild“ a může tak vzniknout Výherní
kombinace.
d) Speciální funkce „Avalanche feature“: Pokud dojde k Výherní kombinaci, tak jsou symboly z této
Výherní kombinace odstraněny a shora nahrazený novými symboly, které mohou utvořit další Výherní
kombinace. Tato funkce se opakuje do doby, dokud vznikají další Výherní kombinace. Každým
nahrazením novými symboly dojde ke zvýšení násobitele pro danou Výherní kombinace o jeden stupeň
(x1, x2, x3 atd.). Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo tuto
speciální funkci.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí 12 Roztočení
navíc. Pokud padne v základní hře více než 3 symboly „Scatter“ jsou s každým dalším speciálním
symbolem „Scatter“, který spustil bonusovou hru udělena k 12 Roztočením navíc další 3 Roztočení
navíc. 2 speciální symboly „Scatter“ během bonusové hry udělí 3 Roztočení navíc a každý další
speciální symbol „Scatter“ během bonusové hry udělí k těmto 3 Roztočení navíc 2 Roztočení navíc.
V bonusové hře se násobitel Výherní kombinace neresetuje, ale pokračuje ve zvyšování v průběhu celé
bonusové hry. Pokud se v bonusové hře „Free Spins“ nevyskytne žádná Výherní kombinace, všechny
speciální symboly „Wild“ v herním poli vybuchnou a dojde k odstranění všech symbolů na válcích
horizontálně i vertikálně od tohoto symbolu, kromě speciálního symbolu „Scatter“ a dojde k nahrazení
novými symboly shora. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které
bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
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17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Červená horečka Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 72 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Červená horečka“, kde si zvolí variantu hry Červená
horečka 27 nebo Červená horečka 243. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé
z výherních linií.
2. Ve hře Červená horečka Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro variantu hry
Červená horečka 27 3 válce se třemi symboly na válec a 27 výherních linií nebo pro variantu hry Červená
horečka 243 5 válců se třemi symboly na válec a 243 výherními liniemi. Součástí hry Červená horečka
Multigame jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Mystery“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry Červená horečka 27 získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud Účastník u varianty hry Červená horečka 243 získá stejné
symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
4. Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 27 nebo 243 fixních výherních linií
dle varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře
v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace pro variantu hry Červená horečka 27 jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry Červená horečka 243 jsou následující:

15. Hra Červená horečka Multigame obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ se může nacházet na kdekoliv v herním poli. Tento speciální symbol může sám utvořit Výherní
kombinaci, viz výplatní tabulka.
b) Speciální funkce „Wild Respin“: Po zastavení válců se speciální symbol „Wild“ uzamkne se na své
pozici. Automaticky bude spuštěno Roztočení navíc (toto roztočení probíhá bez odečtení sázky)
a speciální symbol „Wild“ se posune o jednu pozici doleva. Roztočení navíc pokračují, dokud je
speciální symbol „Wild“ přítomen na válcích. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou,
které je spustilo. Počet speciálních symbolu „Wild“ zvyšuje násobitele Výhry. Každým dalším
speciálním symbolem „Wild“ se hodnota násobitele pro všechny Výherní kombinace zvýší o 1.
c) Speciální symbol „Mystery“: Tento speciální symbol se může objevit kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Mystery“ spustí speciální funkci „Mystery Respin“.
d) Speciální funkce „Mystery Respin“: Pokud se v herním poli objeví 3 speciální symboly “Mystery“,
dojde k jejich uzamčení a k dotočení ostatních zbývajících symbolů (toto dotočení probíhá bez odečtení
sázky). Válce se roztáčejí do doby, dokud přibývají další speciální symboly „Mystery“. Každý
uzamčený symbol „Mystery“ nakonec udělí náhodnou Výhru v rozmezí 1x až 10x Sázka.
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16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Dark King: Forbidden Riches
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 70 920 až 80 100 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,55 až 96,06 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Dark King: Forbidden Riches. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Dark King: Forbidden Riches spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly
a 20 možných výherních linií s možností nastavení výše Sázky. Součástí hry Dark King: Forbidden Riches
jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen v políčku „ZŮSTATEK“.
Výši Sázky si Účastník volí v políčku „ “, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „SÁZKA“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
6. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “.).
7. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
4.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše sázky. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherních kombinací uvedeného ve výplatní tabulce. Hra Dark King: Forbidden Riches vždy
zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky,
zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 100 Kč. Všechny Výhry se
vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„VÝHRA“. Možné Výherní kombinace v jsou následující:

15. Hra Dark King: Forbidden Riches obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Pokud se tento speciální symbol objeví kdekoli v herním poli během
základní i bonusové hry „Free Spins“, všechny Výhry se znásobí hodnotou „Wild Multiplier“, která
odpovídá počtu speciálních symbolů „Wild“ v herním poli a může se pohybovat v rozmezí od x1 až x5.
Speciální symbol „Wild“ může vytvořit i sám Výherní kombinaci dle výplatní tabulky.
b) Speciální symbol „Scatter“: Pokud se kdekoli v herním poli objeví 3 a více speciálních symbolů
„Scatter“, dojde k aktivaci bonusové hry „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free
Spins“ a udělí 10, 12 nebo 15 Roztočení navíc. V této bonusové hře jsou takzvané „Sticky Wild
Hotspots“, což jsou pevně dané oblasti 5 pozic ve tvaru kříže (viz obrázek níže), které jsou umístěny
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na válcích 2, 3 a 4. Každý speciální symbol „Wild“, který se vyskytuje v této oblasti je uzamknut na své
pozici. Tento uzamčený speciální symbol „Wild“ udělí 1 Roztočení navíc a zůstane na své pozici
na válcích až do skončení bonusové hry „Free Spins“. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou
sázkou, jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.

16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Divine Fortune Megaways
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 70 920 až 79 020 Kč
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,61 až 96,09 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Divine Fortune Megaways. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Divine Fortune Megaways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se 2 až 7
symboly na válec (počet symbolů na válci je při každém roztočení náhodný) a až 117 649 možných výherních
linií. Součástí hry Divine Fortune Megaways jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Free
Spins“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Způsob získání výherní linie je znázorněný níže:

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen v políčku „ZŮSTATEK“.
Výši Sázky si Účastník volí v políčku „ “, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „SÁZKA“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Free Spins“

Kromě běžných symbolů se v rámci bonusové hry „Free Spins“ objevují symboly „Bonus Win“ (bronzový,
stříbrný a zlatý):

12. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše Sázky. Výše Výhry je odvozena od Výherních
kombinací ve výplatní tabulce. Hra Divine Fortune Megaways vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní
kombinace s příslušnými výhrami jsou následující:

680

15. Hra Divine Fortune Megaways obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Free Spins“ a symbolu „Bonus Win“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli během základní
i bonusové hry „Free Spins“.
b) Speciální funkce „Falling Wilds Re-Spins“: Pokud se objeví v herním poli speciální symbol „Wild“,
posune se o jednu pozici níže a spustí jedno Roztočení navíc. Tato funkce se opakuje do doby, dokud
se speciální symbol „Wild“ nachází na válcích. K poslednímu Roztočení navíc dojde ve chvíli,
kdy speciální symbol „Wild“ propadne z herního pole ven. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky
nastavené při roztočení, které zahájilo tuto speciální funkci.
c) Speciální funkce „Wild on Wild“: Tato speciální funkce „Wild on Wild“ je spuštěna, pokud speciální
symbol „Wild“ při speciální funkci „Falling Wilds Re-Spins“ nahradí jiný speciální symbol „Wild“. Při
spuštění speciální funkce „Wild on Wild“ dochází k roztáhnutí speciálního symbolu „Wild“ a nahrazení
všech symbolů na válci speciálními symboly „Wild“. Poté dochází k vyplacení Výher z daného
roztočení, po kterém se všechny speciální symboly „Wild“ na válcích posunou na nižší pozici a je
spuštěna speciální funkce „Falling Wilds Re-Spins“ s až 7 speciálními symboly „Wild“.
d) Speciální symbol „Free Spins“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli.
4 a více speciálních symbolů „Free Spins“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 4 speciální symboly „Free Spins“ udělí 10 Roztočení navíc, 5 speciálních
symbolů „Free Spins“ udělí 15 Roztočení navíc a 6 speciálních symbolů „Free Spins“ udělí
20 Roztočení navíc. Během bonusové hry se každý speciální symbol „Wild“ roztáhne po celém válci
a spustí speciální funkci „Wild on Wild“. Během bonusové hry je možné sbírat bronzové, stříbrné
a zlaté mince (symboly Bonus Win). Každý symbol Bonus Win přidá jeden bod do ukazatele
„Bonus Metr“, který se nachází v horní části herního pole. Nasbíráním alespoň pěti mincí stejné barvy
(tzn. naplnění ukazatele „Bonus Metr“) dojde k udělení Výhry ve výši x10 až x500 sázky viz výplatní
tabulka. V průběhu bonusové hry nelze získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se
stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Forest Fruit
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Forest Fruit, kde si zvolí variantu hry Forest Fruit
s 20 výherními liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Forest Fruit spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro variantu hry Forest Fruit 5 válců
se třemi symboly na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Forest Fruit 5 jsou i speciální symboly „Wild“
a speciální symboly „Scatter“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud
Účastník u varianty hry Forest Fruit 5 získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích
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(pro symboly sedmička a zvonek na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní
linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií dle
varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku
„SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a poté na tlačítko
„ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
4.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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15. Hra Forest Fruit obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x8. Čtyři speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x16.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit pouze na válcích 2, 3 a 4.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru s roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou „Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc. V bonusové hře se symboly ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde
k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení
navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace, nebo
se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se dotáčí. Tyto dotočení
skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace nebo pokud symboly zaplní všechny
pozice v herním poli. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení
navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Forest Fruit 5
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci nabídku her „Forest Fruit“, kde si zvolí variantu hry Forest Fruit
s 5 výherními liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Forest Fruit 5 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly
na válec a 5 výherních linií. Součástí hry Forest Fruit 5 jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Scatter“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry Forest Fruit 5 získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích
(pro symboly sedmička a zvonek na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
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Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
5. Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
6. Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií dle
varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku
„SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
4.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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15. Hra Forest Fruit 5 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru s roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou „Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc. V bonusové hře se symboly ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde
k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení
navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace, nebo
se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se dotáčí. Tyto dotočení
skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace nebo pokud symboly zaplní všechny
pozice v herním poli. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení
navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Forest Fruit 7
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Forest Fruit“, kde si zvolí variantu hry Forest Fruit
se 7 výherními liniemi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Forest Fruit 7 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly
na válec a 7 výherních linií. Součástí hry Forest Fruit 7 jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Scatter“.
3. Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry Forest Fruit 7 získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích
(pro symboly sedmička a zvonek na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní
linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
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4.
5.
6.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 7 fixních výherních linií dle
varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku
„SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko
„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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15. Hra Forest Fruit 7 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x8.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit pouze na válcích 2, 3 a 4.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru s roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou „Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc. V bonusové hře se symboly ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde
k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení
navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace, nebo
se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se dotáčí. Tyto dotočení
skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace nebo pokud symboly zaplní všechny
pozice v herním poli. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení
navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruit Farm
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 82 800 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,40 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Farm. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Farm spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly na válec a 27
výherních linií v případě 3 výherních symbolů a 81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
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“. Způsob

“. Výherní linie

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 27 nebo
81 fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA V MINCÍCH“ kliknutím
na tlačítka „+“ nebo „–“. Hodnotu mincí v Kč si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve spodní liště v políčku „Sázka“. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší
hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

6.

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „ “. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Fruit Farm vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 mincí. Všechny Výhry se vyplácejí
pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

15. Hra Fruit Farm obsahuje tyto speciální funkce:
a) Speciální funkce „Velké symboly“: Všechny běžné symboly ve hře se mohou zobrazovat samostatně
v běžné velikosti nebo jako složené „Velké symboly“. „Velký symbol“ je o rozměrech 2x2 nebo 3x3
pozice.
b) Speciální funkce „Hedgehog Bonus“: Pokud nedojde k vytvoření Výherní kombinace, může se
náhodně spustit tato funkce, která nahradí jeden z nevýherních symbolů tak, aby vznikla Výherní
kombinace.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Jednotlivé bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Fruiti XXL
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 450 až 106 830 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88,13 až 97,95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruiti XXL. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruiti XXL spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly na válec a 100
výherních linií. Součástí hry Fruiti XXL je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Scatter“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „
následující:

4.
5.
6.

7.

“ a následném kliknutí

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 100 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „ “ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.

689

12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií
kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra Fruiti XXL obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ může sám utvořit Výherní kombinaci a udělit Výhru dle výplatní tabulky.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může vyskytnout během hry kdekoli
v herním poli. 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ udělí Výhru dle výplatní tabulky.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Greta Goes Wild
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 60 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 4 320 Kč.
Nejvyšší Výhra je 478 566 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Greta Goes Wild. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Greta Goes Wild spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 10
výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Greta Goes Wild jsou i speciální symboly
„Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Struktura výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

“. Vyplácí se vždy nejdelší

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „ “ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 6,00 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 10 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“,
a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též zobrazuje
ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi
zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symboly „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
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13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Hra Greta Goes Wild vždy
zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky,
zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
liniích. Možné Výherní kombinace jsou následující:

14. Hra Greta Goes Wild obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Oh Greta“: Tato speciální funkce se může náhodně spustit během libovolného
roztočení v základní hře nebo bonusové hře. Funkce spustí bonusovou hru nebo zaručenou Výhru
v minimální výši 25x násobek sázky.
c) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí
10, 12 nebo 15 Roztočení navíc. Pokud se v herním poli objeví speciální symbol „Wild“ uzamkne se
na své pozici do konce bonusové hry. Pokud se během bonusové hry „Free Spins“ vyskytne na každém
z válců alespoň jeden speciální symbol „Wild“ uzamčený na své pozici (včetně speciálních symbolů
„Násobitel Wild x2 a x3), poté Sázející získá 2 dodatečná Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
e) Speciální funkce „Násobitel Wild“: Kdykoliv se během bonusové hry na stejném válci objeví dva
speciální symboly „Wild“, přemění se na speciální symboly „Násobitel Wild x2“. Pokud se speciální
symbol „Násobitel Wild x2“ stane součástí výherní linie, znásobí Výhru z dané linie x2. Kdykoliv se
na stejném válci objeví tři speciální symboly „Wild“, přemění se na speciální symboly „Násobitel Wild
x3“. Pokud se speciální symbol „Násobitel Wild x3“ stane součástí výherní linie, znásobí Výhru z dané
linie x3. V případě, že se ve stejné výherní linii objeví 2 nebo více speciálních symbolů „Násobitel
Wild“, znásobí se Výhra jen jedním z nich. Mají-li speciální symboly „Násobitel Wild“ různou hodnotu,
platí vždy nejvyšší z nich.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
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16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Hell Bars
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 800 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 28 224 Kč až 171 504 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88,09 až 98,04 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Hell Bars. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Hell Bars spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly a 27 výherních
linií. Součástí hry Hell Bars je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Mystery“.
3. Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí
na tlačítko „

4.
5.
6.
7.

8.

“. Vyplácí se vždy za 3 stejné symboly ve výherní linii. Výherní linie jsou následující:

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 27 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „ “ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Mystery“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Výherní linie jsou
následující:

16. Hra Hell Bars obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny symboly, kromě
speciálního symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Mystery“: 3 speciální symboly „Mystery“ vyplatí náhodnou Výhru v rozmezí
4x až 500x násobku sázky.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Ice Bar 27
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Ice Bar 27. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Ice Bar 27 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly na válec a 27
výherních linií. Součástí hry Ice Bar 27 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Hvězda“.
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3.
4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Výherní
linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 27
fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA V MINCÍCH“ kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím
na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve spodní liště v políčku „Sázka“. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu
sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

naaktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Ice Bar 27 vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o nastavenou sázku ve výši 10 mincí. Všechny Výhry se
vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku
„Výhra“. Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

15. Hra Ice Bar 27 obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv jiný běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je speciální symbol „Wild“ součástí Výherní
kombinace, tak všechny symboly ve výherní linii explodují a jsou shora nahrazeny novými, které mohou
opět vytvořit Výherní kombinaci. Každou explozí se násobitel nově vzniklé Výherní kombinace zvyšuje
postupně na x2, x4, x8, x16 nebo x32.
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b)

Bonusová hra „Mystery“: 3 speciální symboly „Wild“ spustí bonusovou hru „Mystery“, kde si
Sázející zvolí jeden ze tří speciálních symbolů „Wild““ a bude mu vyplacena náhodná Výhra x40, x75
nebo x150 Sázky, dle barvy odkrytých diamantů pod symbolem, viz tabulka níže:

16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové funkce.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Jednotlivé bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu
hry a zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Lucky Elements
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Lucky Elements. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Lucky Elements spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 výherních linií. Součástí hry Lucky Elements je i speciální symbol „Bonus“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „

“ a následném kliknutí

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů na přilehlých válcích zleva doprava:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

8.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 243 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí
na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
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Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „Bonus“

Symboly v bonusové hře „Wheel of Lucky Elements“: kromě běžných symbolů ze základní hry se v bonusové
hře objevují barevné speciální symboly „Bonus“:

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Lucky Elements obsahuje tyto speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet kdekoliv v herním
poli. Tři a více speciálních symbolů „Bonus“, spustí bonusovou hru „Wheel of Lucky Elements“.
3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Bonus“ udělí 3, 4 nebo 5 životů.
b) Bonusová hra „Wheel of Lucky Elements“: Každý speciální symbol „Bonus“ je započítán jako jeden
život, za který lze roztočit kolo „Lucky Elements“. Každý život reprezentuje jednu náhodně vybranou
barvu na kole „Lucky Elements“ (tabulka níže). Sázející spouští svým pokynem každé zatočení na kole
„Lucky Elements“. S každým roztočením je jeden život nejdříve použit ke zdvojnásobení políček Výher
jeho barvy na kole a poté je udělena Výhra dle výsledku zatočení. Všechny takto zdvojnásobená políčka
Výhry zůstávají zdvojnásobeny až do konce bonusové hry. Bonusová hra končí po použití všech životů.
Bonusová hra začíná s následujícími násobiteli:
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17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Mirror Shield
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 600 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 32 400 až 54 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Mirror Shield. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Mirror Shield spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 10 výherních linií. Součástí hry Mirror Shield je i speciální symbol „Wild“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „
následující:

“ a následném kliknutí

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií,
kromě Výher ze speciálních symbolů „Wild“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Mirror Shield obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Expanding Wild“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 3 a více
speciálních symbolů „Wild“ kdekoliv v herním poli utvoří Výherní kombinaci, udělí Výhru dle výplatní
tabulky a spustí bonusovou hru „Free Spins“.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Wild“ udělí 10 Roztočení navíc se „speciálním
expandujícím symbolem“. Tento „speciální expandující symbol“ bude náhodně vybrán z běžných
symbolů před spuštěním bonusové hry „Free Spins“ a bude stejný pro všechna Roztočení navíc. Tyto
„speciální expandující symboly“ se mohou po vyplacení Výher na konci každého Roztočení navíc
roztáhnout na celý svůj válec. Pokud se roztáhnou, dojde k vyhodnocení Výher na základě počtu těchto
symbolů na aktivní výherní linii, avšak nezávisle na tom, zda spolu tyto symboly v herním poli sousedí
nebo zda Výherní kombinace symbolů začíná na prvním válci zleva. K roztažení dochází pouze
v případě, že je na válcích přítomen dostatečný počet symbolů k získání Výhry (2 nebo 3, závisí to
na typu symbolu – viz výplatní tabulky). Pokud se v bonusové hře „Free Spins“ po zastavení válců
v herním poli objeví nový „speciální expandující symbol“ vybraný ze zbývajících běžných symbolů,
Sázející získá dalších 10 Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhají se stejnou výší sázky jako
roztočení, které bonusovou hru spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
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18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Morgana Megaways
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 960 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 868,32 Kč až 1 210,56 Kč.
Nejvyšší Výhra je 446 742 Kč.
Výherní podíl je 95,98 až 98,06 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Morgana Megaways. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Morgana Megaways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se 2 až 7 symboly
na válec (počet symbolů na válci je při každém roztočení náhodný) a až 117 649 možných výherních linií
s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Morgana Megaways jsou speciální symboly „Wild“,
speciální symboly „Bonus“ a speciální symboly „Mystery“.
3. Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Výherní linie se vypočítává jako
počet symbolů pro každý válec (bráno zleva doprava a jejich násobek s ostatními válci (viz příklad níže).
Výhry za symboly se vyplácejí podle výplatní tabulky, a to bez ohledu na velikost symbolů. Výhra za daný
symbol se násobí hodnotou Výherní kombinace a vznikne tak celková Výhra v počtu mincí.

Příklad při výhře 600 mincí:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „ “ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 0,60 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“,
a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též zobrazuje
ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi
zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.

5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu
po kliknutí na příslušné tlačítko a případném potvrzení odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
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tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
7. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Mystery“

11. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra Morgana Megaways
vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní
částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích. Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry jsou následující:
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14. Hra Morgana Megaways obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symboly
„Wild“ se může objevit pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.
b) Speciální symbol „Mystery“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. Tento
speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě speciálního symbolu „Scatter“ a speciálního
symbolu „Wild“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symboly „Mystery“ nahradí
běžné symboly, za jeden stejný symbol. Tento symbol se může objevit během základní i bonusové hry
„Morgana Free Spins“. V bonusové hře „Morgana Free Spin“ se mění na sbíraný symbol.
c) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Morgana Free Spins“ s Roztočeními
navíc. Speciální symboly „Scatter“ nejsou během bonusové hry „Morgana Free Spins“ k dispozici.
d) Bonusová hra „Morgana Free Spins“: 3, 4, 5 nebo 6 speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou
hru a udělí 10, 15, 20 nebo 30 Roztočení navíc. Během bonusové hry v levé části vedle hracího pole je
uveden symbol, který Sázející sbírá. Sbírání symbolů během bonusové hry uděluje odměny v podobě
násobků sázky, dalších Roztočení navíc a zvýšení minimálního počtu Megaways (výherních linií).
Po sebrání všech požadovaných symbolů se úroveň změní na další vyšší symbol. (Bonusová hra začíná
sbíráním nejnižším symbolu, tzn. symbol 9 a s každou úrovní se postupuje k sbírání dalšímu symbolu).
Každý požadovaný symbol, který se objeví na válcích během bonusové hry „Morgana Free Spins“, se
sebere. Požadované symboly nemusí tvořit výherní kombinace. Bonusová hra končí, pokud v určité
úrovni v daných Roztočeních navíc Sázející neposbírá určený počet symbolů, nebo sesbírá všechny
potřebné symboly na všech úrovních. Všechny Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou, která
Roztočení navíc spustila.

e)

15.
16.

17.
18.

Speciální sázka „Morgana Bet“: Vlevo vedle hracího pole má Sázející možnost vsadit sázku kliknutím

na tlačítko „
“, která spustí jedno roztočení. Roztočení pomocí speciální sázky „Sázka Morgana
Bet“ garantuje padnutí alespoň 3 symbolů Scatter, které spustí bonusovou hru „Morgana Free Spins“.
Ostatní symboly a případné Výherní kombinace padnou náhodně. Výhry v rámci tohoto jednoho
roztočení a Výhry z Roztočení navíc v rámci následné bonusové hry se počítají dle výplatní tabulky
a výše nastavené sázky za běžné roztočení. Tato speciální sázka stojí 80násobek nastavené sázky
za běžné roztočení.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Mysterious Atlantis
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Mysterious Atlantis. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Mysterious Atlantis spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
pro všechny válce a 15 výherních linií. Součástí hry Mysterious Atlantis je i speciální symbol „Wild“,
speciální symboly „Extra Wild“ a speciální symbol „Bonus“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „
následující:

4.
5.
6.

7.

“ a následném kliknutí

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 15 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

Speciální symboly „Extra Wild“ (fialový - „Melite“, červený - „Thalia“, zelený - Dione“)

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra Mysterious Atlantis obsahuje tyto speciální symboly a speciální funkce:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Tento speciální symbol
se může vyskytovat pouze na válcích 2, 3, 4 nebo 5. Speciální symbol „Wild“ sám může tvořit Výherní
kombinace.
b) Speciální funkce „Wild Respins“: Pokud se speciální symbol „Bonus“ objeví na prostředním válci,
spustí se speciální funkce „Wild Respins“ se 3 Roztočeními navíc a jednou náhodně zvolenou variantou
funkce speciálního symbolu „Extra Wild“ (červený, fialový a zelený), který nahrazuje všechny běžné
symboly tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace:
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17.
18.

19.
20.

i. Speciální funkce „Thalia Respins“ (červený „Extra Wild“): Všechny symboly, které se na válcích
vyskytují v nejvyšším počtu, jsou nahrazeny speciálním symbolem „Extra Wild“. V případě
shodného počtu dvou druhů symbolů, je zvolen symbol s nižší hodnotou dle Výplatní tabulky.
ii. Speciální funkce „Melite Respins“ (fialový „Extra Wild“): Speciální symbol „Extra Wild“ se
roztáhne na všechny pozice svého válce. Speciální symbol „Extra Wild“ mění svoji pozici s každým
Roztočením navíc. Při prvním Roztočení navíc se speciální symboly „Extra Wild“ objeví v herním
poli na 1. a 5. válci. Při druhém Roztočení navíc se posunují na 2. a 4. válec. Při třetím Roztočení
navíc se speciální symbol „Extra Wild“ objeví na 3. válci a Výhra se zdvojnásobí.
iii. Speciální funkce „Dione Respins“ (zelený „Wild“): S každým Roztočením navíc je do herního pole
přidán jeden speciální symbol „Extra Wild“. Při 1., 2. a 3. Roztočení navíc je počet speciálních
symbolů „Extra Wild“ roven 3, 4 a 5.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Sync Spin

Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 200 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 7 236 až 42 984 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88,06 až 97,99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Sync Spin. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Sync Spin spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 243
výherních linií. Součástí hry Sync Spin je i speciální symbol „Wild“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava.

4.
5.
6.

7.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 243 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
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na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra Sync Spin obsahuje tento speciální symbol a bonusovou funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly, tak aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Tento speciální symbol se objevuje pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.
b) Speciální funkce „Synchronizované válce“: Každé roztočení začíná se dvěma náhodně vybranými
přilehlými synchronizovanými válci, na kterých se objeví stejné symboly. Během roztočení se počet
synchronizovaných válců může rozšířit na všech pět válců.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Thunder Shields
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1,20 Kč.
Nejvyšší sázka je 120 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 8 640 Kč.
Nejvyšší Výhra je 484 167 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Thunder Shields. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Thunder Shields spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 4 symboly a 40
výherních linií. Součástí hry Thunder Shields jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Mystery“,
speciální symboly „Cash Shields“ nebo speciální symboly „Special Shields“.
3. Struktura výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Vyplácí se vždy nejdelší
kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou následující.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „ “ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,03 CZK až 3,00 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 40 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“,
a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též zobrazuje
ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi
zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
5.
6.

7.
8.

9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Mystery“

Speciální symbol „Cash Shields“

Speciální symboly „Special Shields“ v rámci funkce „Hold & Win Respins: („Collector“, „Storm Shields“
„X2 Multiplier“, „Cash Boost“, „Reel Boost“ a „Respin Boost“)

11. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra Thunder Shields vždy
zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky,
zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 120 Kč. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích. Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry jsou následující:
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14. Hra Thunder Shields obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusová hra:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se kdekoliv objeví tento symbol, spustí se speciální funkce
„Colossal Respin“ a je uděleno jedno Roztočení navíc.
b) Speciální funkce „Colossal Respin“: Pokud se objeví v herním poli alespoň jeden speciální symbol
„Wild“ spustí se funkce „Colossal Respin“, přičemž se objeví dva velké symboly o rozměrech 2x2
pozice, které zaplní první dva válce. Pokud se při Roztočení navíc objeví v některém z válců další
speciální symbol „Wild“ pak získá Sázející další Roztočení navíc, přičemž velké symboly zaplní další
válec (o rozměrech 2x3) až do maxima 4 válců. Pokud Sázející získá Výhru ve čtvrtém Roztočení navíc,
je zde aktivován násobitel x2, kterým se znásobí všechny Výhry z daného roztočení. Tento násobitel
bude zvýšen x1 za každé další Roztočení navíc, které je spuštěno speciálním symbolem „Wild“.
Všechny symboly včetně speciálních symbolů „Cash Shields“, které se objeví jako velké symboly, jsou
započteny počtem jednotlivých pozic, které obsadily. Všechny Roztočení navíc probíhají se stejnou
sázkou, která Roztočení navíc spustila. Ze speciální funkce „Colossal Respin“ je možné spustit speciální
funkci „Hold & Win Respins“.
c) Speciální symbol „Mystery“: Tento symbol se v herním poli objevuje jako sada minimálně 4 symbolů.
Pokud padne (tzn. pokud je alespoň jeden symbol z této sady zobrazen na herním poli), změní se
na jeden běžný symbol.
d) Speciální funkce „Mystery Spin“: Toto Roztočení navíc se aktivuje náhodně v základní hře. Nejméně
na 3 válcích budou všechny symboly nahrazeny sadou speciálních symbolů „Mystery“ a po roztočení
budou ve všech třech válcích přeměněny na stejné symboly.
e) Speciální symboly „Cash Shields“: Pokud se objeví 6 a více těchto speciálních symbolů v herním poli,
spustí se speciální funkce „Hold & Win Respins“.
f) Bonusová hra „Hold & Win Respins“: Pokud se nachází kdekoli v herním poli 6 a více symbolů
speciálních symbolů „Cash Shields“ získá Sázející 3 Roztočení navíc s okamžitou Výhrou, která je
zobrazena na speciálních symbolech „Cash Shields“. Tyto symboly se uzamknou vždy na svých
pozicích po dobu všech Roztočení navíc. Během bonusové hry „Hold & Win Respins“ jsou v herním
poli pouze speciální symboly „Cash Shields“ a „Special Shields“ a pokaždé když se nějaký z těchto
symbolů objeví, tak se počet Roztočení navíc vrátí zpět na číslo 3. Jakmile počet Roztočení navíc bude
vyčerpán, nebo pokud je zaplněno celé herní pole, funkce je ukončena a je vyplacena celková Výhra
za všechna Roztočení navíc. Během této funkce je možné získat jednu ze 3 verzí „Thunderstorm prices“
(„Mini“, „Major“ a „Mega“). Pokud se v herním poli během Roztočení navíc vyskytnou 3 speciální
symboly „Storm Shields“, pak je možné získat „Thunderstorm prices“. Po ukončení bonusové hry „Hold
& Win Respins“ může dojít k náhodnému udělení jedné ze 3 možných „Thunderstorm prices“ a je
přičtena k celkové Výhře.
g) Speciální symboly v rámci funkce „Hold & Win Respins:
i. „X2 Multiplier “ – tento symbol zvyšuje dvojnásobně všechny hodnoty Výhry. Také zvyšuje
hodnoty „Thunderstorm prices“.
ii. „Collector“ – tento symbol sčítá veškeré hodnoty v herním poli, ty následně odstraní z herního
pole a uvolní místo pro získání dalších speciálních symbolů „Cash Shields“.
iii. „Reel Boost“ - přidává jeden válec navíc (je možné přidat až 2 válce během Roztočení navíc).
Ve hře může být maximálně 7 válců.
iv. „Cash Boost“ - zvyšuje všechny hodnoty Výhry v herním poli.
v. „Respin Boost“ - zvýšuje počet Roztočení navíc o 1.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
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16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Twin Spin Megaways
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 71 280 až 91 440 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,92 až 96,04 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Twin Spin Megaways. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Twin Spin Megaways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se 2 až 7
symboly na válec (počet symbolů na válci je při každém roztočení náhodný) a 117 649 možných výherních
linií. Součástí hry Twin Spin Megaways jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Wild
Multiplier“ a speciální symboly „Scatter“.
3. Princip jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet zobrazen v políčku „ZŮSTATEK“. Výši Sázky si
Účastník volí v políčku „ “, která se po kliknutí na tlačítko „ “ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. Celková
výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak
než výběrem jiné předvolené hodnoty.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „ “
odečtena z Mého účtu.
6. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “.).
7. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
5.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Wild Multiplier“ (x2 a x3)

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

13. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše sázky. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherních kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce. Hra Twin Spin Megaways vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Twin Spin Megaways obsahuje tyto speciální funkce, symboly a bonusovou hru:
a) Speciální funkce „Avelanche“: Při každé Výherní kombinaci dojde k odstranění daných symbolů a ty
jsou shora nahrazeny novými symboly. Funkce „Avelanche“ se opakuje do doby, dokud vznikají další
Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Twin Real“: Během jakéhokoliv roztočení v základní nebo bonusové hře se
náhodně zvolí dva nebo více sousedících válců, které se propojí, otáčí se společně zobrazují stejné
symboly. Tato funkce neplatí při spuštění funkce „Avelanche“.
c) Speciální symbol „Wild“ a „Wild Multiplier“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit libovolný
symbol, kromě speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla Výherní kombinace. Během bonusové
hry „Free Spins“ se může v herním poli objevit jako speciální symbol „Wild Multiplier“ s násobitelem
x2 nebo x3. Pokud se symboly „Multiplier Wild“ stanou součástí Výherní kombinace, přidají k válci,
na kterém se objevili, další výherní symboly (2 nebo 3). Speciální symboly „Wild“ i „Wild Multiplier“
se můžou objevit v herním poli pouze na válcích 2, 3, 4, 5, a 6.
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Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 5 a více
speciálních symbolů „Scatter“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 5 speciálních symbolů „Scatter“ spouští bonusovou hru a udělí 15
Roztočení navíc. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. V případě vyššího počtu
speciálních symbolů „Scatter“ než 5, se za každý další udělí jedno další Roztočení navíc. V bonusové
hře se na propojených válcích objevuje vždy 7 symbolů. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou
výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
d)

16.
17.

18.
19.

Western Gold Megaways
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 1 447,20 až 3 480 Kč.
Nejvyšší Výhra je 240 000 Kč.
Výherní podíl je 95,98 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Western Gold Megaways. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Western Gold Megaways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se 3 až 7
symboly na válec (počet symbolů na válci je při každém roztočení náhodný) a až 117 649 možných výherních
linií. Součástí hry Western Gold Megaways jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symbol „Scatter“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Výherní linie se vypočítává
jako počet symbolů pro každý válec (bráno zleva doprava) a jejich násobek s ostatními válci (viz příklad
níže). Výhra za daný symbol se násobí hodnotou Výherní kombinace a vznikne tak celková Výhra v počtu
mincí. Výhry za symboly se vyplácejí podle tabulky výplat, a to bez ohledu na velikost symbolů.

Příklad při výhře 600 mincí:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „ “ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 6,00 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“,
a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též zobrazuje
ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi
zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
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5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí
na příslušné tlačítko a případném potvrzení odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symboly „Mini, Major a Mega Scatters“ v rámci funkce „Western Gold Cash“:

11. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
12. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra Western Gold
Megaways vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné
výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí
pouze výherních liniích.
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Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry jsou následující:

14. Hra Western Gold Megaways obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ se může nacházet v herním poli pouze na válcích
2, 3, 4 a 5. Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě speciálního symbolu
„Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
5 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Western Gold Cash Respins“
s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Western Gold Cash Respins“: 5 a více speciálních symbolů „Scatter“ udělí
3 Roztočení navíc. Tyto symboly se uzamknou na svých pozicích a ostatní symboly se opětovně roztočí.
Za každý další speciální symbol „Scatter“ se počet Roztočení navíc vrátí na hodnotu 3. Zaplněním
celého válce se aktivuje násobitel pro všechny hodnoty speciálních symbolů „Scatter“, které se na něm
nacházejí. Po skončení bonusové hry „Western Gold Cash Respins“ se proplatí hodnoty všech
zobrazených speciálních symbolů „Scatter“. Na konci speciální funkce hodnoty speciálních symbolů
„Scatter“ násobí celkovou sázku za dané roztočení, které bonusovou hru spustilo. Speciální symboly
„Scatter“- „Mini“, „Major“ a „Mega“ mají hodnotu x10, x25 a x50 celková sázka.
d) Speciální funkce „Cascading Wins“: Pokud dojde k Výherní kombinaci, tak jsou symboly z Výherní
kombinace ze shora nahrazené novými symboly, které mohou vytvořit další Výherní kombinaci. Tato
funkce se opakuje do doby, dokud vznikají další Výherní kombinace. Všechny Výhry se odvíjejí
od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo tuto speciální funkci.
e) Speciální sázka „Western Gold Bonus Buy“: Vlevo vedle hracího pole má Sázející možnost aktivovat
tlačítko pro speciální sázku. Tato speciální sázka stojí 50násobek nastavené sázky za běžné roztočení.
Roztočení pomocí speciální sázky „Western Gold Bonus Buy“ garantuje padnutí alespoň 5 symbolů
„Scatter“, které spustí speciální funkci „Western Gold Cash Respins“.
15. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

714

Wild Blooms
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 650 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 23 400 až 140 400 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wild Blooms. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Blooms spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
pro první a druhý válec, se čtyřmi symboly pro třetí a čtvrtý válec, s pěti symboly pro pátý válec a 76
výherních linií. Součástí hry Wild Blooms je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Bonus“.
3. Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí
na tlačítko „
následující:

4.
5.
6.

7.

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „ “ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „ “ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 76 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „ “ a následném kliknutí

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „ “ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „ “, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Wild Blooms obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Kdykoliv během roztočení může nastat speciální funkce „Blooming
Wild Reels“.
b) Speciální funkce „Blooming Wild Reels“: Kdykoliv v průběhu základní i bonusové hry „Free Spins“
se může náhodně spustit funkce „Blooming Wild Reels“, při kterém se všechny symboly na jednom
až pěti válcích změní na speciální symboly „Wild“.
c) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Bonus“ udělí 8 Roztočení navíc, 4 speciální
symboly „Bonus“ udělí 12 Roztočení navíc a 5 speciálních symbolů „Bonus“ udělí 16 Roztočení navíc.
Během každého roztočení v bonusové hře nastává speciální funkce „Blooming Wild Reels“. Každé
Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
17. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce či hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce či hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu
hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
8Flowers
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra 36 000 až 216 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru 8Flowers. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 8Flowers spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 9 válců (mřížka o rozměrech 3x3 polí
s jednotlivými válci s jedním symbolem) a 8 výherních linií. Součástí hry 8Flowers je i speciální symbol
„Wild“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů, přičemž Výhry na sedmé a osmé
výherní linii jsou násobeny x2. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 8 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra 8Flowers obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Wild Flower“: Tato speciální funkce náhodně nahrazuje běžné symboly speciálními
symboly „Wild“ (kromě symbolu ve středu herního pole) a tím může být nahrazeno až 8 symbolů.
c) Speciální funkce „Full Reel Multiplier“: Pokud se po zastavení válců v celém herním poli objeví
symboly stejného druhu, dojde k udělení násobku získané Výhry z daného roztočení x2.
d) Bonusová hra „Respin“: Pokud se speciální symbol „Wild“ objeví ve středu herního pole (viz obrázek
níže), zobrazí se další herní pole stejné velikosti a zároveň je uděleno 1 Roztočení navíc. Roztočení
navíc probíhá se stejnou sázkou, která bonusovou hru spustila.

16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové funkce či hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové funkce či hry a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Aztec Gold: Extra Gold Megaways
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 900 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 434,16 až 3965,76 Kč.
Nejvyšší Výhra je 160 627,5 Kč.
Výherní podíl je 95,98 až 96,94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Aztec Gold: Extra Gold Megaways. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Aztec Gold: Extra Gold Megaways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek
je mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se 3 až 7
symboly na válec (počet symbolů na válci je při každém roztočení náhodný) a až 117 649 možných výherních
linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Aztec Gold: Extra Gold Megaways jsou i speciální
symboly „Wild“, speciální symboly „Sun Disc Scatter“ a speciální symboly „Mystery“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Výherní linie se vypočítává jako
počet symbolů pro každý válec (bráno zleva doprava) a jejich násobek s ostatními válci (viz příklad níže).
Výhra za daný symbol se násobí hodnotou Výherní kombinace a vznikne tak celková Výhra v počtu mincí.

Příklad při výhře 600 mincí:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE“
(0,05 CZK až 0,30 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „
“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí
(ve speciálním režimu „Extra Gold“ je hodnota nastavena na 25 mincí). Celková výše sázky je Účastníkovi
zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku
„SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek
v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na políčko
„ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.

5.
6.

7.
8.

9.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu
po kliknutí na příslušné tlačítko a případném potvrzení odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Sun Disc Scatter“

speciální symbol „Mystery“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející má
možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
liniích. Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

14. Hra Aztec Gold: Extra Gold Megaways obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Kaskádové Výhry: Pokud dojde k Výherní kombinaci, tak se výherní symboly po udělení Výhry
odstraní z herního pole a jsou nahrazeny shora novými symboly. Vše se opakuje do doby, dokud
vznikají další Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Sun Disc Scatter“ a speciálního symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

Speciální symbol „Mystery“: Tento symbol se přemění na jakýkoliv běžný symbol kromě speciálního
symbolu „Sun Disc Scatter“ a speciálního symbolu „Wild“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace.
Speciální symbol „Sun Disc Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním
poli. 5 a více speciálních symbolů „Sun Disc Scatter“ spustí bonusovou hru „Aztec Gold Cash Respins“.
Na těchto symbolech jsou uvedeny násobitele sázky pro Výhru v bonusové hře „Aztec Gold Cash
Respins“. Speciální symboly „Sun Disc Scatter“ označené jako MINI, MAJOR a MEGA aktivují vyšší
násobitele Výhry v bonusové hře „Aztec Gold Cash Respins“, které jsou uvedeny nad herním polem.
Bonusová hra „Aztec Gold Cash Respins“: Tato hra se spustí, pokud se kdekoliv v herním poli objeví
alespoň 5 speciálních symbolů „Sun Disc Scatter“. Bonusová hra začne se třemi Roztočeními navíc.
Speciální symboly „Sun Disk Scatter“, které bonusovou hru spustili, se uzamknou na svých pozicích,
uzamkne se počet pozic na válcích a ostatní symboly se dotočí. Pokud se v herním poli objeví nějaký
další speciální symbol „Sun Disc Scatter“, uzamkne se také na své pozici a počet Roztočení navíc se
obnoví zpět na 3. Pokud dojde k zaplnění celého válce speciálními symboly „Sun Disc Scatter“, tak
násobitel uvedený nad válcem vynásobí všechny násobitele uvedené na daném válci. Poté, co proběhnou
všechny Roztočení navíc, jsou uděleny Výhry za všechny speciální symboly „Sun Disc Scatter“
(hodnota uvedená na symbolu vynásobená celkovou sázkou). Počet výherních linií během všech
Roztočení navíc je stejný jako mělo roztočení, které speciální funkci spustilo.
Speciální funkce „Montezuma“: Tato speciální funkce může být spuštěna během základní i bonusové
hry zobrazením animace. Speciální funkce aktivuje bonusovou hru „Aztec Gold Cash Respins“ nebo
může udělit Sázejícímu velkou Výhru ve výši 25násobku Sázky.
Speciální funkce „Sun Disc Boost“: Kdykoliv během roztočení v základní hře se může náhodně
po zobrazení animace spustit tato funkce, která zvyšuje šanci na spuštění bonusové hry „Aztec Gold
Cash Respins“. To znamená, že se v herním poli objeví modifikátor Sun Discs Boost (s hodnotou 10 či
20), který upravuje součet hodnot na speciálních symbolech Sun Disc Scatter v herním poli.
Speciální sázka „Aztec Bet“: Vlevo vedle hracího pole má Sázející možnost vsadit speciální sázku
kliknutím na tlačítko „
“, která spustí jedno roztočení. Nejedná se o samostatnou sázku, ale jedná
se o navýšení standardní sázky do hry. Sázející má na výběr ze dvou možností sázky. První sázka stojí
100násobek nastavené hodnoty Sázky a garantuje padnutí alespoň 5 speciálních symbolů „Sun Disc
Scatter“, které spustí bonusovou hru „Aztec Gold Cash Respins“. Druhá sázka stojí 150násobek
nastavené hodnoty Sázky, garantuje padnutí alespoň 5 speciálních symbolů „Sun Disc Scatter“, které
spustí bonusovou hru „Aztec Gold Cash Respins“ a spustí speciální funkci „Max Megaways“. Ostatní
symboly a případné Výherní kombinace při tomto jednom roztočení padnou náhodně. Výhry v rámci
tohoto jednoho roztočení a Výhry z Roztočení navíc v rámci následné bonusové hry se počítají dle
výplatní tabulky a výše nastavené sázky za běžné roztočení.

i)

Speciální režim s vyšší sázkou „Extra Gold“: Vlevo vedle hracího pole má Sázející možnost nastavit

speciální režim kliknutím na tlačítko „
“. Tento speciální režim zvyšuje šanci na spuštění bonusové
hry „Aztec Gold Cash Respins“, a to sníženým počtem speciálních symbolů „Sun Disc Scatter“, které
spouští bonusovou hru z 5 na 4. Tento speciální režim zvýší počet vsazených mincí z 20 na 25, tudíž
hodnotu Sázky pro každé roztočení zvýší o 25 %.
j)
Speciální funkce „Max Megaways“: Tato funkce se může náhodně spustit po zobrazení animace
kdykoliv během základního roztočení. V herním poli se tak aktivuje maximální počet symbolů
na válcích a tím i maximálních 117 649 výherních linií.
15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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16. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Boofa
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 10 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Boofa. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře Boofa spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 10
výherních linií. Součástí hry Boofa jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
10 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.

722

12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

-

-

symbol Aset a zvýrazněný symbol Aset

symbol Scarab a zvýrazněný symbol Scarab

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Boofa vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné
výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Boofa obsahuje speciální symbol a bonusové hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Tento speciální symbol může sám utvořit Výherní kombinaci.
Tři a více speciálních symbolů „Wild“ spouští bonusovou hru „Bonus Book“ s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Bonus Book“: Pokud se v herním poli objeví 3 speciální symboly „Wild“ spustí se
bonusová hra s 10 Roztočeními navíc. Před začátkem hry je náhodně určen z běžných symbolů jeden
symbol jako speciální roztahovací symbol pro všechny Roztočení navíc. Nejprve jsou vyhodnoceny
Výherní kombinace s běžnými symboly, poté se tento speciální symbol roztáhne po celém válci
a vyhodnotí se Výherní kombinace těchto speciálních symbolů. Pro tyto symboly se počítá Výhra dle
výplatní tabulky za počet symbolů ve výherních linií, aniž by musely být na válcích od prvního válce
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16.
17.

18.
19.

zleva. V průběhu bonusové hry lze získat další Roztočení navíc, pro které speciální roztahovací symbol
zůstává stejný. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky, které bonusovou hru spustilo.
c) Bonusová hra „Scarab Bonus“: Pokud se kdekoli v herním poli objeví 3 zvýrazněné symboly Scarab,
spustí se bonusová hra „Bonus Scarab“. Sázejícímu se objeví nové herní pole se 7 skaraby. Sázející
kliknutím vybere jednoho ze sedmi skarabů a získá náhodnou Výhru.
d) Bonusová hra „Aset Bonus“: Pokud se kdekoli v herním poli objeví 3 zvýrazněné symboly Aset, spustí
se bonusová hra „Aset Bonus“ se 2 dvěma zatočeními na kole štěstí. Sázejícímu se zobrazí speciální
kolo štěstí. Sázející svým pokynem roztočí kolo štěstí. Nejprve dojde k vytočení Výhry a poté násobitele
této Výhry.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Cosmic Voyager
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 75 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3 474 Kč
Nejvyšší Výhra je 375 000 Kč.
Výherní podíl je 96,14 %.
Popis hry
1.

Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Cosmic Voyager. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.

2.

Ve hře Cosmic Voyager spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 10 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Cosmic Voyager Symbol“.

3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolů vysokých a středních Výher již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

- symboly vysokých Výher

- symboly středních Výher

- symboly nízkých Výher
Speciální symbol „Cosmic Voyager Symbol“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Cosmic Voyager vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již
vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve
výši 12,50 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálních symbolů
„Cosmic Voyager Symbol“ jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

- speciální symboly ve výherní linii

- speciální symboly kdekoliv v herním poli
16. Hra Cosmic Voyager obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Cosmic Voyager Symbol“: Speciální symbol „Cosmic Voyager Symbol“
nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace a může sám o sobě
tvořit Výherní kombinaci dle výplatní tabulky. 3 a více speciálních symbolů „Cosmic Voyager Symbol“
spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
b) Speciální funkce „Expanding Symbols“: Pokud se na prvním válci objeví složená sada 3 stejných
symbolů a alespoň jeden další stejný symbol v herním poli, spustí se tato speciální funkce. Pokud tento
stejný symbol tvoří Výherní kombinaci, utvoří na svém válci též sadu 3 stejných symbolů. Pro Výherní
kombinace v rámci speciální funkce „Expanding Symbols“ platí Výhry dle výplatní tabulky za počet
symbolů na výherních linií, aniž by symboly musely být za sebou na válcích od prvního válce zleva.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Cosmic Voyager Symbol“ spustí
bonusovou hru „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc. 3 a více speciálních symbolů „Cosmic Voyager
Symbol“ během bonusové hry udělí Sázejícímu dalších 10 Roztočeními navíc. Při každém Roztočení
navíc během bonusové hry jeden či více symbolů středních a vysokých Výher na prvním válci utvoří
sadu 3 těchto symbolů a spustí tím speciální funkci „Expanding Symbols“. Každé Roztočení navíc
probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Crystal Quest: Arcane Tower
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 25 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 1 149 Kč
Nejvyšší Výhra je 375 000 Kč.
Výherní podíl je 96,17 %.
Popis hry
1.
2.

Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Crystal Quest: Arcane Tower. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
Ve hře Crystal Quest: Arcane Tower spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se čtyřmi
symboly na válec a 4096 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Scatter“.
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3.

4.
5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu vysoké Výhry již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ a následném

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 4096 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
- Symbol vysoké Výhry

-

Ostatní běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
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na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Crystal Quest: Arcane Tower vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje
již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 12,50 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Crystal Quest: Arcane Tower obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Speciální funkce „Avalanche feature“: Pokud dojde k Výherní kombinaci, tak jsou symboly z této
Výherní kombinace odstraněny a shora nahrazený novými symboly, které mohou utvořit další Výherní
kombinace. Tato funkce se opakuje do doby, dokud vznikají další Výherní kombinace. Každým
nahrazením novými symboly dojde ke zvýšení násobitele pro dané Výherní kombinace o jeden stupeň
(x1, x2, x3 atd.). Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo tuto
speciální funkci.
d) Speciální funkce „Propojené válce“: Na začátku každého roztočení se může až 6 válců synchronizovat
a vzájemně se propojit, tzn. generují se na nich stejné symboly. Tato funkce je aktivována náhodně.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí 12 Roztočení
navíc. Pokud padne v základní hře více než 3 symboly „Scatter“ jsou s každým dalším speciálním
symbolem „Scatter“, který spustil bonusovou hru udělena k 12 Roztočením navíc další 3 Roztočení
navíc. 2 speciální symboly „Scatter“ během bonusové hry udělí 3 Roztočení navíc a každý další
speciální symbol „Scatter“ během bonusové hry udělí k těmto 3 Roztočení navíc 2 Roztočení navíc.
V bonusové hře se násobitel Výherní kombinace neresetuje, ale pokračuje ve zvyšování v průběhu celé
bonusové hry. Pokud se v bonusové hře „Free Spins“ nevyskytne žádná Výherní kombinace, všechny
speciální symboly „Wild“ v herním poli vybuchnou a dojde k odstranění všech symbolů na válcích
horizontálně i vertikálně od tohoto symbolu, kromě speciálního symbolu „Scatter“ a dojde k nahrazení
novými symboly shora. Pokud v bonusové hře „Free Spins“ explodují speciální symboly „Wild“
dochází ke spuštění speciální funkce „Avalanche“. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky
jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Fruit Shop Megaways
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 4 Kč
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 70 920 až 86 940 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,17 až 96,06 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Shop Megaways. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Shop Megaways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců s až 7 symboly
na válec a 117 649 možných výherních linií s možností nastavení výše Sázky. Součástí hry Fruit Shop
Megaways jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech (u symbolu třešní již od dvou a více) po sobě následujících válcích,
je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen v políčku „ZŮSTATEK“.
Výši Sázky si Účastník volí v políčku „
“, která se po kliknutí na tlačítko „
“ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „SÁZKA“.

5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“ odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

- symboly středních Výher

- symboly nízkých Výher
Speciální symbol „Wild“
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12. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše Sázky. Výše Výhry je odvozena od Výherních
kombinací ve výplatní tabulce. Hra Fruit Shop Megaways vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 40 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní
kombinace v základní hře jsou následující:

15. Hra Fruit Shop Megaways obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento speciální symbol může nahradit jakýkoliv symbol tak, aby vznikla
Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může během základní i bonusové hry nacházet pouze
na válcích 2, 3, 4 nebo 5.
b) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud dojde k Výherní kombinaci středních Výher, Sázející získá
dodatečná Roztočení navíc s násobitelem Výhry. Počet Roztočení navíc se odvíjí od druhu symbolu
a počtu symbolů ve Výherní kombinaci, viz tabulky níže. Sázející spouští bonusovou hru kliknutím
kdekoli v herním poli. Během bonusové hry může Sázející získat další Roztočení navíc v případě
Výherní kombinace symbolů středních i nízkých Výher, viz tabulky níže. V případě, že během jednoho
roztočení vznikne více Výherních kombinací různých druhů symbolů, počet dodatečných Roztočení
navíc za každý druh se sčítá. Pokud vznikne více Výherních kombinací stejného druhu symbolu, počet
Roztočení navíc se odvíjí od nejdelší Výherní kombinace. Pokud během Roztočení navíc vznikne
Výherní kombinace, zvýší se také násobitel Výhry o jeden bod. Bonusová hra začíná s násobitelem x1
a maximální hodnota násobitele je x10. Všechny Výhry z daného roztočení budou znásobeny
násobitelem aktivním v daném roztočení. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako
roztočení, které je spustilo.

16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Fruiti X
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 500 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruiti X. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruiti X spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 10
výherních linií. Součástí hry Fruiti X je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Scatter“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „
následující:

“ a následném kliknutí

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií
kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra Fruiti X obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ může sám utvořit Výherní kombinaci a udělit Výhru dle výplatní tabulky.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může vyskytnout během hry kdekoli
v herním poli. 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ udělí Výhru dle výplatní tabulky.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Jin Chan´s Pond of Riches
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 2,5 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3 438 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,27 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Jin Chan´s Pond of Riches. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
Ve hře Jin Chan´s Pond of Riches spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 15 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Scatter“.
2.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní
linie jsou následující:

3.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „HOTOVOST“.

4.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

5.

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“, kde z nabídky předvolených hodnot
vybere výši sázky za všech 15 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
7.
8.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím na
tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Jin Chan´s Pond of Riches vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje
již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku
ve výši 12,50 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „CELKOVÁ VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Jin Chan´s Pond of Riches obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Tento speciální symbol
může sám utvořit Výherní kombinaci viz výplatní tabulka výše.
b) Speciální funkce „Wild Multiplier“: Ke každé Výherní kombinaci, která obsahuje speciální symbol
„Wild“, je přiřazen násobitel podle jeho pozice na válcích v herním poli viz obrázek níže. Speciální
symboly „Wild“, které jsou součástí stejné Výherní kombinace se znásobí mezi sebou.
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c)
d)

Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí
8, 12 nebo 16 Roztočení navíc. V této bonusové hře Sázející sbírá speciální symboly „Scatter“ a každý
speciální symbol „Scatter“ udělí 1 Roztočení navíc. Pro každý třetí speciální symbol „Scatter“ je udělen
1 speciální symbol „Wild“ navíc a je umístěn na začátku každého roztočení náhodně do herního pole.
Takto mohou být umístěny do herního pole maximálně 3 speciální symboly „Wild“. V průběhu
bonusové hry může být spuštěna speciální funkce „Sticky Respin“. Všechna Roztočení navíc probíhají
se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.

Speciální funkce „Sticky Respin“: Pokud během bonusové hry „Free Spins“ dojde k vytvoření
Výherní kombinace, spustí se speciální funkce „Sticky Respin“. Všechny symboly z dané Výherní
kombinace se uzamknou na svých pozicích a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů
v herním poli. Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace nebo se stávající
Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se zbývajícími symboly se opět
dotáčí. Tyto dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace, nebo pokud
symboly zaplní všechny pozice v herním poli.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
e)

Joker 27
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 86 400 Kč.
Nejvyšší Výhra je 216 000 Kč.
Výherní podíl je 95,20 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker 27. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker 27 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců se třemi symboly na válec a 27
výherních linií. Součástí hry Joker 27 je i speciální symbol „Wild“.
3.

4.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
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5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 27
fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA“ kliknutím na tlačítka „+“ nebo
„–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka „+“
nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve spodní liště
„Sázka“. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky
a nastavené hodnoty mince. Hra Joker 27 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho
zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 10 mincí. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

14. Hra Joker 27 obsahuje tyto speciální symbol, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv jiný běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může sám utvořit Výherní
kombinaci a udělit Výhru dle výplatní tabulky.
b) Speciální funkce „Dvojitá výhra“: dojde k Výherní kombinaci na všech 27 výherních linií (9 stejných
symbolů v herním poli), celková Výhra se zdvojnásobí.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se během základní hry objeví na prostřední linii 3 běžné symboly
třešní, Sázející získává 1 Roztočení navíc. Pokud se objeví během základní hry na prostřední linii
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3 běžné symboly hvězdy, Sázející získává 10 Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se
stejnou sázkou, která bonusovou hru spustila.
15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Jednotlivé bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu
hry a zaručují certifikovaný výherní podíl.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Mighty Stallion Hold & Win
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 100 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 7 200 Kč.
Nejvyšší Výhra je 452 275 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Mighty Stallion Hold & Win. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Mighty Stallion Hold & Win spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly
a 20 výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Mighty Stallion Hold & Win jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“ a speciální symboly „Cash Fireball“.
3.

Struktura výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou následující.

“. Vyplácí se vždy nejdelší

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 6,00 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ
SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též
zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je
Účastníkovi zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
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“.

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symboly „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Cash Fireball“

Kromě běžných symbolů ze základní hry se v rámci bonusové hry „Free Spins“ objevují také symboly mincí
s násobitelem „Multiplier Coin“:

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Hra Mighty Stallion Hold
& Win vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné
výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí
pouze na výherních liniích.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

14. Hra Mighty Stallion Hold & Win obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ a speciálního symbolu „Cash Fireball“ tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Mighty Stallion: Hold and Win Wild Spin“: Při roztočení během základní
i bonusové hry se můžou objevit složené speciální symboly „Wild“.
c) Speciální symbol „Cash Fireball“: 5 a více speciálních symbolů „Cash Fireball“ spustí speciální
funkci „Hold and Win Respin“. Na speciálních symbolech „Cash Fireball“ jsou uvedeny hodnoty
Výhry.
d) Speciální funkce „Hold and Win Respins“: 5 a více speciálních symbolů „Cash Fireball“ kdekoli
v herním poli udělí 3 Roztočení navíc. Tyto symboly se uzamknou na svých pozicích a ostatní symboly
se opětovně roztočí. Během této funkce se v herním poli objevují pouze speciální symboly „Cash
Fireball“ a pokud se během Roztočení navíc objeví další takovýto symbol, uzamkne se na svém místě
a počet Roztočení navíc se vrátí zpět na hodnotu 3. Jakmile počet Roztočení navíc dosáhne nuly, je
speciální funkce „Hold and Win Respins“ ukončena a jsou sečteny všechny hodnoty uvedené
na symbolech „Cash Fireball“. Pokud je celé herní pole zaplněno speciálním symbolem „Cash Fireball“,
Sázející získává násobek Sázky x1000. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako
roztočení, které speciální funkci spustilo.
e) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc.
f) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru, udělí
10 Roztočení navíc, přičemž 3 speciální symboly „Scatter“ znásobí Sázku x2, 4 speciální symboly
„Scatter“ znásobí Sázku x10 a 5 speciálních symbolů „Scatter“ znásobí Sázku x100. Během bonusové
hry „Free Spins“ se objevují na 2. a 4. válci symboly “Multiplier Coin“. Symboly “Multiplier Coin“
mají stejnou funkci jako symbol „Wild“, objevují se v sadě po třech a mají vždy stejný násobitel (x1, x2,
x3, x5 a x10). Jakákoli Výherní kombinace, kromě té se speciálními symboly „Scatter“, je vynásobena
příslušným násobitelem na minci. Tyto násobitele na mincích se násobí navzájem až do maxima x100.
3 a více speciálních symbolů „Scatter“ během bonusové hry „Free Spins“ udělí Sázejícímu dalších
5 Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které
bonusovou hru spustilo.
15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
16. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Monster Slots
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Monster Slots. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Monster Slots spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a v případě 3, 4 nebo 5 výherních symbolů pak 27, 81 nebo 243 výherních linií s možností nastavení
levelu hry. Součástí hry Monster Slots je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol „Scatter“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava s výjimkou speciálního symbolu
„Scatter“, který může být vyplacen kdekoli v herním poli.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 27, 81
a 243 fixních výherních linií. Výši sázky v mincích si Účastník zvolí v políčcích „SÁZKA LEVEL“
a „LEVEL“ kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Ve hře lze nastavit 1 až 5 úrovní hry – levelů, přičemž
hodnotu sázky na jeden level lze nastavit v rozmezí 10 až 100 mincí. Hodnotu mincí si Účastník zvolí
v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“.Výši sázky má Účastník
možnost vždy vidět ve spodní liště v políčku „Sázka“. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě
zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
- Runy (červená, modrá, žlutá a zelená)
8.
9.
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- Monstra (červené, modré, žluté a zelené) – každé monstrum má 3 evoluční stupně (levely) s různou výší
Výher v rámci Výherních kombinací (viz níže)

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Monster Slots vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o nastavenou sázku ve výši 20 mincí a levelem hry 1.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Monster Slots obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv jiný běžný symbol kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly spouští bonusovou hru „Free Spins“.
c) Speciální funkce „Respin“: Pokud se v základní hře kdekoliv v herním poli objeví 5 a více stejných
běžných symbolů Runy, Sázející získává 1 Roztočení navíc. V tomto Roztočení navíc se běžné symboly
stejné barvy jako symboly, které „Respin“ aktivovaly, mění na monstra o 1 úroveň vyšší. Roztočení
navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které funkci spustilo.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ kdekoliv v herním poli spouští bonusovou
hru „Free Spins“ s 5 Roztočeními navíc. V této bonusové hře se běžné symboly dle barvy změní
na Monstra o 1 úroveň vyšší. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení,
které bonusovou hru spustilo. Během bonusové hry nelze získat další Roztočení navíc.
e) Speciální funkce „Evoluce“: Tato funkce lze nastavit před zahájením základní hry v políčku
„LEVEL“. Při levelu 1 jsou všechny symboly monster na úrovni 1. S každým vyšším levelem se zvedá
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v základní hře úroveň příslušného symbolu vysokých Výher na druhou úroveň (postupně v pořadí:
monstrum zelené, modré, žluté a červené) - viz obrázek níže. Cena za vyšší level je 1x, 2x, 3x, 4x, 5x
Sázka.

16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Jednotlivé bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu
hry a zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Neptune’s Fortune Megaways
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3 573 Kč.
Nejvyšší Výhra je 485 600 Kč.
Výherní podíl je 96,03 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Neptune’s Fortune Megaways. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Neptune’s Fortune Megaways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je
mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se 3 až 6
symboly na válec (počet symbolů na válci je při každém roztočení náhodný) a až 46 656 možných výherních
linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Neptune’s Fortune Megaways jsou speciální symboly
„Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Výherní linie se vypočítává
jako počet symbolů pro každý válec (bráno zleva doprava a jejich násobek s ostatními válci (viz příklad níže).
Výhry za symboly se vyplácejí podle výherní tabulky, a to bez ohledu na velikost symbolů. Výhra za daný
symbol se násobí hodnotou Výherní kombinace a vznikne tak celková Výhra v počtu mincí.

Příklad při výhře 600 mincí:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 2,50 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
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na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ
SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též
zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je
Účastníkovi zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na příslušné
tlačítko a případném potvrzení odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Kromě běžných symbolů ze základní hry se v rámci bonusové hry „Neptune’s Bonus“ objevují také symboly
perel s násobiteli (MINI, MINOR, MAJOR nebo GRAND):

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra Neptune’s Fortune
Megaways vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné
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výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí
pouze na výherních liniích. Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry jsou následující:

14. Hra Neptune’s Fortune Megaways obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkci a bonusové hry:
a) Speciální funkce „Kaskádové Výhry“: Pokud dojde k Výherní kombinaci, tak se výherní symboly
po udělení Výhry odstraní z herního pole a jsou shora nahrazeny novými symboly. Vše se opakuje
do doby, dokud vznikají další Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
c) Speciální funkce „Treasure Chests“: Pokud se objeví kdekoli v herním poli během základní
i bonusové hry „Free Spins“ speciální symbol „Wild“, může se otevřít jedna z pěti truhel nad herním
polem (viz obrázek níže) a Sázející získá násobitele Výhry z daného kola (v rozmezí x2 až x5) anebo
se spustí bonusová hra „Neptune´s Bonus“, pokud se otevře prostřední truhla.

d)

Bonusová hra „Neptune’s Bonus“: Při této funkci je otevřena prostřední truhla nad herním polem
během speciální funkce „Treasure Chest“. Sázejícímu se objeví nové herní pole se 12 symboly perel
(viz obrázek níže). Sázející kliknutím postupně odkrývá perly, na kterých je uveden násobitel Sázky
(MINI: x20, MINOR: x50, MAJOR: x200 nebo GRAND: x1000). Pokud odkryje 3 stejné perly, získává
Sázející daný násobitel Sázky.

Speciální symbol „Scatter“: 4 a více speciálních symbolů „Scatter“ kdekoliv v herním poli spustí
bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
f) Bonusová hra „Free Spins“: 4, 5 nebo 6 speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí
10, 12 nebo 15 Roztočení navíc. Během této bonusové hry se nezobrazují běžné symboly 10, J, Q,
K a A. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se
stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry či funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry či funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
e)

15.
16.

17.
18.
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Queen of Wonderland Megaways
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 714,6 Kč až 3 140 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,03 až 96,86 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Queen of Wonderland Megaways. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Queen of Wonderland Megaways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek
je mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se 2 až 7
symboly na válec (počet symbolů na válci je při každém roztočení náhodný) a až 117 649 možných výherních
linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Queen of Wonderland Megaways jsou speciální
symboly „Wild“, speciální symboly „Bonus“, speciální symboly „Mystery“, speciální symboly „Cash Respin
Symbol“ a speciální symboly „Queen of Hearts Scatter“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Výherní linie se vypočítává
jako počet symbolů pro každý válec (bráno zleva doprava a jejich násobek s ostatními válci (viz příklad níže).
Výhry za symboly se vyplácejí podle výherní tabulky, a to bez ohledu na velikost symbolů. Výhra za daný
symbol se násobí hodnotou Výherní kombinace a vznikne tak celková Výhra v počtu mincí.

Příklad při výhře 600 mincí:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 0,50 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ
SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též
zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je
Účastníkovi zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.

6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu
po kliknutí na příslušné tlačítko a případném potvrzení odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

7.
8.

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.

5.
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9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

Speciální symbol „Mystery“

Speciální symbol „Cash Respin Symbol“

Speciální symbol „Queen of Hearts Scatter“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra Queen of Wonderland
Megaways vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné
výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí
pouze na výherních liniích.
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Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry jsou následující:

14. Hra Queen of Wonderland Megaways obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusovou hru:
a) Speciální funkce „Kaskádové Výhry“: Pokud dojde k Výherní kombinaci, tak se výherní symboly
po udělení Výhry odstraní z herního pole a jsou shora nahrazeny novými symboly. Vše se opakuje
do doby, dokud vznikají další Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ a speciálního symbolu „Cash Respin Symbol“ tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace. Speciální symboly „Wild“ se může objevit pouze na válcích 2, 3, 4 a 5.
c) Speciální symbol „Mystery“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. Tento
speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě speciálního symbolu „Bonus“ a speciálního
symbolu „Wild“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symboly „Mystery“ nahradí
běžné symboly, za jeden stejný symbol. Tento symbol se může objevit během základní i bonusové hry
„Queen of Hearts Free Spins“.
d) Speciální symbol „Cash Respin Symbol“: 5 a více těchto speciálních symbolů spustí speciální funkci
„Queen of Hearts Cash Respins“ s Roztočeními navíc. Na speciálních symbolech „Cash Respin
Symbol“ jsou uvedeny násobitele Sázky.
e) Speciální symbol „Queen of Hearts Scatter“: Tento symbol se vyskytuje v herním poli pouze během
speciální funkce „Queen of Hearts Cash Respins“.
f) Speciální funkce „Queen of Hearts Cash Respins“: 5 speciálních symbolů „Cash Respin Symbol“
spustí speciální funkci „Queen of Hearts Cash Respins“ se 3 Roztočeními navíc.Tyto symboly se
uzamknou na svých pozicích a ostatní symboly se opětovně roztočí. Pokud se v herním poli objeví další
speciální symbol „Cash Respin Symbol“, uzamkne se na svém místě a počet Roztočení navíc se vrátí
zpět na hodnotu 3. Po skončení této funkce jsou vyplaceny všechny Výhry ze speciálních symbolů
„Cash Respin Symbol“. Speciální funkce „Queen of Hearts Cash Respins“ může být spuštěna během
bonusové hry „Queen of Hearts Free Spins“. Pokud je tímto způsobem aktivována, tak se přenese
i násobitel z bonusové hry „Queen of Hearts Free Spins“ a všechny speciální symboly „Cash Respin
Symbol“ jsou znásobeny tímto celkovým násobitelem. Počet výherních linií během všech Roztočení
navícje stejný jako mělo roztočení, které speciální funkci spustilo. Všechna Roztočení navíc probíhají
se stejnou sázkou jako roztočení, které speciální funkci spustilo.
g) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Queen of Hearts Free Spins“
s Roztočeními navíc.
h) Bonusová hra „Queen of Hearts Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ spustí
bonusovou hru a udělí 10 Roztočení navíc. Každý další speciální symbol „Bonus“ přidá dalších
5 Roztočení navíc (maximální počet je 25). Během této bonusové hry se s každou Výherní kombinací
zvyšuje násobitel Výhry a není limitován.
i)
Speciální funkce „Royal Guarantee“: Tato speciální funkce je spuštěna, pokud je během bonusové
hry „Queen of Hearts Free Spins“ celková Výhra nižší než 10násobek Sázky. Tato speciální funkce
udělí Sázejícímu dalších 5 Roztočení navíc a může být spuštěna jen jednou.
j)
Speciální sázka „Queen of Hearts Bet“: Vlevo vedle hracího pole má Sázející možnost vsadit
speciální sázku kliknutím na tlačítko „
“, která spustí jedno roztočení. Roztočení pomocí speciální
sázky „Queen of Hearts Bet“ garantuje s 50 % šancí padnutí alespoň 3 symbolů „Bonus“, které spustí
bonusovou hru „Queen of Hearts Free Spins“ nebo s 50 % šancí padnutí 5 speciálních symbolů „Cash
Respin Symbol“ a tím se aktivuje speciální funkce „Queen of Hearts Respins“. Tato speciální sázka
stojí 100násobek nastavené Sázky za běžné roztočení. Nejedná se o samostatnou sázku, ale jedná se
o navýšení standardní sázky do hry.
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15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
16. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Rage of the Seas
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 71 280 až 102 600 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,30 až 96,04 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Rage of the Seas. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Rage of the Seas spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 4 symboly na válec
a 1024 možných výherních linií s možností rozšíření 3.,4. a 5. válce na 7 symbolů s až 5488 možnými
výherními liniemi. Součástí hry Rage of the Seas jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly
„Stacked Wild“, speciální symboly „Boost“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Princip jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet zobrazen v políčku „ZŮSTATEK“. Výši Sázky si
Účastník volí v políčku „
“, která se po kliknutí na tlačítko „
“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“.
Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze
upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.

5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „ “.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
7.
8.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Stacked Wild“

Speciální symbol „Boost“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše sázky. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherních kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce. Hra Rage of the Seas vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

15. Hra Rage of the Seas obsahuje tyto speciální funkce, symboly a bonusové hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahradí jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Stacked Wild“, „Scatter“ a „Boost“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Může se objevit v herním poli pouze na 2., 3. a 4. válci.
b) Speciální symbol „Boost“: Tento speciální symbol se může nacházet v herním poli pouze na 2., 3. a 4.
válci. 3 speciální symboly „Boost“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Feature Spins“: Pokud se na některém z válců 2, 3 nebo 4 objeví symbol „Boost“,
příslušný válec se roztáhne na 7 řádků/symbolů na válci a spustí se bonusová hra „Feature Spins“ se 4
Roztočeními navíc. Na začátku bonusové funkce je náhodně aktivována 1 ze 5 speciálních funkcí
„Random Features“. Pokud se během Roztočení navíc objeví další speciální symbol „Boost“:
i. Na již roztaženém válci: Sázející získá další 2 Roztočení navíc (nebo 2 Extra Free Spins pokud
probíhá bonusová hra „Free Spins“).
ii. Na dosud neroztaženém válci: dojde k roztažení válce na 7 řádků, Sázející získá další 4 Roztočení
navíc a přidá se další jedna speciální funkce „Random Features“. Pokud se objeví i třetí symbol
na neroztaženém válci, Sázející získává 5 Roztočení navíc a je spuštěna bonusová hra „Free
Spins“.
Počet Roztočení navíc jednotlivých speciálních funkcích je sčítán. Každé Roztočení navíc probíhá se
stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou funkci spustilo.
d) Speciální funkce „Random Features“: Tyto funkce jsou náhodně aktivovány během bonusové hry
„Feature Spins“ nebo bonusové hry „Free Spins“:
i. „Stacked Wild“: Sady symbolů „Wild“ se mohou objevit na válci 2, 3 a 4 a pokrývají 1 až 4
pozice.
ii. „Spreading Wild“: Pokud se objeví v herním poli speciální symbol „Wild“, tato funkce nahradí
další dva běžné symboly na sousedních pozicích (s výjimkou 1. a 5. válce) speciálním symbolem
„Wild“.
iii. „Major Reel Upgrade“: Všechny běžné symboly kotev a sudů jsou odstraněny z herního pole
a tím může dojít k vyšším Výhrám.
iv. „Minor Reel Upgrade“: Všechny běžné symboly kormidel a lahví jsou odstraněny z herního pole
a tím může dojít k vyšším Výhrám.
v. „Multiplier“: Tato speciální funkce „Násobitel“ znásobí všechny Výhry z daného roztočení x2.
e) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Scatter“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
f) Bonusová hra „Free Spins“: Bonusová hra se může spustit dvěma způsoby:
i. Pokud se na válcích objeví 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Scatter“ Sázející získá 5, 8 nebo 12
Roztočení navíc.
ii. Během základní hry nebo bonusové hry „Feature Spins“, pokud se v herním poli na 2.,3. a 4. válci
objeví speciální symboly „Boost“ a tyto válce se roztáhnou na 7 řádků (7 symbolů na válci).
Roztočení navíc získané v rámci bonusové hry „Feature Spins“ se převedou do bonusové hry „Free
Spins“.
Pokud dojde ke spuštění oběma způsoby současně, počet Roztočení navíc se sčítá. Na začátku bonusové
hry „Free Spins“ jsou náhodně aktivovány 3 speciální funkce „Random Features“. Pokud se během
Roztočení navíc objeví další speciální symbol „Boost“, Sázející získá další 2 Roztočení navíc. Počet
Roztočení navíc je při speciálních funkcích sčítán a není limitován. Každé Roztočení navíc probíhá se
stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Riches of Midgard: Land and Expand
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 71 460 až 75 240 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,82 až 96,03 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Riches of Midgard“. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Riches of Midgard: Land and Expand spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož
výsledek je mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce
se 3 symboly, s 9 možnými výherními liniemi a během bonusové hry „Free Spins“ s až 29 výherními liniemi.
Součástí hry Riches of Midgard: Land and Expand jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích (u symbolů nízkých Výher již
od 3 a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva
doprava. Výherní linie pro základní hru jsou následující:

Výherní linie pro bonusovou hru jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen v políčku „ZŮSTATEK“.
Výši Sázky si Účastník volí v políčku „
“, která se po kliknutí na tlačítko „
“ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „SÁZKA“.

5.
6.

7.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
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Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
- symboly vysokých Výher
8.

- symboly nízkých Výher

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše sázky. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherních kombinací uvedeného ve výplatní tabulce. Hra Riches of Midgard: Land and Expand
vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní
částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry
se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace v jsou následující:

15. Hra Riches of Midgard: Land and Expand obsahuje tyto speciální válce, symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální válce „Hot Spot“: Po stranách herního pole se nacházejí dva speciální „Hot Spot“ válce
s jedním symbolem, na každé straně jeden. Otáčejí se společně s ostatními válci v herním poli,
ale nezapočítávají se do výherních linií. Během základní hry se mohou na těchto pozicích vyskytovat
běžné symboly vysokých Výher nebo mohou zůstat prázdné. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ se
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mohou na těchto pozicích objevovat symboly vysokých i nízkých Výher. Během základní i bonusové
hry „Free Spins“ mohou aktivovat speciální funkci „Respin“ s Roztočením navíc.
b) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoli běžný symbol. Objevuje se
pouze během bonusové hry „Free Spins“ na levém „Hot Spot“ válci a tím může dojít ke spuštění
speciální funkce „Respin“.
c) Speciální funkce „Re-spin“: Pokud se na pravém i levém “Hot Spot“ válci objeví stejný běžný symbol,
který se vyskytuje na dvou pozicích kdekoli v herním poli, spustí se speciální funkce „Respin“. Poté,
co jsou vyhodnoceny Výhry, všechny symboly v herním poli, které speciální funkci spustily, se
roztáhnou po celém válci, uzamknou se na svých pozicích a dojde k jednomu Roztočení navíc.
Roztočení navíc probíhá se stejnou sázkou, jako roztočení, které speciální funkci spustilo. Tato
speciální funkce může být spuštěna i během bonusové hry „Free Spins“.
d) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může během základní hry nacházet
kdekoliv v herním poli. 3 speciální symboly „Scatter“ spouští bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočením navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ se může nacházet pouze na 3. válci.
e) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se kdekoli v herním poli objeví 3 speciální symboly „Scatter“,
dojde k aktivaci bonusové hry „Free Spins“ s 8 Roztočeními navíc. Jestliže se objeví během bonusové
hry „Free Spins“ na 3. válci speciální symbol „Scatter“, Sázející získává další 2 Roztočení navíc
a všechny válce v herním poli jsou shora nebo zdola rozšířeny o 1 symbol na válci, přičemž maximum
symbolů na válci může dosáhnout 7. Počet Roztočení navíc není limitován. Při každém navýšení počtu
symbolů na válci se zvyšuje počet výherních linií. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou,
jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Savanna Sunrise Deluxe
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Savanna Sunrise Deluxe. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Savanna Sunrise Deluxe spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi
symboly na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Savanna Sunrise Deluxe jsou i speciální symboly „Wild“
a speciální symboly „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
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Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“
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13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Savanna Sunrise Deluxe vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou
výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace
jsou následující:

15. Hra Savanna Sunrise Deluxe obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. V průběhu bonusové
hry „Free Spins“ se po každém Roztočení navíc speciální symbol „Wild“ posune o jednu pozici doleva
na vedlejší válec. Jestliže je tento symbol součástí Výherní linie, pak je Výhra násobena x2.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herním poli. Pokud
se speciální symbol „Scatter“ objeví na 2., 3. a 4. válci zároveň, aktivuje se bonusová hra „Free Spins“
s Roztočením navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se v herním poli na 2., 3. a 4. válci objeví speciální symboly
„Scatter“ spustí se bonusová hra „Free Spins“ a udělí 10 Roztočení navíc. Během bonusové hry je
možné získat další Roztočení navíc s maximální počtem pěti Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc
probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Super Star 27
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 150 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Super Star 27. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
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2.

Ve hře Super Star 27 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců se třemi symboly
na válec a 27 výherních linií. Součástí hry Super Star 27 jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Mystery“.

3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 27 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Mystery“
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12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry: „Autostart“.
Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces přeruší kliknutím
na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Super Star 27 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

Například dle výplatní tabulky výše, by při zobrazení tří speciálních symbolů „Mystery“ na výherní linii
a speciálního symbolu „Wild“ ve Výherní kombinaci byla Výhra při Sázce 5 Kč v rozmezí 20 Kč až 300 Kč.
14. Hra Super Star 27 obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, pokud
je aktuální výše Sázky pro dané roztočení vyšší nebo rovna 10 Kč.
b) Speciální symbol „Mystery“: 3 speciální symboly „Mystery“ na výherní linii spustí funkci „Mystery
Win“, která udělí náhodnou Výhru, jejíž hodnota je určena násobkem aktuální výši Sázky
a multiplikátoru. Pokud je při aktivaci speciální funkce „Mystery Win“ speciální symbol „Wild“
součástí Výherní kombinace, pak hodnota multiplikátoru se bude pohybovat v rozmezí od x1 do x100.
Pokud speciální symbol „Mystery“ není součástí Výherní kombinace, pak hodnota multiplikátoru
dosahuje hodnot v rozmezí od x1 do x200.
15. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
16. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Wishing Wheel
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 80 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 5 760 Kč.
Nejvyšší Výhra je 458 000 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wishing Wheel. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wishing Wheel spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a až 20 možných výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Wishing Wheel
jsou speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
kombinace shodných symbolů zleva doprava.
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“. Vyplácí se vždy nejdelší

Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 4,00 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ
SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též
zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je
Účastníkovi zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na příslušné
tlačítko a případném potvrzení odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
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s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherní kombinaci uvedeného ve výplatní tabulce a hodnoty mince. Hra Wishing Wheel vždy
zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky,
zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 Kč. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních
liniích. Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry jsou následující:

14. Hra Wishing Wheel obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet v herním poli pouze na 1., 3.
a 5. válci. 3 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru „Wishing Wheel“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Wishing Wheel“: Pokud se zároveň na 1. 3. a 5. válci objeví speciální symboly
„Bonus“, spustí se bonusová hra „Wishing Wheel“. Na začátku bonusové hry se vlevo vedle herního
pole roztočí kolo přání, na kterém Sázející může získat až 15 Roztočení navíc a jednu speciální funkci,
která bude aktivována během celé bonusové hry:
i.
„Rainbow Wilds“: Při každém roztočení během bonusové hry „Wishing Wheel“ je 5, 7 nebo 10
běžných symbolů nahrazeno speciálním symbolem „Wild“.
ii.
Speciální funkce „Mystery Pipe“: Při každém roztočení během bonusové hry je 6, 8 nebo 12
běžných symbolů nahrazeno náhodně vybraným stejným běžným symbolem.
iii.
Speciální funkce „Mega Reels“: Válce 1, 2 a 3 nebo 2, 3 a 4 jsou při každém roztočení během
bonusové hry „Wishing Wheel“ nahrazeny jedním složeným běžným symbolem o rozměrech
3x3 pozice.
iv.
Speciální funkce „Rainbow Reels“: Při každém roztočení během bonusové hry „Wishing
Wheel“ jsou 1 až 3 válce nahrazeny složenými symboly „Wild“, které pokrývají celý válec.
v.
Speciální funkce „Super Rainbow Reels“: Při každém roztočení během bonusové hry „Wishing
Wheel“ je 3 až 5 válců nahrazeno složenými symboly „Wild“, které pokrývají celý válec.
vi.
Speciální funkce „Shamrock Sync“: Při každém roztočení se 2 nebo 3 válce točí
synchronizovaně a jsou na nich zobrazeny shodné symboly.
vii.
Speciální funkce „Super Shamrock Sync“: Při každém roztočení se 3, 4 nebo 5 válců točí
synchronizovaně a jsou na nich zobrazeny shodné symboly.
viii.
Speciální funkce „Ultra Reels“: Všechny symboly na válcích jsou spojeny do jednoho běžného
symbolu o rozměrech 5x3 pozice.
d) Speciální funkce „Shamrock Multipliers“: Při každém roztočení kola přání na začátku bonusové hry
„Whishing Wheel“ může Sázející získat násobitele všech Výher v rámci bonusové hry až x10.
15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
16. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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243 Mexicana
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 400 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 13 968 až 86 256 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88,02 až 98,06 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru 243 Mexicana. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 243 Mexicana spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 možných výherních linií. Součástí hry 243 Mexicana je i speciální symbol „Wild“ a speciální
symbol „Bonus“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „

“ a následném kliknutí

“. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 243 výherních linií. Počet výherních linií
nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši sázky
nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě
zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra 243 Mexicana obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“
může sám tvořit Výherní kombinaci a udělit Výhru dle výplatní tabulky.
b) Speciální funkce „Big Symbols“: Všechny symboly během základní i bonusové hry mohou na válcích
podobu složených symbolů o rozměrech 2x2 pozice až 5x3 pozice.
c) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet kdekoliv v herním poli pouze
v základní hře během funkce „Big Symbols“. 4 a více speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou
hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 4, 6, 9, 12 a 15 speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru
a udělí 4, 6, 9, 12 a 15 Roztočení navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ se při každém Roztočení
navíc objeví funkce „Big symbols“. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší Sázky jako při
roztočení, které bonusovou hru spustilo. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ nelze získat další
Roztočení navíc.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Amazons’ Wonders
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 0,10 Kč.
Nejvyšší Sázka je 450 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 450 až 106 920 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88,12 až 97,95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Amazons’ Wonders. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Amazons’ Wonders spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec s 1až 30 výherními liniemi Součástí hry Amazons’ Wonders je i speciální symbol „Wild“ a speciální
symbol „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot v políčku „SÁZKA NA LINII“ vybere výši sázky na jednu výherní linii.
Počet výherních linií lze změnit v políčku „SÁZKA V CZK“ a následném kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–
“ v políčku „LINIE“. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Účastník má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující
Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit
kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií,
kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra Amazons’ Wonders obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ může sám tvořit Výherní kombinaci a udělit Výhru dle výplatní tabulky.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může v herním poli nacházet pouze
na válcích 2, 3 a 4. 7 a více speciálních symbolů „Scatter“ znásobí Sázku podle počtu speciálních
symbolů „Scatter“ a spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 7 speciálních symbolů „Scatter“ spustí 7 Roztočení navíc a násobí Sázku
x2, 8 speciálních symbolů „Scatter“ spustí 15 Roztočení navíc a násobí Sázku x5 a 9 speciálních
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symbolů „Scatter“ spustí 30 Roztočení navíc a násobí Sázku x10. Během bonusové hry nelze získat
další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky a počtem výherních linií
jako při roztočení, které bonusovou hru spustilo.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Apocalyptic Wild
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Apocalyptic Wild. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Apocalyptic Wild spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 26 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 26 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše
sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“ a „Expanding Wild“

Speciální symboly „Bonus“ (číslice 0, 1 a 2)

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Apocalyptic Wild vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní
kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra Apocalyptic Wild obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě
speciálních symbolů „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Během bonusové hry
se speciální symbol „Wild“ přemění na speciální symbol „Expanding Wild“.
b) Speciální symboly „Bonus“: Pokud se Sázejícímu kdekoliv v herním poli zobrazí speciální symboly
„Bonus“ ve složení čísla 2012 (tzn. minimálně ve složení: dva symboly „2“, jeden symbol „1“ a jeden
symbol „0“), spustí se bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Speciální funkce symbolu „Expanding Wild“: Během bonusové hry „Free Spins“ se objevuje
speciální symbol „Expanding Wild“, který pokrývá vždy 4 pozice na válci. Pokud po zastavení válců
není speciální symbol zobrazen kompletní, válec se pootočí tak, aby byl symbol roztažen přes všechny
4 pozice daného válce a můžou tak vzniknout další Výherní kombinace.
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Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se kdekoli v herním poli objeví speciální symboly „Bonus“
ve složení minimálně dva symboly „2“, jeden symbol „1“ a jeden symbol „0“, aktivuje se bonusová hra
s 10 Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako při roztočí, které
bonusovou hru spustilo. Během bonusové hry „Free Spins“ nelze získat další Roztočení navíc.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
d)

Bad Wolf
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Bad Wolf. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Bad Wolf spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a až
10 výherních linií. Součástí hry Bad Wolf je i speciální symbol „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“. Způsob

získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (u symbolů vysokých Výher již od dvou
a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „MINCÍ“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech
10 fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA V MINCÍCH“ kliknutím
na tlačítka „+“ nebo „–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve spodní liště v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.

6.

7.

Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii.
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Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
- symboly vysokých Výher
8.
9.

- symboly nízkých Výher

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Bad Wolf vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 mincí. Všechny Výhry se vyplácejí
pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

15. Hra Bad Wolf obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě
náhodně vylosovaného expandujícího symbolu během bonusové hry „Free Spins“) tak, aby vytvořil co
nejlepší Výherní kombinaci. Speciální symbol může sám utvořit Výherní kombinaci a udělit Výhru dle
výplatní tabulky. 3 a více speciálních symbolů „Wild“ kdekoli na válcích v herním poli spustí
bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Wild“ kdekoli v herním poli aktivují
bonusovou hru „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc. Na začátku bonusové hry dojde k náhodnému
výběru jednoho z běžných symbolů jako expandujícího symbolu. Pokud se během bonusové hry objeví
na jakémkoli válci tento expandující symbol v dostatečném počtu symbolů pro vytvoření Výherní
kombinace (minimálně dva u symbolů vysokých Výher nebo tři u symbolů nízkých Výher), pak se
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všechny expandující symboly v herním poli roztáhnou po celém svém válci. Poté je Sázejícímu udělena
Výhra dle výplatní tabulky za počet symbolů na výherních linií, aniž by symboly musely být za sebou
na válcích od prvního válce zleva. S každým speciálním symbolem „Wild“ Sázející získá 1 Roztočení
navíc. Během bonusové hry lze získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se
stejnou sázkou jako při roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Blazing Reels
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 4 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 180 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 90 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Blazing Reels. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Blazing Reels spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 40 výherních linií. Součástí hry Blazing Reels jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní
linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.
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5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 40 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Blazing Reels vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 4 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě
Výher ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
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Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

15. Hra Blazing Reels obsahuje tyto speciální symboly:
d) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv symbol, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ může sám utvořit Výherní kombinaci dle výplatní tabulky.
e) Speciální symbol „Scatter“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ kdekoliv v herním poli tvoří
Výherní kombinaci a jsou vyplaceny dle výplatní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Blind Wild
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Blind Wild. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Blind Wild spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.
4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko mínus „ “ nebo na tlačítko plus „ “,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Pro zvolení
maximální výše sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit.
Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než
výběrem jiné předvolené hodnoty.
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7.

Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko „
“.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Bonus“

11. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Blind Wild vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace
za 3 shodné symboly na výherní linii a příslušné Výhry v Kč jsou následující:
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14. Hra Blind Wild obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Při každém roztočení
v základní i bonusové hře je náhodně do herního pole umístěn jeden speciální symbol „Wild“.
b) Speciální symboly „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může objevit kdekoliv v herním poli
a spustit bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se kdekoli v herním poli objeví 3 speciální symboly „Bonus“,
spustí se bonusová hra „Free Spins“ s 10 Roztočeními navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se
stejnou sázkou jako při roztočení, které bonusovou hru spustilo. Pokud je speciální symbol „Wild“
v průběhu bonusové hry „Free Spins“ součástí Výherní kombinace, pak je Výhra znásobena
násobitelem symbolu „Wild“. Násobitel začíná na hodnotě x1 a s každým nevýherním roztočením se
tato hodnota zvyšuje o 1. Pokud Sázející získá Výherní kombinaci, vrátí se hodnota násobitele zpět
na x1.
15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Bounty Belles
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč.
Nejvyšší sázka je 40 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 2887,2 Kč.
Nejvyšší Výhra je 435 086 Kč.
Výherní podíl je 95,99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Bounty Belles. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Bounty Belles spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly a 243 až
1 125 možných výherních linií s možností nastavení hodnoty mince. Součástí hry Bounty Belles jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Výherní linie se vypočítává
jako počet symbolů pro každý válec (bráno zleva doprava) a jejich násobek s ostatními válci (viz příklad
níže). Výhry za symboly se vyplácejí podle výherní tabulky, a to bez ohledu na velikost symbolů. Výhra
za daný symbol se násobí hodnotou Výherní kombinace a vznikne tak celková Výhra v počtu mincí.

Příklad při výhře 600 mincí:
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 2,00 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ
SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též
zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je
Účastníkovi zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
5.
6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „
“
odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

Kromě běžných symbolů ze základní hry se v herním poli objevují také symboly „Bounty“ (na 3., 4. a 5.
válci):

Kromě běžných symbolů ze základní hry se v herním poli objevují také symboly „GRAND“, „MAJOR“
a „MINOR“ (na 5. válci):

11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
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12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
a hodnoty mince. Hra Bounty Belles vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho
zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o celkovou sázku ve výši 1 CZK (hodnota mince 0,05 CZK). Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Na
základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

14. Hra Bounty Belles obsahuje tyto speciální symboly, speciální funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol se může vyskytovat v herním poli pouze na 1. a 2.
válci a nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co
nejlepší Výherní kombinace. Pokud se v herním poli vyskytnou speciální symboly „Wild“ zároveň
na prvním i druhém válci, je spuštěna speciální funkce „Wild Bounty Mode“.
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Speciální funkce „Wild Bounty Mode“: Pokud se kdykoliv na 1. i 2. válci objeví speciální symboly
„Wild“, spustí se tato speciální funkce. Během této speciální funkce může dojít k rozšíření herního pole
na 3., 4. a 5. válci shora o 1 nebo 2 pozice navíc. Pokud se během této speciální funkce objeví současně
na 3., 4. nebo 5. válci v herním poli v libovolném počtu běžné symboly „Bounty“, dochází k udělení
Výhry a započtení hodnoty na nich zobrazené. Na 5. válci se u běžného symbolu „Bounty“ namísto
hodnoty mohou objevit symboly „GRAND“, „MAJOR“ nebo „MINOR“, které násobí Sázku a udělují
Výhru dle výplatní tabulky. Běžné symboly „Bounty“ se pro udělení Výhry musí vždy objevit
na sousedících válcích počínaje 3. válcem.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí
10, 12 nebo 15 Roztočení navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ se může náhodně spustit speciální
funkce „Wild Bounty Mode“. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako při roztočení,
které bonusovou hru spustilo.
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Speciální funkce „Deadman's Draw“: Během bonusové hry „Free Spins“ se může náhodně spustit
speciální funkce „Deadman's Draw“. Ve spodní části herního pole se objeví 4 karty s násobiteli Výhry,
které jsou postupně odstřelovány. Poslední karta, která zbývá, udává výši násobitele (x2, x3, x5 nebo
x10), kterou se Výhra z daného Roztočení navíc násobí.
15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
16. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
e)

Buffalo Hunt
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 250 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 9 000 až 53 370 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88,14 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Buffalo Hunt. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Buffalo Hunt spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a až 1024 možných výherních linií. Součástí hry Buffalo Hunt je i speciální symbol „Wild“
a speciální symbol „Scatter“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „

“ a následném kliknutí

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 1024 výherních linií. Počet výherních linií
nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši sázky
nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě
zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

8.

na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
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“ a následném kliknutí

Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra Buffalo Hunt obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ se může nacházet pouze na 2., 3. a 4. válci
v herním poli a může nahradit všechny běžné symboly kromě speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoli v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru
s Roztočeními navíc. 3 speciální symboly „Scatter“ udělí 8 Roztočení navíc a Sázka je násobena x0,05,
4 speciální symboly „Scatter“ udělí 15 Roztočení navíc a Sázka je násobena x0,25, 5 speciálních
symbolů „Scatter“ udělí 20 Roztočení navíc a Sázka je násobena x0,5. Během bonusové hry „Free
Spins“ lze získat Roztočení navíc.2 speciální symboly „Scatter“ kdekoli v herním poli udělí Sázejícímu
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5 dalších Roztočení navíc. Pokud se v průběhu bonusové hry „Free Spins“ objeví kdekoli v herním poli
speciální symbol „Wild“ je Výhra násobena s každým speciálním symbolem násobitelem x2, x3
až do maximální hodnoty x27. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou výší sázky jako
při roztočení, které bonusovou hru spustilo.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Cash Noire
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 4 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 70 920 až 71 100 Kč.
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,05 až 96,06 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Cash Noire. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Cash Noire spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 4 symboly a 1024 možných
výherních linií. Součástí hry Cash Noire jsou i speciální symboly „Mystery“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Způsob získání výherní linie je znázorněný níže:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen v políčku „ZŮSTATEK“.
Výši Sázky si Účastník volí v políčku „
“, která se po kliknutí na tlačítko „
“ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „SÁZKA“.

5.

6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
7.
8.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Mystery“

12. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše sázky. Výše Výhry je odvozena od počtu
symbolů ve Výherních kombinací uvedeného ve výplatní tabulce. Hra Cash Noire vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 24 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace v jsou následující:

15. Hra Cash Noire obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální funkce „Avalanche“: Pokud dojde k Výherní kombinaci, tak jsou symboly z této Výherní
kombinace odstraněny a shora nahrazeny novými symboly, které mohou utvořit další Výherní
kombinace. Tato funkce se opakuje do doby, dokud vznikají další Výherní kombinace. Všechny Výhry
se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo tuto speciální funkci.
b) Speciální symbol „Mystery“: Jestliže po roztočení nebo po skončení funkce „Avalanche“ nedojde
k vytvoření Výherní kombinace, potom je speciální symbol „Mystery“, nacházející se kdekoli v herním
poli, nahrazen náhodně vybraným běžným symbolem. Během základní i bonusové hry „Free Spins“ se
může objevit v herním poli pouze jeden speciální symbol „Mystery“. Objeví-li se tento speciální symbol
mimo červeně ohraničenou oblast, potom je náhodně nahrazen náhodně vybraným běžným symbolem.
Pokud se speciální symbol „Mystery“ objeví v červeně ohraničené oblasti, jsou pak v celé této oblasti
nahrazeny všechny symboly za náhodně vybraný běžný symbol.
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c)

d)

e)

f)

Speciální funkce „Crime Zone“: Tato funkce se aktivuje při každém roztočení a vytváří v herní poli
červené ohraničení kolem pozic v herní poli. Na začátku hry jsou takto ohraničeny na válcích 3 pozice
a při postupu a aktivaci konkrétních pozic na ukazateli „Clue List“ se tato oblast rozšíří na 4 až 5 pozic.
Každý symbol s červeným ohraničením, který je součástí Výherní kombinace, aktivuje stopu
na ukazateli „Clue List“.
Ukazatel „Clue List“: Tento ukazatel je zobrazen v levé části vedle herního pole. Ukazatel „Clue List“,
zaznamenává počet symbolů v červeně ohraničeném poli, které se staly součástí Výherní kombinace,
jakožto nalezených stop ve hře. Pokud nedochází k vytvoření dalších Výherních kombinací je tento
ukazatel resetován zpět na hodnotu 0. Pokud je aktivováno 3 až 6 stop, červeně ohraničená oblast se
během téhož roztočení rozšíří na 4 pozice v herním poli. Pokud je aktivováno 7 a více stop, je tato oblast
rozšířena na 5 pozic. Pokud Sázející získá všech 13 stop a na válcích v herním poli se již nenachází
žádná Výherní kombinace, spustí se bonusová hra „Free Spins“ s Roztočeními navíc.

Bonusová hra „Free Spins“: Pokud je ukazatel „Clue List“ celý naplněn Sázející získává 6 Roztočení
navíc. Červeně ohraničená oblast pokrývá během bonusové hry „Free Spins“ 5 pozic se stejným vzorem,
který bonusovou hru aktivoval, přičemž tento vzor může náhodně měnit svojí pozici na válcích.
Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou, jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Během bonusové hry „Free Spins“ jsou aktivovány speciální funkce „Multiplier“ a speciální funkce
„Mapa City Chase“.
Speciální funkce „Multiplier“: Tento ukazatel se nachází během bonusové hry „Free Spins“ v pravé
části vedle herního pole a ukazuje hodnotu násobitele všech Výher v rámci bonusové hry. Tato hodnota
začíná na x1 a postupně se může zvýšit až na x10. Hodnota násobitele se vždy zvyšuje o jeden bod
za každých 7 lokací na „Mapě City Chase“.

Speciální funkce „Mapa City Chase“: Tento ukazatel se nachází během bonusové hry „Free Spins“
v levé části vedle herního pole. Zobrazuje lokace na mapě, po kterých se pohybuje automobil.
Při postupu na mapě a aktivaci konkrétních pozic se postupně násobitel „Multiplier“ zvyšuje a také
dochází k získání dalších Roztočení navíc. Počet symbolů v červeně ohraničeném poli, které se staly
součástí Výherní kombinace, obsadí stejný počet lokací na ukazateli na mapě. Pokud nevznikne žádná
Výherní kombinace, ukazatel se neresetuje, zvyšuje se po celou dobu trvání bonusové hry. Za každých
7 lokací se hodnota násobitele „Multiplieru“ zvýší o jeden bod. Za každých 13 lokací Sázející získá
2 Roztočení navíc. Pokud tento ukazatel dosáhne maxima (tj. 70 lokací), získá ještě 3 Roztočení navíc.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
g)
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Cinema 81
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 450 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 75 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Cinema 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Cinema 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly na válec a 81
výherních linií.
3.

4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 81 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše
sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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14. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Cinema 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace a
příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra Cinema 81 obsahuje tuto speciální funkci:
Speciální funkce „Bonusový válec Multi“: V pravé části vedle herního pole se při každém roztočení
roztáčí bonusový válec Multi, na kterém jsou uvedeny násobitelé Výhry z daného roztočení v rozsahu
x1 až x9.

17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Cold&Hot
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Cold&Hot. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Cold&Hot spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly na válec a 27
výherních linií při „Cold módu“ a 4 válce se třemi symboly na válec a 81 výherních linií při „Hot módu“.
Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Hot“.
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3.

4.

5.

Způsob

získání

Výherní

kombinace

7.

Účastníkovi

zobrazen

po

kliknutí

na

tlačítko

„
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena
Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

je

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 27 fixních výherních linií při „Cold módu“ a 81 výherních
linií při „Hot módu“. Pro zvolení maximální výše sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“.
Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“.
Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Hot“

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické
opakování hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
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15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Cold&Hot vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace a
příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra Cold&Hot obsahuje tyto speciální symboly a herní módy:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě
speciálního symbolu „Hot“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je speciální symbol
„Wild“ součástí Výherní kombinace, je poté Výhra znásobena násobitelem x2.
b) Speciální symboly „Hot“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 speciální
symboly „Hot“ spustí „Hot mód“.
c) Herní mód „Cold mód“: Při tomto základním módu herní pole obsahuje 3 válce se třemi symboly
na válec a 27 výherních linií. Čtvrtý válec je v nečinném stavu (zamrzlý) a není součástí hry. Pokud
nedojde k Výherní kombinaci a v herním poli se objeví na 2 válcích speciální symbol „Hot“, Sázející
může získat až 2 Roztočení navíc, při kterých se dotáčí válec, na kterém se nenachází speciální symbol
“Hot“, a tím se zvýší šance na spuštění herního módu „Hot mód“.
d) Herní mód „Hot mód“: Tento herní mód je aktivován, pokud se na všech třech aktivních válcích
vyskytne speciální symbol „Hot“. Tento mód je časově omezený, kde jako ukazatel a časový indikátor
slouží teploměr (viz obrázek níže), zobrazený vlevo od prvního válce. Na začátku módu je tento ukazatel
doplněn do maximální hodnoty a jeho odpočet je aktivován prvním roztočením v „Hot módu“. Časový
odpočet z maximální hodnoty do nuly běží bez ohledu na počet odehraných roztočení. Pokud se během
„Hot módu“ objeví v herním poli 3 speciální symboly „Hot“, ukazatel na teploměru se opět doplní
do maximální hodnoty. Po dobu herního módu „Hot“ jsou hráči aktivovány všechny 4 válce se třemi
symboly na válec a 81 výherních linií. Počet odehraných roztočení v „Hot módu“ není nijak garantován.
Po vyčerpání časového limitu se hra automaticky přepne z „Hot módu“ zpět do „Cold módu“.

17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Flaming Spins
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 2 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 171 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 90,5 až 98 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Flaming Spins. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Flaming Spins spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Flaming Spins jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly
„Zvony“ a speciální symboly „Hvězda“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu sedmička již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Zvony“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Flaming Spins vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 4 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě
Výher ze speciálních symbolů „Zvony“ a „Hvězda“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici
na válcích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní
kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

15. Hra Flaming Spins obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ se objevuje pouze na 2., 3. nebo 4. válci. Pokud
se speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní kombinace, pak jsou všechny symboly kromě
speciálního symbolu „Zvony“ a speciálního symbolu „Hvězda“ na tomto válci nahrazeny speciálním
symbolem „Wild“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
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Speciální symbol „Zvony“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ kdekoli v herním poli tvoří Výherní
kombinaci a je vyplácena Výhra dle výplatní tabulky.
c) Speciální symbol „Hvězda“: Pokud se zároveň na 1., 3. a 5. válci objeví speciální symboly „Hvězda“
vytvoří Výherní kombinaci a je vyplácena Výhra dle výplatní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

Fruit Joker
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fruit Joker. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Joker spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly na válec a 81
výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 81 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše
sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Fruit Joker vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra Fruit Joker obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný nevýherní symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol
v herním poli tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ ve Výherní
kombinaci násobí Výhru x2. V případě, že v jedné Výherní kombinaci padne více speciálních symbolů
„Wild“, znásobí se Výhra za tuto Výherní kombinaci za každý jednotlivý speciální symbol „Wild“ 2x
(př. 2 speciální symboly „Wild“ udělí násobek 4x, 3 speciální symboly „Wild“ udělí násobek 8x).
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Game of Castles
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Game of Castles. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Game of Castles spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 5 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (u symbolu bílého jednorožce již od dvou
a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ nebo na tlačítko „
“, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše sázky
má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Bonus“

12. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické
opakování hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty
jednotlivých Výherních kombinací.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Game of Castles vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace a
příslušné Výhry v Kč jsou následující:

15. Hra Game of Castles obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě
speciálních symbolů „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se objeví kdekoliv
v herním poli, roztáhne se na všechny pozice svého válce a můžou tak vzniknout Výherní kombinace.
Speciální symbol „Wild“ ve Výherní kombinaci násobí Výhru x2.
b) Speciální symboly „Bonus“: Tento speciální symbol „Bonus“ se může objevit kdekoliv na válcích
v herním poli. 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními
navíc.
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Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciální symboly „Bonus“ aktivují bonusovou hru „Free
Spins“ s 10, 15 nebo 20 Roztočeními navíc. V bonusové hře „Free Spins“ se točí se pouze 1., 2., 4. a 5.
válec. 3. válec je uzamčen a všechny pozice na tomto válci jsou nahrazeny speciálním symbolem
„Wild“. Během bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou sázkou jako při roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
c)

Halloween Night
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Halloween Night. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Halloween Night spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 11 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Bonus“
a speciální symboly „Mystery“.
3. Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko

4.

5.

„
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena
Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko mínus „ “ nebo na tlačítko plus „ “,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 11 fixních výherních linií. Pro zvolení

7.

maximální výše sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit.
Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než
výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

8.
9.

dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.

790

10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Bonus“

Speciální symboly „Mystery“

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické
opakování hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Halloween Night vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích,
kromě Výher ze speciálních symbolů „Mystery“ jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:
14.
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16. Hra Halloween Night obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálních symbolů „Bonus“ a speciálních symbolů „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace.
b) Speciální symbol „Mystery“: Pokud se 3 a více speciálních symbolů „Mystery“ objeví kdekoli
v herním poli, pak je Sázka znásobena náhodně zvoleným násobkem. 3 speciální symboly násobí Sázku
v rozmezí od x10 do x30, 4 speciální symboly násobí Sázku v rozmezí od x30 do x60 a 5 speciálních
symbolů násobí Sázku v rozmezí od x60 do x90.
c) Speciální symboly „Bonus“: 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ kdekoli v herním poli spouští
bonusovou hru.
d) Bonusová hra: Pokud se kdekoli na válcích v herním poli objeví 3 a více speciálních symbolů „Bonus“,
aktivuje se bonusová hra. Sázející spouští bonusovou hru kliknutím na tlačítko „
“. Nahoře
uprostřed animace chrámu je zobrazena částka, kterou Sázející může získat po kliknutí na tlačítko
„

“ nebo se může rozhodnout, že si nechá nabídnout jinou další částku kliknutím na tlačítko

„
“. Částku je možné dvakrát odmítnout a třetí nabízenou částku si již Sázející musí vzít.
Rozmezí nabídnutých částek závisí na počtu speciálních symbolů „Bonus“ na válcích v herním poli. 3,
4 nebo 5 speciální symbolů „Bonus“ uděluje 2 až 50násobek, 2 až 100násobek nebo 2 až 150násobek
Sázky.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Jack & the Mystery Monsters
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 180 až 209 700 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88,35 až 97,99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Jack & the Mystery Monsters. Cílem hry je dosáhnout
Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
Ve hře Jack & the Mystery Monsters spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 15 výherních linií. Součástí hry Jack & the Mystery Monsters je i speciální symbol
„Wild“, speciální symbol „Scatter“, speciální symbol „Bonus“ a speciální symbol „Free Spins“
2.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „
doprava.

“

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
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Výherní linie jsou následující:

3.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

4.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

5.

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 15 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném kliknutí

na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
- symboly vysokých Výher
7.
8.

- symboly nízkých Výher

Speciální symbol „Wild“ v základní a bonusové hře

Speciální symbol „Bonus“

Speciální symbol „Scatter“
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Speciální symbol „Free Spins“

12. Kliknutím na tlačítko menu „ “ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií
kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace v základní a bonusové hře jsou následující:

15. Hra Jack & the Mystery Monsters obsahuje tyto speciální symboly a bonusové hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Scatter“, speciálního symbolu „Bonus“ a speciálního symbolu „Free Spins“ tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může sám utvořit Výherní
kombinaci a udělit Výhru dle výplatní tabulky. Pokud je speciální symbol „Wild“ součástí Výherní
kombinace, je poté Výhra znásobena x2.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoli v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Scatter“ udělí Výhru dle výplatní tabulky.
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Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet v herním poli pouze na 3., 4.
a 5 válci. 3 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru „Lokace“.
d) Speciální symbol „Free Spins“: Speciální symbol „Free Spins“ se může nacházet v herním poli pouze
na 1., 2. a 3 válci. 3 speciální symboly „Free Spins“ spustí bonusovou hru „Volné otáčky“.
e) Bonusová hra „Volné otáčky“: Pokud se kdekoli na 1., 2. a 3. válci v herním poli nachází 3 speciální
symboly „Bonus“, je poté spuštěna bonusová hra „Volné otáčky“ a dochází k udělení 10 Roztočeními
navíc. Během bonusové hry „Volné otáčky“ se speciální symbol „Wild“ může nacházet pouze na 2. a 4.
válci. Během bonusové hry je v pravém horním rohu zobrazen násobitel, který začíná hodnotou x1
až do maximálního násobitele x21. Hodnota násobitele se postupně zvyšuje s každým dalším
speciálním symbolem „Wild“. Celková Výhra je na konci bonusové hry násobena dosaženým
násobitelem.
f) Bonusová hra „Lokace“: Pokud se kdekoli na 3., 4. a 5.válci v herním poli objeví 3 speciální symboly
„Bonus“, spustí se bonusová hra „Lokace“. Tato bonusová hra probíhá postupně ve dvou lokacích.
Sázejícímu se v novém herním poli zobrazí první lokace, kde si Sázející vybírá jeden z pěti předmětů
s náhodnou Výhrou. Ve druhé lokaci si Sázející vybírá jeden ze dvou předmětů s násobitelem, který
násobí Výhru z první lokace.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
c)

16.
17.

18.
19.

Joker 50 Deluxe
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 650 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 23 868 až 141 336 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 87,92 až 97,96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker 50 Deluxe. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker 50 Deluxe spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se čtyřmi symboly
na válec a 50 výherních linií. Součástí hry Joker 50 Deluxe je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „
a následném kliknutí na tlačítko „

“. Výherní linie jsou následující:
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“

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 50 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru

796

s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv na výsledek hry.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

17. Hra Joker 50 Deluxe obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
c) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje všechny běžné symboly, kromě
speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol
„Wild“ může sám utvořit Výherní kombinaci a udělit Výhru dle výplatní tabulky.
d) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí
Roztočení navíc. 3 speciální symboly „Scatter“ udělí 10 Roztočení navíc, 4 speciální symboly „Scatter“
udělí 20 Roztočení navíc, 5 speciálních symbolů „Scatter“ udělí 30 Roztočení navíc a 6 speciálních
symbolů „Scatter“ udělí 40 Roztočení navíc. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ lze získat další
Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou výší sázky jako při roztočení, které
bonusovou hru spustilo.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Kingdom of Vampires
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Kingdom of Vampires. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
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2.

Ve hře Kingdom of Vampires spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi
symboly na válec a 40 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Freespin“.

3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

4.
5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „
“, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 40 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše
sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Freespin“

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické
opakování hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
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14. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty
jednotlivých Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Kingdom of Vampires vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní
kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra Kingdom of Vampires obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě
speciálních symbolů „Freespin“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symboly „Freespin“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Freespin“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Freespin“ spustí bonusovou hru „Free
Spins“ a udělí 10, 15 nebo 20 Roztočeními navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ lze získat další
Roztočení navíc.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Monkey Slots
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 37 800 až 217 620 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 87,91 až 97,90 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Monkey Slots. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Monkey Slots spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 243 výherních linií. Součástí hry Monkey Slots je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Bonus“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „

“ a následném kliknutí

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava.
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 243 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Monkey Slots obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“
může sám utvořit Výherní kombinaci a udělit Výhru dle výplatní tabulky.
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet kdekoli v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Speciální funkce „Wild Monkey“: Tato speciální funkce může být spuštěna náhodně během základní
i bonusové hry „Free Spins“, V herním poli se objeví opice, která označí 1 až 5 běžných symbolů, které
budou nahrazeny speciálním symbolem „Wild“, aby se tak zvýšila šance na vytvoření Výherní
kombinace.
d) Speciální funkce „Lurk Monkey“: Tato speciální funkce může být spuštěna náhodně během základní
i bonusové hry „Free Spins“. V herním poli se objeví opice, která označí 1 až 5 běžných symbolů,
které explodují a shora jsou nahrazeny novými symboly, které mohou tvořit další Výherní kombinace
a dochází pak ke spuštění speciální funkce „Avalanche“.
e) Speciální funkce „Avalanche“: Pokud dojde k Výherní kombinaci během základní i bonusové hry, tak
jsou symboly z této Výherní kombinace odstraněny a shora nahrazeny novými symboly, které mohou
utvořit další Výherní kombinace. Tato funkce se opakuje do doby, dokud vznikají další Výherní
kombinace. Všechny Výhry se odvíjejí od výše sázky nastavené při roztočení, které zahájilo tuto
speciální funkci.
f) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free
Spins“ a udělí 10, 20 nebo 30 Roztočení navíc. Nalevo od herního pole se objeví ukazatel násobitele.
Každým nahrazením novými symboly v rámci funkce „Avalanche“, dojde ke zvýšení násobitele
pro danou Výherní kombinaci o jeden stupeň (x1, x2, x3 atd.) až do maximálního násobitele x5. Během
bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší
sázky jako při roztočení, které bonusovou hru spustilo.
g) Speciální funkce „Monkey Multiplier“: Tato funkce je spuštěna náhodně pouze během bonusové hry
„Free Spins“. V herním poli se objeví opice a zvýší na ukazateli násobitele Výher (do maximální
hodnoty x5).
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Nice Price
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 200 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Nice Price. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Nice Price spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 12 válců (mřížka o rozměrech 4x3 polí
s jednotlivými válci s jedním symbolem) a 81 výherních linií. Součástí hry Nice Price je i speciální symbol
„Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 81 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

Zlatý rámeček pro speciální funkci „Bonusová Linie“:

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Nice Price vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích kromě Výher
z Výherních kombinací v rámci speciální funkce „Bonusová Linie“. Výše celkové Výhry je Sázejícímu
zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou
následující:

15. Hra Nice Price obsahuje tento speciální symbol a funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“ ve Výherní
kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru
z dané Výherní kombinace x8.
b) Speciální funkce „Bonusová Linie“: Při každém roztočení jsou na 4 válce do herního pole umístěny
zlaté rámečky. Pokud se v těchto zlatých rámečcích objeví 3 nebo 4 shodné běžné symboly bez ohledu
na jejich umístění, je vytvořena Výherní kombinace a vyplacena Výhra dle výplatní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Nightmare Squad
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Nightmare Squad. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Nightmare Squad spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Nightmare Squad jsou speciální symboly „Scatter“, speciální
symboly „Mystery“, speciální symboly „Fester“ a speciální symboly „Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní
linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
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Speciální symbol „Fester“

Speciální symbol „Mystery“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Nightmare Squad vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace
a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

Například dle výplatní tabulky výše, by při zobrazení tří speciálních symbolů „Mystery“ na výherní linii byla
Výhra při Sázce 5 Kč v rozmezí 5 Kč až 1 000 Kč.
15. Hra Nightmare Squad obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Fester“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě
speciálního symbolu „Scatter“ a speciálního symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Tento speciální symbol může sám utvořit Výherní kombinaci.

805

Speciální symbol „Mystery“: 3 a více speciálních symbolů „Mystery“ na výherní linii udělí náhodnou
Výhru v rozmezí minimální a maximální možné Výhry dle výplatní tabulky pro aktuální výši Sázky.
c) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů spustí bonusovou hru „Free Spins“ a udělí Roztočení navíc.
d) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol se vyskytuje pouze během bonusové hry
„Free Spins“ a nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě speciálního symbolu „Scatter“ a speciálního
symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Scatter“ kdekoli v herním poli spustí
bonusovou hru „Free Spins“ s 10, 20 nebo 30 Roztočeními navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se
stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo. Během bonusové hry není možné získat
další Roztočení navíc.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
b)

Pinky Cat
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 27 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Pinky Cat. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Pinky Cat spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 11
výherních linií. Součástí hry Pinky Cat jsou i speciální symboly „Bonus“ a speciální symbol „Wild“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
11 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Bonus“

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Pinky Cat vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné
výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

807

15. Hra Pinky Cat obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě
speciálního symbolu „Bonus“) tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden
speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace
x2. S každým dalším speciálním symbolem „Wild“, který je součástí Výherní kombinace se zvyšuje
Výhra postupně na x4, x8 nebo x16.
b) Speciální funkce „Cat Wanted“: Kdekoli v herním poli jsou náhodně rozmístěny speciální symboly
„Wild“, které nahradí běžné symboly na těchto pozicích a tím se zvyšuje možnost dosažení Výherní
kombinace. Funkce je aktivována náhodně.
c) Speciální funkce „Ninja Mouse“: Náhodně vybrané běžné symboly jsou odstraněny z herního pole
a jsou shora nahrazeny novými. Funkce je aktivována náhodně.
d) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free
Spins“ a udělí 10, 20 nebo 30 Roztočení navíc. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení
navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako při roztočení, které bonusovou hru
spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Primal Age
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Primal Age. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Primal Age spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly na válec a 20
výherních linií. Součástí hry Primal Age jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
na tlačítko „

“ a poté

“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
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(u symbolů pračlověka a mamuta již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní
linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“
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13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Primal Age vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace a
příslušné Výhry v Kč jsou následující:

15. Hra Primal Age obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je speciální
symbol „Wild“ součástí Výherní kombinace, násobí Výhry z dané Výherní kombinace x2 (každý další
speciální symbol ve Výherní kombinaci zvyšuje násobitele Výhry: 2 násobí x4, 3 násobí x8, 4 násobí
x16). Speciální symbol „Wild“ se také může roztáhnout na válci.
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může objevit kdekoli v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Bonus“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Bonus“ spouští bonusovou hru „Free
Spins“ a udělí 10 Roztočení navíc. Během bonusové hry jsou symboly, které jsou součástí Výherní
kombinace uzamčeny na svých pozicích a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním
poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení navíc získaných z bonusové hry). Tato dotočení pokračují
do doby, dokud přibývají další Výherní kombinace. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou
sázkou, jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Retro Wheels
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 98 %.

Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Retro Wheels. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Retro Wheels spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se čtyřmi symboly
na válec s 10 až 50 výherními liniemi. Součástí hry Retro Wheels je i speciální symbol „Wild“ a speciální
symbol „Scatter“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“. Způsob

získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „MINCÍ“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech 10 až
50 výherních linií. Výši sázky v mincích si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA LINIE“ kliknutím na tlačítka
„+“ nebo „–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10) kliknutím na
tlačítka „+“ nebo „–“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 10 mincí. Počet výherních linií lze měnit
v políčku „LINIE“ (10, 20, 30, 40 nebo 50) kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Výši sázky v Kč má Účastník
možnost vždy vidět ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem sázkou na linii, hodnoty mince a počtu

6.

linií. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje
Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
7. Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky, nastavené hodnoty mince a počtu linií. Hra Retro Wheels vždy
zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky,
zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 1 mince na linii při nastavení
10 výherních linií. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálních
symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše celkové Výhry je
Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Na základě následujících Výherních kombinací
získává Sázející příslušný počet mincí:

15. Hra Retro Wheels obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol se může nacházet pouze na prostředním
válci (3. válci) a nahrazuje jakýkoliv běžný symbol (kromě speciálního symbolu „Scatter“) tak,
aby vytvořil co nejlepší Výherní kombinaci.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 a více speciálních symbolů „Scatter“ udělí Sázejícímu Výhru dle výplatní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Rich Garden
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Rich Garden. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Rich Garden spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 10 výherních linií. Součástí hry Rich Garden jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly
„Vozík“ a speciální symboly „Košík“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolu zahradníka již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Vozík“

Speciální symbol „Košík“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Rich Garden vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě
Výher ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Rich Garden obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální symbol „Wild“ objeví na 2., 3. nebo 4. válci
a zároveň je součástí Výherní kombinace, roztáhne se po celém válci a můžou tak vzniknout další
Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Vozík“: Speciální symbol „Vozík“ se může e objevit kdekoli na válcích v herním
poli. 3 a více speciálních symbolů vyplácí Výhru dle výplatní tabulky.
c) Speciální symbol „Košík“: Speciální symbol „Košík“ se může objevit pouze na válcích 1, 3 a 5.
3 speciální symboly vyplácí Výhru dle výplatní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Rome: The Golden Age
Základní parametry hry
Nejnižší sázka 2 Kč.
Nejvyšší sázka je 1 000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 70 920 až 79 020 Kč
Nejvyšší výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,03 až 96,06 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Rome: The Golden Age. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Rome: The Golden Age spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly
na první válec, se 4 symboly na druhý válec, s 5 symboly na třetí válec, se 4 symboly na čtvrtý válec
a 3 symboly na pátý válec a 20 výherních linií. Součástí hry Rome: The Golden Age jsou i speciální symboly
„Wild“, speciální symboly „Scatter“, speciální symboly „Rome“ a speciální symboly „The Golden Age“.
3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko
„
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena
Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou
následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen v políčku „ZŮSTATEK“.
Výši Sázky si Účastník volí v políčku „
“, která se po kliknutí na tlačítko „
“ odečte v políčku
„ZŮSTATEK“. Celková výše sázky je Účastníkovi stále zobrazena ve spodní liště v políčku „SÁZKA“.

5.

6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko „

“ odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky (tlačítko „
“.).
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených z různých Výherních kombinací a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
7.
8.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Rome“

Speciální symbol „The Golden Age“

Zlatý rám, který je aktivovaný speciálním symbolem „The Golden Age“:

Aktivní zlatý rám, který je aktivovaný speciálním symbolem „Rome“:

Symbol zlatých mincí s Výhrou, které se objevují v rámci bonusové hry „Free Spins“:

12. Speciální symbol „Kliknutím na tlačítko „
hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou sázkou do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
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Výhra z Výherní kombinace je odvozována od nastavené výše Sázky. Výše Výhry je odvozena od Výherních
kombinací ve výplatní tabulce. Hra Rome: The Golden Age vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 2 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace
s příslušnými Výhrami v Kč jsou následující:

15. Hra Rome: The Golden Age obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „The Golden Age“, speciálního symbolu „Rome“ a speciálního symbolu „Scatter“
tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může sám tvořit Výherní
kombinace podle výplatní tabulky.
b) Speciální symbol „The Golden Age“: Pokud se kdekoli v herním poli objeví speciální symbol „The
Golden Age“, spustí se speciální funkce „Free Spins Multipier“ a jeho pozice se ohraničí zlatým rámem.
Speciální symbol „The Golden Age“, který je ve zlatém rámu, se může změnit na speciální symbol
„Rome“. V tom případě se dále u této pozice ze zlatého rámu stane aktivní zlatý rám a při dalším
roztočení je symbol „Rome“ nahrazen speciálním symbolem „Wild“ a všechny symboly na přilehlých
pozicích se zlatým ohraničením jsou také nahrazeny speciálními symboly „Wild“, stejně jako pozice
vedle nich, a to až x5. Všechny zlaté rámy a aktivní zlaté rámy zůstávají v herním poli, dokud nejsou
nahrazeny speciálními symboly „Wild“ nebo pokud nedojde ke spuštění bonusové hry „Free Spins“.
c) Speciální funkce „Free Spins Multiplier“: Každý speciální symbol „The Golden Age“, který se
vyskytne během hry v herním poli, postupně naplňuje ukazatel nad herním polem

d)
e)

. Každý speciální symbol „The Golden Age“, který se vyskytne na pozici,
která není ohraničená zlatým rámem, případně aktivním zlatým rámem, přidá do ukazatele 1 bod. Každý
speciální symbol „The Golden Age“, který se vyskytne na pozici ohraničené zlatým rámem, případně
aktivním zlatým rámem, přidá do ukazatele náhodný počet 1 až 4 bodů. Pokud je ukazatel naplněn 200
body, dochází ke zvýšení hodnoty multiplikátoru, který násobí všechny Výhry z bonusové hry „Free
Spins“, a to v následujícím pořadí: x1, x2, x3, x5, x7, x10, x12, x15, x20, x30, x40, x50, x75, x100,
x200, x300, x500, x750 a 1000x. Po každém zvýšení hodnoty multiplikátoru je počet bodů v ukazateli
vynulován. Pokud multiplikátor dosáhne hodnoty x1000, nejsou přidávány žádné další body, dokud
neproběhne bonusová hra „Free Spins“. Po skončení této bonusové hry je multiplikátor resetován
na hodnotu x1.
Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit pouze na 2., 3. a 4. válci.
3 speciální symboly „Scatter“ spouští bonusovou hru „Free Spins“.
Bonusová hra „Free Spins“: Pokud se zároveň na 2., 3. a 4. válci v herním poli objeví speciální
symboly „Scatter“, dojde k aktivaci bonusové hry „Free Spins“ se 3 Roztočeními navíc. Všechny pozice
se zlatým rámem a s aktivním zlatým rámem, které nejsou nahrazeny speciálními symboly „Wild“ se
uzamknou a jsou nahrazeny při skončení bonusové hry symbolem zlaté mince s náhodnou Výhrou
(ve výši násobku Sázky v rozmezí x0.5 až x50). Pokud se v herním poli objeví během bonusové hry
alespoň jeden symbol „Rome“, také se uzamkne se na své pozici a dojde k automatickému resetování
počtu Roztočení navíc opět na počáteční hodnotu 3 Roztočení navíc. Poté je speciální symbol „Rome“
nahrazen symbolem zlaté mince s náhodnou Výhrou (ve výši násobku Sázky v rozmezí x0.5 až x50).
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Jestliže jsou na konci bonusové hry „Free Spins“ všechny pozice v herním poli uzamčeny, pak jsou
všechny hodnoty na bonusových mincích násobeny x2. Po posledním Roztočení navíc obdrží Sázející
Výhru ve výši součtu hodnot zobrazených na zlatých mincích znásobenou hodnotou multiplikátoru
ze speciální funkce „Free Spins Multiplier“.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Royal Fruits
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Royal Fruits. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Royal Fruits spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 11 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ nebo na tlačítko „
“, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 11 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše

7.

sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve
Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena
nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné

8.
9.

po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
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10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Bonus“

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické
opakování hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty
jednotlivých Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra Royal Fruits vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra Royal Fruits obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě
speciálních symbolů „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symboly „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3, 4
nebo 5 speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc na 3, 6
nebo 9 mini automatech.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Bonus“ aktivují bonusovou hru „Free
Spins“ s Roztočeními navíc. Po spuštění bonusové hry je Sázejícímu zobrazeno nové herní pole se 3, 6
nebo 9 mini automaty s jednou výherní linií, na kterých se na třech válcích točí symboly korunek
a symboly X. Sázející spouští bonusovou hru kliknutím na tlačítko „
“, kdy dochází k roztočení
všech zobrazených mini automatů a po jejich zastavení se vyhodnotí Výhra dle výplatní tabulky níže.
Výhra na jednotlivých mini automatech je přičtena k celkové bonusové Výhře a mini automaty se
opětovně roztočí. Pokud se na výherní linii mini automatu objeví symbol X, je tento mini automat
nevýherní a je dále vyřazen z následujících Roztočení navíc. Bonusová hra končí, pokud je na všech

819

automatech na výherní linii zobrazen symbol X. Celková Výhra z bonusové hry se přičte k Výhře
z roztočení, které bonusovou hru spustilo.

17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
Secret of the Castle
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Secret of the Castle. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Secret of the Castle spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly
na válec a 81 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 81 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše
sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Bonus“

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Secret of the Castle vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní
kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra Secret of the Castle obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud je speciální
symbol „Wild“ součástí jakékoli Výherní kombinace, je poté Výhra vynásobena x2.
b) Speciální symboly „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 nebo 4 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
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c)

d)

17.
18.

19.
20.

Bonusová hra „Free Spins“: 3 nebo 4 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s 10 nebo 20 Roztočeními navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ nelze získat další Roztočení navíc.
Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako při roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Speciální funkce „Uzamčené válce“: Pokud během Roztočení navíc v bonusové hře „Free Spins“
nedojde k vytvoření Výherní kombinace, Sázející může uzamknout až 3 válce kliknutím na jeden

ze 4 možných zámků „
“ v dolní části herního pole u každého válce. Uzamčené válce v dalším
Roztočení navíc nebudou roztočeny a tím může dojít k Výherní kombinaci. Pokud opět nedojde
k vtvoření Výherní kombinace, Sázejícím může ponech či změnit výběr uzamčených válců. Pokud bylo
v Roztočení navíc dosaženo Výherní kombinace, je tato kombinace vyhodnocena a další Roztočení
navíc probíhá bez uzamčených válců.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Secret Rose
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Secret Rose. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
Ve hře Secret Rose spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec
a 15 výherních linií. Součástí hry Secret Rose je i speciální symbol „Bronze Wild“, speciální symbol „Golden
Wild“ a speciální symbol „Scatter“.
2.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „ “. Způsob
získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

3.

,
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „MINCÍ“.
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4.
5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky a hodnotu mince z nabídky předvolených hodnot pro všech
15 fixních výherních linií. Výši sázky si Účastník zvolí v políčku „SÁZKA V MINCÍCH“ kliknutím
na tlačítka „+“ nebo „–“. Hodnotu mincí si Účastník zvolí v políčku „HODNOTA MINCE“ (0,1 až 10)
kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve spodní liště v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.

Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii.
7. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených .na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
6.

Speciální symbol „Bronze Wild“

Speciální symbol „Golden Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výše Výhry je odvozena dle zvolené sázky a nastavené hodnoty mince. Hra Secret Rose vždy zohledňuje
Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené
Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 mincí. Všechny Výhry se vyplácejí
pouze na výherních liniích, kromě Výher ze speciálních symbolů „Scatter“, jež jsou vypláceny bez ohledu
na jejich pozici na válcích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
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Na základě následujících Výherních kombinací získává Sázející příslušný počet mincí:

14. Hra Secret Rose obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Bronze Wild“: Tento zástupný speciální symbol se může nacházet kdekoli
v herním poli a může nahradit jakýkoliv běžný symbol (kromě speciálního symbolu „Scatter“) tak, aby
vytvořil co nejlepší Výherní kombinaci.
b) Speciální symbol „Golden Wild“: Tento speciální symbol se může nacházet v herním poli pouze
na prostředním válci (3. válci). Pokud se objeví v herním poli, spustí se speciální funkce „Golden Rose
Feature“ a speciální symbol „Golden Wild“ se změní na speciální symbol „Bronze Wild“.
c) Speciální funkce „Golden Rose Feature“: Při této funkci můžou být všechny nebo jen některé běžné
symboly růží, které se vyskytují v herním poli, nahrazeny speciálními symboly „Bronze Wild“.
d) Speciální symbol „Scatter“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ kdekoli v herním poli aktivují
bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc. Speciální symbol může sám utvořit Výherní
kombinaci a udělit Výhru dle výplatní tabulky.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Scatter“ kdekoli v herním poli aktivují
bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc. Náhodně je vybrán počet Roztočení navíc
s násobitelem Výhry. Počty Roztočení navíc a násobitele Výhry jsou následující:
i.
10 Roztočení navíc s násobením Výhry x6
ii.
15 Roztočení navíc s násobením Výhry x4
iii.
20 Roztočení navíc s násobením Výhry x3
iv.
30 Roztočení navíc s násobením Výhry x2.
15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a zaručují certifikovaný výherní podíl.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Sunset Hotline
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 270 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 174 000 Kč.
Výherní podíl je 85 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Sunset Hotline. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Sunset Hotline spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly
na válec a 81 výherních linií. Součástí hry Sunset Hotline jsou i speciální symboly „Wild“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.

6.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „
“ a poté na tlačítko „
“, kde si
následně tlačítky „+“ nebo „–“ navolí výši sázky z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech
81 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět
ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

7.

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a následném

kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“a„
" má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování
hry: „Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
před jednotlivou hrou.

“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
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14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Sunset Hotline vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

15. Hra Sunset Hotline obsahuje tento speciální symbol a funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Cashback Bonus“: V průběhu hry se po odehrání 20-50 her aktivuje (uprostřed nad
herním polem) signalizace CASHBACK. Pokud je signalizace CASHBACK aktivní, kredit Sázejícího
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 Výher. Sázející v tuto chvíli stiskne
tlačítko START za účelem zastavení vizualizace možných částek a obdrží jednu z vizualizovaných
Výher. K zastavení vizualizace je oprávněn pouze Sázející, tzn. že doba přehrávání vizualizace není
limitována časově, ale je vázána na interakci Sázejícího.
16. Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Super Reel: Spin it Hot
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 1 Kč
Nejvyšší sázka je 50 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 3 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 455 345 Kč.
Výherní podíl je 96 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Super Reel: Spin it Hot. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Super Reel: Spin it Hot spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se 3 symboly
a 20 výherních linií. Součástí hry Super Reel: Spin it Hot jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly
„Scatter“ a speciální symboly „Gold Spin it Hot“ a „Spin it Hot“.
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3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

“. Vyplácí se

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek pro účely této hry zobrazen uvnitř hry v políčku „ZŮSTATEK“.
Hodnotu jednotlivých mincí si Účastník zvolí kliknutím na tlačítko „
“ u políčka „HODNOTA MINCE
(0,05 CZK až 2,50 CZK)“. Účastníkovi se v políčku „SÁZKA“ následně zobrazí sázka, která se po kliknutí
na tlačítko „

“ odečte v políčku „ZŮSTATEK“. V této hře je sázka nastavena automaticky na 20 mincí.

Celková výše sázky je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko „
“ v políčku „CELKOVÁ
SÁZKA“, a také ve spodní liště v políčku „SÁZKA“ a je násobkem počtu mincí a hodnoty mince. Hra též
zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v přepočtené výši na ekvivalent mincí, jejich přesný počet je
Účastníkovi zobrazen po kliknutí na políčko „ZŮSTATEK“ nebo „SÁZKA“.
5.

6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“. Celková sázka je Sázejícímu po kliknutí na tlačítko

„
“ odečtena z Mého účtu.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší

Výherní kombinací na válcích zleva doprava dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „ “.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
7.
8.

Speciální symboly „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Gold Spin it Hot“

Speciální symbol „Spin it Hot“
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11. Kliknutím na tlačítko „
Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Sázející
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou hodnotou mince do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku
má Účastník dostatek peněžních prostředků. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od nastavené hodnoty mincí. Výše Výhry je násobkem počtu mincí
uvedených ve výplatní tabulce pro danou Výherní kombinaci a hodnoty mince. Hra Super Reel: Spin it Hot
vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní
částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 20 Kč. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Všechny Výhry se vyplácejí pouze
na výherních liniích. Možné Výherní kombinace jsou následující:

14. Hra Super Reel: Spin it Hot obsahuje tyto speciální symboly a bonusové hry:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „GoldSpin It Hot“ a speciálního symbolu „Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Gold Spin it Hot“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním
poli. 6 a více speciálních symbolů „Gold Spin It Hot“ spustí bonusovou hru „Spin it Hot Respins“
s Roztočeními navíc.
c) Speciální symbol „Scatter“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Spin it Hot Respins“: Bonusová hra se spustí, pokud se kdekoliv v herním poli objeví
alespoň 6 speciálních symbolů „Gold Spin it Hot“. Sázejícímu se objeví nové herní pole s 10 válci,
na kterých se točí pouze speciální symboly „Spin it Hot“ a „Gold Spin it Hot“. Bonusová hra začne se
3 Roztočeními navíc. Pokud se v herním poli objeví speciální symbol „Gold Spin it Hot“, počet
Roztočení navíc se obnoví zpět na 3 a válec se uzamkne. Jakmile počet Roztočení navíc bude vyčerpán,
či jsou uzamčeny všechny válce, aktivuje se „Super Reel“, což je horizontálně se točící válec
s 10 Výhrami „Hot prizes“. Sázející kliknutím do herního pole roztočí „Super Reel“ válec a po zastavení
válce „Super Reel“ jsou vyhodnoceny Výhry tak, že Sázející vyhrává Výhru „Hot prize“, která se
zastaví souběžně s jeho uzamčeným válcem. Výhry „Hot prizes“ jsou určeny buď částkami,
nebo násobiteli Sázky MINI (10násobek Sázky), MAJOR (25násobek Sázky) a MEGA (50násobek
Sázky). Hodnoty násobitelů jsou uvedeny v levé části herního pole. Bonusová hra „Spin it Hot Respin“
lze spustit i během bonusové hry „Free Spins“, kde může být hodnota násobitelů u Výher „Hot prizes“
vyšší (viz dále).
e) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free
Spins“ a udělí 8, 12 nebo 15 Roztočení navíc. Se spuštěním bonusové hry „Free Spins“ se zvyšuje šance
pro spuštění bonusové hry „Spin it Hot Respins“ a zvyšují se násobitele Sázky MINI, MAJOR a MEGA
u Výher „Hot Prizes“. Aktivní je jedna z těchto variant kombinací MINI, MAJOR A MEGA:
i. 25, 50, 100násobek Sázky
ii. 50, 100, 250násobek Sázky
iii. 100, 250, 500násobek Sázky
iv. 250, 500, 1000násobek Sázky
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15.
16.

17.
18.

Během bonusové hry lze získat další Roztočení navíc. Každé roztočení navíc probíhají se stejnou výší
sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
funkce.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni nebo zvolit jiné nastavení.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Triple Wild Seven 5 Reels
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 180 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 90 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Triple Wild Seven 5 Reels. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Triple Wild Seven 5 Reels spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi
symboly na válec a 10 výherních linií. Součástí hry Triple Wild Seven 5 Reels jsou i speciální symboly
„Wild“, speciální symboly „Zvony“ a speciální symboly „Hvězda“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní
linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
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na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Triple Wild Seven 5 Reels vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou
výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích,
kromě Výher ze speciálních symbolů „Zvony“ a „Hvězda“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici
na válcích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“.
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Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

15. Hra Triple Wild Seven 5 Reels obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ se objevuje pouze na 2., 3. a 4. válci. Pokud se
speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní kombinace, pak jsou všechny symboly kromě
speciálního symbolu „Zvony“ a speciálního symbolu „Hvězda“ na tomto válci nahrazeny speciálním
symbolem „Wild“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Zvony“: 3 a více speciálních symbolů „Zvony“ kdekoli v herním poli tvoří Výherní
kombinaci a je vyplácena Výhra dle výplatní tabulky.
c) Speciální symbol „Hvězda“: Pokud se zároveň na 1., 3. a 5. válci objeví speciální symboly „Hvězda“
vytvoří Výherní kombinaci a je vyplácena Výhra dle výplatní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Way to Hell
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Way to Hell. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Way to Hell spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válců se třemi symboly
na válec a 27 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Bonus“ a speciální symboly „Mystery“.
3.
4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše

sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
6.

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 27 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše
sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
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“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má

7.

Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symboly „Bonus“

Speciální symboly „Mystery“

11. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Way to Hell vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace
a příslušné Výhry v Kč jsou následující:
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14. Hra Way to Hell obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Mystery“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli a udělí
Výhru de výplatní tabulky. 3 speciální symboly „Mystery" udělí náhodnou Výhru v rozmezí od x20
do x100 násobku Sázky za dané roztočení.
b) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Bonus“ aktivují bonusovou hru „Free Spins“ a udělí
náhodně od 1 do 10 Roztočeními navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení
navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou výší sázky jako při roztočení, které bonusovou hru
spustilo.
d) Speciální funkce „Way to Hell“: Pokud při Roztočení navíc v bonusové hře „Free Spins“ nedojde
k vytvoření Výherní kombinace, poté Sázející může vybrat jeden ze tří válců (kliknutím na fialovou

15.
16.

17.
18.

šipku
v dolní části válce), který se znovu dodatečně roztočí (toto dotočení probíhá bez odečtení
sázky) a může tak dojít k vytvoření Výherní kombinace. Následující Roztočení navíc již probíhá na
všech 3 válcích.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Western Story
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Western Story. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Western Story spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 17 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“, speciální symboly „Mystery“
a speciální symboly „Bonus“.
3. Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko

4.

5.

„
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena
Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 17 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše
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7.

sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve
Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena
nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné

po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

Speciální symbol „Mystery“

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické
opakování hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Western Story vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra Western Story obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě
speciálních symbolů „Bonus“ a speciálního symbolu „Mystery“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace.
b) Speciální symbol „Mystery“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli a udělí
Výhru de výplatní tabulky. 3 speciální symboly „Mystery" udělí náhodnou Výhru v rozmezí od x2 do x4
násobku Sázky za dané roztočení, 4 speciální symboly udělí Výhru v rozmezí od x4 do x80 násobku
Sázky a 5 speciálních symbolů udělí Výhru v rozmezí od x8 do x200 násobku Sázky.
c) Speciální symbol „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru.
d) Bonusová hra: 3 speciální symboly „Bonus“ aktivují bonusovou hru. Sázejícímu se objeví nové herní
pole, kde je Sázející zobrazen jako pistolník, který pronásleduje dostavník, za kterým je vidět

17.
18.

19.
20.

5 vyznačených tras (sloupců). Po stisknutí tlačítka „
“ se zobrazí animace střelby a z dostavníku
vypadne pytel s penězi do jedné z náhodně vybraných tras a umístí se na nejnižší neobsazenou pozici.
Maximální počet pytlů nad sebou v pruhu jsou 3, za 5 pytlů umístěných vedle sebe do linie získá Sázející
příslušný 30 až 50násobek celkové Sázky dle počtu symbolů „Bonus“, které bonusovou hru spustily
(3 symboly – x30, 4 symboly x40, 5 symbolů x50) . Při vyhodnocení 5 výherních pytlů horizontálně
v řadě jsou tyto pytle odstraněny a všechny ostatní nasbírané pytle se posunují (propadnou) o pozici
níže. Bonusová hra končí při umístění čtvrtého pytle v kterémkoliv z pěti sloupců.
Interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry.
Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wildfall
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
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Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Wildfall. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wildfall spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 20
výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
3.

4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (u symbolu pirátky a pirát již od dvou
a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 20 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše
sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Bonus“

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
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okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Wildfall vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle
toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se
jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry
je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry
v Kč jsou následující:

16. Hra Wildfall obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální
symbol „Wild“ součástí Výherní kombinace, je poté Výhra znásobena násobitelem x2. Dva speciální
symboly „Wild“ znásobí Výhru x4, tři speciální symboly „Wild“ znásobí Výhru x8 a 4 speciální
symboly „Wild“ znásobí Výhrux16. 5 speciálních symbolů „Wild“ na výherní linii netvoří Výherní
kombinaci.
b) Speciální symboly „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Bonus“ aktivují bonusovou hru „Free Spins“ a udělí
10 Roztočeními navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ nelze získat další Roztočení navíc. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako při roztočení, které bonusovou hru spustilo.
d) Speciální funkce „Wild Fall“: Pokud při Roztočení navíc během bonusové hry „Free Spins“ nedojde
k vytvoření Výherní kombinace, nad každým válcem se otevřou truhly a spustí se animace laviny
padajících mincí přes celé válce. Během této laviny mincí je nahrazen náhodný počet běžných symbolů
speciálním symbolem „Wild“ a může tak dojít k Výherní kombinaci.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Woodwose’s Magic
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 5 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 54 000 až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 400 000 Kč.
Výherní podíl je 94 až 97 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Woodwose’s Magic. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Woodwose’s Magic spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Woodwose’s Magic jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální
symboly „Konev“ a speciální symbol „Extra Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „

“ a poté

na tlačítko „
“. Pokud Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u symbolů vlka a muflona již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie
vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „Kredity“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je

“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na šipky nahoru či dolů „
“, kde si vybere výši sázky
z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních linií nelze měnit. Výši
sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „Sázka“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem
jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Konev“

Speciální symbol „Extra Wild“, který se objevuje během speciální funkce „Sojka“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Woodwose’s Magic vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „Výhra“. Možné Výherní kombinace
a příslušné Výhry v Kč jsou následující:
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15. Hra Woodwose’s Magic obsahuje tyto speciální symboly, funkce a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symbol „Konev“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se speciální symbol „Konev“ stane součástí Výherní
kombinace, změní se na speciální symbol „Wild“. Speciální symbol „Konev“ může také přeměnit
na speciální symboly „Wild“ všechny symboly na válci pod ním.
c) Speciální funkce „Mlha¨“: Kdykoli během hry se může náhodně spustit speciální funkce „Mlha“,
která náhodně nahradí některé nebo všechny běžné symboly za jiné.
d) Bonusová funkce „Sojka“: Tato bonusová funkce může být náhodně spuštěna kdykoli během hry.
Pokud během hry do herního pole přiletí sojka, spustí aktivuje bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc nebo jednu ze 3 speciálních funkcí („Extra Wild“, „Multiplikátor“ a „Respin“):
i.
„Extra Wild“: Sojka obsadí jednu pozici kdekoliv v herním poli, nahradí běžný symbol na této
pozici speciálním symbolem „Extra Wild“, který má stejnou funkci jako speciální symbol
„Wild“.
ii.
„Multiplikátor“: Sojka zobrazí multiplikátor (x2, x3 nebo x4), který znásobí Výhru
z aktuálního roztočení.
iii.
„Respin“: Všechny symboly, které jsou součástí Výherní kombinace jsou uzamknuty na svých
pozicích a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli. Tato funkce
pokračuje do doby, dokud přibývají další Výherní kombinace.
e) Bonusová hra „Free Spins“: Tato bonusová hra je spuštěna v rámci speciální funkce „Sojka“ a je při
ní uděleno 10 Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení,
které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

X Zodiac
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru X Zodiac. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.

840

2.

Ve hře X Zodiac spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“.

3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (u symbolů lev, střelec, panna a býk již
od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva
doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

4.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše sázky
má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výh
erní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické
opakování hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je odvozena dle nastavené výše sázky.
Hra X Zodiac vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané
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možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč.
Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena
ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra X Zodiac obsahuje tento speciální symbol a speciální funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný nevýherní symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se objeví kdekoliv v herním poli, roztáhne se
na všechny pozice svého válce a můžou tak vzniknout Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Násobitel“: Pokud padnou běžné symboly: beran, kozoroh, štír nebo rak na všech
pozicích prvních třech válců zleva (tzn. 9 stejných symbolů), Výhra je násobena x3. Pokud padne na
všech pozicích prvních čtyřech válců zleva 12 stejných symbolů, Výhra je násobena x4 a pokud padnou
na všech pozicích všech válců stejné symboly (tzn. 15 stejných symbolů), Výhra je násobena x5
viz obrázek níže.

17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Zombie´s Attack
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Zombie´s Attack. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Zombie´s Attack spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 21 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Bonus“.
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3.

4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (u symbolu hrdiny již od dvou a více), je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 21 fixních výherních linií. Pro zvolení maximální výše
sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má
Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné
předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
- smybol hrdiny
8.
9.

- zombie smyboly

-

ostatní smyboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symboly „Bonus“
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13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
14. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Zombie´s Attack vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši
sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní
kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra Zombie´s Attack obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný nevýherní symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě
speciálních symbolů „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace.
b) Speciální symboly „Bonus“: Tento speciální symbol se může nacházet kdekoliv v herním poli. 3 a více
speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciální symboly „Bonus“ aktivují bonusovou hru „Free
Spins“ a udělí 10, 20 nebo 30 Roztočeními navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ nelze získat další
Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou výší sázky jako při roztočení,
které bonusovou hru spustilo.
d) Speciální funkce „Zombie´s Attack“: Pokud se během bonusové hry „Free Spins“ objeví kdekoli
v herním poli běžný symbol hrdiny. Náhodně je pro hrdinu vybrána jedna zbraň ze třech možných
(brokovnice, shuriken a motorová pila). Dle zvolené zbraně jsou v herním poli přeměny běžné zombie
symboly (sestřičky, dělníka, hasiče, policisty a rappera) na speciální symboly „Wild“. Pokud běžný
symbol hrdiny drží v rukou motorovou pilu, jsou pak všechny sousedící pozice (celkem 8 pozic) kolem
symbolu hrdiny nahrazeny speciálním symbolem „Wild“. Pokud běžný symbol hrdiny drží v rukou
shuriken, jsou poté všechny běžné zombie symboly na horizontální linii, kde padl symbol hrdina,
nahrazeny speciálními symboly „Wild“. Pokud běžný symbol hrdiny drží v rukou brokovnici, jsou poté
všechny běžné zombie symboly v herním poli nahrazeny speciálními symboly „Wild“.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

81 Win Spin
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru81 Win Spin. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 81 Win Spin spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly
na válec a 81 výherních linií. Součástí hry 81 Win Spin jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly
„Scatter“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u hry 81 Win Spin získá stejné symboly na čtyřech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena
Výhra podle výplatní tabulky.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 81 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před
jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou následující:

14. Hra 81 Win Spin obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
c) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může vytvořit i sám Výherní
kombinaci dle výplatní tabulky.
d) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herním poli.
2 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s roztočeními navíc.
e) Bonusová hra „Free Spins“: 2, 3 nebo 4 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou „Free Spins“
a udělí 3, 6 nebo 10 Roztočení navíc. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc.
Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo
15. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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100 Hot Wild
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 93 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,8 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Hot Wild 100“. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 100 Hot Wild spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se čtyřmi symboly
na válec a 100 výherních linií. Součástí hry Hot 100 Wild jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální
symboly „stříbrný Scatter“ a „zlatý Scatter“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u hry 100 Hot Wild získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích (u symbolu
sedmičky již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru
pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 100 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „stříbrný Scatter“

Speciální symbol „zlatý Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra 100 Hot Wild obsahuje tyto speciální symboly:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol kromě
speciální symbolu „stříbrný Scatter“ a speciálního symbolu „zlatý Scatter“ tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace. Pokud je součástí Výherní kombinace, roztáhne se na všechny pozice svého válce
a nahradí tak běžné symboly.
b) Speciální symbol „zlatý Scatter“: 3 a více speciálních symbolů „zlatý Scatter“, kdekoliv v herním
poli, tvoří Výherní kombinaci a vyplácí Výhru dle výplatní tabulky.
c) Speciální symbol „stříbrný Scatter“: Speciální symbol „stříbrný Scatter“ se může objevit v herním
poli pouze na válcích 1,3,4 nebo 6. 3 nebo 4 tyto symboly tvoří Výherní kombinaci a vyplácí Výhru dle
výplatní tabulky.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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243 Hot Ways
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru 243 Hot Ways. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře 243 Hot Ways spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 27 výherních linií pro 3 výherní symboly nebo 81 výherních linií pro 4 výherní symboly a 243
výherních linií pro 5 výherních symbolů. Součástí hry 243 Hot Ways jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u hry 243 Hot Ways získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 27 fixních výherních linií
pro 3 výherní symboly nebo 81 fixních výherních linií pro 4 výherní symboly a 243 fixních výherních linií
pro 5 výherních symbolů dle varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost
vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.
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Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra 243 Hot Ways obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí Výherní
kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva, tři nebo čtyři speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4, x8 nebo x16.
16. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
17. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Book of Adventure Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč až 102 600 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,3-95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Book of Adventure“, kde si zvolí variantu hry Death nebo
Life nebo Book of Adventure. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních
linií.
2. Ve hře Book of Adventure Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je
mu následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro variantu hry
Death 3 válců s třemi symboly na válec a 5 výherních linií nebo pro variantu hry Life 4 válce se třemi
symboly na válec a 7 výherních linií nebo pro variantu hry Book of Adventure 5 válců s třemi symboly
na válec a 10 výherních linií. Součástí hry Book of Adventure Multigame je i speciální symbol „Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na dvou a více po sobě následujících válcích (u symbolů 10, J, Q, K A
a „Wild“ od tří a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze
zleva doprava.
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4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5, 7 nebo 10 fixních výherních
linií dle varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře
v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace pro variantu hry Death jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry Life jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry Book of Adventure jsou následující:

15. Hra Book of Adventure Multigame obsahuje speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby
vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může sám tvořit Výherní kombinace
podle výplatní tabulky výše. 3 speciální symboly „Wild“ spouští bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Wild“ kdekoliv v herním poli spustí bonusovou hru
a udělí 10 Roztočení navíc. Před zahájením bonusové hry dojde k náhodnému vylosování symbolu
(kromě speciálního symbolu „Wild“). Pokud se v herním poli objeví tento symbol, který je během
bonusové hry v herním poli zlatě podbarvený, a je součástí Výherní kombinace, tak se všechny ostatní
symboly stejného druhu v herním poli roztáhnout po celém válci a mohou tak vytvořit další Výherní
kombinace. Pro zlatě podbarvené symboly se počítá Výhra dle výplatní tabulky za počet symbolů
ve výherních linií, aniž by musely být na válcích od prvního válce zleva. Každé Roztočení navíc probíhá
se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Book of Secrets 6
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 200 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 6 768-42 696 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88,14-98,12 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Book of Secrets 6. Cílem hry je dosáhnout Výherní
kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Book of Secrets 6 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců s třemi symboly na válec
a 10 výherních linií. Součástí hry Book of Secrets 6 jsou i speciální symboly „Divoký symbol“.
3.

Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko menu „

“

a následném kliknutí na tlačítko „
“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 10 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Divoký symbol“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
Výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Účastník má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující
Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit
kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher
ze speciálního symbolu „Divoký symbol“, jež se vyplácejí bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:
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16. Hra Book of Secrets 6 obsahuje tento speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Divoký symbol“: Tento zástupný symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Divoký symbol“ může sám tvořit
Výherní kombinace podle výplatní tabulky. 3 a více speciálních symbolů „Wild“ spustí bonusovou hru
„Volné otáčky“ s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Volné otáčky“: Získáním alespoň 3 speciálních symbolů „Divoký symbol“ dojde
k aktivaci bonusové hry „Volné otáčky“ s 10 Roztočeními navíc a „speciálním expandujícím
symbolem“. Tento „speciální expandující symbol“ bude náhodně vybrán z běžných symbolů před
spuštěním bonusové hry „Volné otáčky“ a bude stejný pro všechna Roztočení navíc. Tyto „speciální
expandující symboly“ se mohou po vyplacení Výher na konci každého Roztočení navíc roztáhnout
na celý svůj válec. Pokud se roztáhnou, dojde k vyhodnocení Výher na základě počtu těchto symbolů
na aktivní výherní linii, avšak nezávisle na tom, zda spolu tyto symboly v herním poli sousedí nebo zda
Výherní kombinace symbolů začíná na prvním válci zleva. K roztažení dochází pouze v případě, že je
na válcích přítomen dostatečný počet symbolů k získání Výhry (2 nebo 3, závisí to na typu symbolu
– viz výplatní tabulky). Pokud se v bonusové hře „Volné otáčky“ po zastavení válců v herním poli
objeví alespoň 3 speciální symboly „Divoký symbol“, Sázející získá dalších 10 Roztočení navíc.
Všechna Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které je spustilo.
17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Čertovská Jízda
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 88 740 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,07 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Čertovská Jízda. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Čertovská Jízda spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 fixních výherních linií. Součástí hry Čertovská Jízda je i speciální symbol „Wild“ a speciální
symbol „Bonus“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „

“ a následném kliknutí

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava.
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4.

Výherní linie jsou následující:

5.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

6.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

7.

8.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
9. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
10. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
11. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
12. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
13. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

14. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

15. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry.
Účastník má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry
opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující
Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit
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kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno.
V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
16. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

17. Hra Čertovská Jízda obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ se může nacházet kdekoli v herním poli a může
nahradit všechny běžné symboly kromě speciálního symbolu „Bonus“ tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ ve Výherní kombinaci násobí Výhru x2. V případě,
že v jedné Výherní kombinaci padne více speciálních symbolů „Wild“, znásobí se Výhra za tuto
Výherní kombinaci za každý jednotlivý speciální symbol „Wild“ 2x (př. 2 speciální symboly „Wild“
udělí násobek 4x, 3 speciální symboly „Wild“ udělí násobek 8x a 4 speciální symboly „Wild“ udělí
násobek x16).
b) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet v herním poli pouze na 2., 3.
nebo na 4. válci. 3 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Bonus“ spustí bonusovou hru s 10 Roztočeními
navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ jsou symboly, které jsou součástí Výherní kombinace,
uzamčeny na svých pozicích a dojde opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto
dotočení se neodčítají od Roztočení navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení
vzniknou nové Výherní kombinace nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto
kombinace na místě a válce se zbývajícími symboly se opět dotáčí. Tyto dotočení skončí, pokud se již
na válcích neobjeví nová Výherní kombinace, nebo pokud symboly zaplní všechny pozice v herním
poli. Během bonusové hry „Free Spins“ lze získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc
probíhají se stejnou výší sázky jako při roztočení, které bonusovou hru spustilo.
18. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
19. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
20. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Diamonal 81
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Diamonal 81. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.

857

2.

Ve hře Diamonal 81 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 4 válce se třemi symboly
na válec a 81 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“.

3.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

4.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko mínus „ “ nebo na tlačítko plus „ “,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 81 fixních výherních linií. Pro zvolení
maximální výše sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit.
Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než
výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava

na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
žepokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

13. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické
opakování hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Diamonal 81 vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
14.
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kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace
a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

16. Hra Diamonal 81 obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x8. Čtyři speciální symboly „Wild“
na jedné výherní linii netvoří Výherní kombinaci.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Diamonds Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 až 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,5-95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Diamonds“, kde si zvolí variantu hry Diamonds 27 nebo
Diamonds 81 nebo Diamonds 243. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé
z výherních linií.
2. Ve hře Diamonds Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro variantu hry
Diamonds 27 3 válce se třemi symboly na válec a 27 výherních linií nebo pro variantu hry Diamonds 81
4 válců s třemi symboly na válec a 81 výherních linií nebo pro variantu hry Diamonds 243 5 válců s třemi
symboly na válec a 243 výherních linií. Součástí hry Diamonds Multigame je i speciální symbol „Wild“.
3.

4.
5.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry Diamonds 27 získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud Účastník u varianty hry Diamonds 81 a Diamonds 243 získá
stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 27 nebo 81 nebo 243 fixních
výherních linií dle varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy
vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace pro variantu Diamonds 27 jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu Diamonds 81 jsou následující:
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Možné Výherní kombinace pro variantu Diamonds 243 jsou následující:

14. Hra Diamonds Multigame obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x8. Čtyři speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x16.
15. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
16. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Diamondz
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 32 760 až 212 040 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88,22 až 98,18 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Diamondz. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Diamondz spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec a 20
výherních linií. Součástí hry Diamondz je i speciální symbol „Wild“, speciální symbol „Diamondz“
a speciální symbol „Scatter“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „
následující:

4.
5.

“ a následném kliknutí

“. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva doprava. Výherní linie jsou

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka je
Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 20 fixních výherních linií. Počet výherních
linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi
okamžitě zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

Speciální symbol „Diamondz“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.

“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické
hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních linií.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“.
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Možné Výherní kombinace jsou následující:

16. Hra Diamondz obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Scatter“ a speciálního symbolu „Diamondz“ tak, aby vznikla co nejlepší Výherní
kombinace. Speciální symbol „Wild“ se může vyskytovat v herním poli pouze na válcích 2,3,4 a 5.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může nacházet kdekoli v herním poli
a dosahuje hodnot v rozmezí od 0,25 po 10násobek Sázky. 5 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí
bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc a udělí Výhru podle své zobrazené hodnoty, která je
poté započtena do celkové Výhry.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 5 a více speciálních symbolů „Scatter“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
a udělí 5 Roztočení navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ je možné získat další Roztočení navíc
s maximálním počtem 50 Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako
při roztočení, které bonusovou hru spustilo.
d) Speciální symbol „Diamondz“: Speciální symbol „Diamondz“ se může nacházet v herním poli pouze
během bonusové hry „Free Spins“. Každý tento speciální symbol vyplácí Výhru ve stejné hodnotě,
jakou měla kombinace speciálních symbolů „Scatter“, která danou bonusovou hru „Free Spins“ spustila.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fixi-Dixi
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Fixi-Dixi. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fixi-Dixi spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry jsou i speciální symboly „Wild“.
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3.
4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko mínus „ “ nebo na tlačítko plus „ “,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 5 fixních výherních linií. Pro zvolení
maximální výše sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit.
Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než
výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle

výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

11. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Fixi-Dixi vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 20 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše
celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.

864

Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry v Kč za 3 shodné symboly na výherní linii jsou následující:

14. Hra Fixi-Dixi obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se objeví speciální symbol „Wild“ kdekoli v herním poli,
roztáhne se na všechny pozice svého válce a můžou tak vzniknout Výherní kombinace. Pokud se
speciální symbol stane součástí Výherní kombinace, symboly ve Výherní kombinaci se uzamknou
na svém místě a dojde k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (bez odečtení sázky).
Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace, zůstávají tyto kombinace na místě
a výherní symboly z předchozího dotočení se odemknou a válce se opět dotáčí. Pokud je dosaženo
Výhry na všech 5 výherních linií, jsou všechny pozice v herním poli uzamčeny a Výhra je znovu
vyhodnocena. Tyto dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace.
15. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
16. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Forest Fruit Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 -94,5 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Forest Fruit“, kde si zvolí variantu hry třemi, čtyřmi nebo
pěti válci. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Forest Fruit Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro jednotlivé varinaty
hry: 3 válce se třemi symboly na válec a 5 výherních linií,4 válce se třemi symboly na válec a 7 výherních
linií nebo 5 válců se třemi symboly na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Forest Fruit Multigame jsou
i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

4.
5.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry se třemi válci získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích
(pro symboly sedmička a zvonek již na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud
Účastník u varianty hry se čtyřmi a pěti válci získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících
válcích (pro symboly sedmička a zvonek na dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
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6.

7.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5, 7 nebo 20 fixních výherních
linií dle varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře
v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace pro variantu hry se třemi válci jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry se čtyřmi válci jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry s pěti válci jsou následující:

15. Hra Forest Fruit Multigame obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se jeden speciální symbol „Wild“ stane součástí
Výherní kombinace, zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x2. Dva speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x4. Tři speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x8. Čtyři speciální symboly „Wild“
ve Výherní kombinaci zvýší Výhru z dané Výherní kombinace x16.
b) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit pouze na válcích 2, 3 a 4.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru s roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou „Free Spins“ a udělí
10 Roztočení navíc. V bonusové hře se symboly ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde
k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení
navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace,
nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se dotáčí. Tyto
dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace nebo pokud symboly zaplní
všechny pozice v herním poli. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo
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16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Fruit Hell Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Fruit Hell“, kde si zvolí variantu hry se třemi válci nebo
s pěti válci. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Fruit Hell Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro jednotlivé varianty hry:
3 válce s třemi symboly na válec a 5 výherních linií nebo 5 válců s třemi symboly na válec a 5 výherních
linií. Součástí hry Fruit Hell Multigame je i speciální symbol „Expanding Wild“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích (u symbolů sedmička, podkova, zvonek
a meloun již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru
pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií pro obě
varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku
„SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.

868

11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Expanding Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace pro variantu hry se třemi válci jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry s pěti válci jsou následující:

14. Hra Fruit Hell Multigame obsahuje tento speciální symbol a funkci:
a) Speciální symbol „Expanding Wild“: Speciální symbol „Wild“ se může nahradit jakýkoliv běžný
symbol tak, aby vznikla Výherní kombinace. Pokud je speciální symbol „Wild“ součástí Výherní
kombinace, roztáhne se po celém válci a může tak vytvořit další Výherní kombinace.
b) Speciální funkce „Násobitel“: Pokud dojde u varianty hry se třemi válci k zaplnění všech pozic
(3x3 pozice) v herním poli stejným symbolem (viz. obrázek níže), a to symbolem třešeň, citrón, jablko
nebo švestka, dojde k udělení násobitele získané Výhry z daného roztočení x3. Pokud dojde u varianty
hry s pěti válci zaplnění pozic v herním poli stejným symbolem třešeň, citrón, jablko nebo švestka a to
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3x3, 4x3 nebo 5x3 (viz. obrázek níže), dojde k udělení násobitele získané Výhry z daného roztočení x3,
x4 nebo x5.

15. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
16. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Jin - Jang
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 180 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 90-99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Jin-Jang“. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Jin - Jang spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válce se čtyřmi symboly na válec a 26
výherních linií. Součástí hry Jin - Jang jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

8.

9.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko mínus „ “ nebo na tlačítko plus „ “,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 26 fixních výherních linií. Pro zvolení
maximální výše sázky má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Počet výherních linií nelze měnit.
Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než
výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na aktivní výherní linii dle
výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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10. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

11. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro
každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
12. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je násobkem
koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Jin - Jang vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou výši sázky
a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový případ,
kdy by se jednalo o sázku ve výši 5 Kč. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích, kromě Výher
ze speciálních symbolů „Wild“, jež jsou vypláceny bez ohledu na jejich pozici na válcích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace a příslušné
Výhry v Kč jsou následující:

14. Hra Jin - Jang obsahuje tento speciální symbol:
Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla
co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se vyskytnou v herním poli současně alespoň 2 speciální
symboly „Wild“, které nejsou umístěny ve stejném řádku (na sousedních symbolech prvního až pátého
válce), jsou vyhodnoceny samostatně za jednotlivé pozice. Pokud se vyskytnou v herním poli současně
alespoň 2 speciální symboly „Wild“, které jsou umístěny na shodném řádku, jsou běžné symboly
umístěné mezi speciálními symboly „Wild“ na stejném řádku nahrazeny speciálními symboly „Wild“,
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a můžou tak vzniknout další Výherní kombinace. Samotných 5 symbolů „Wild“ v jedné linii nejsou
Výherní kombinací.
15. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
16. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Joker Crown Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč až 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 – 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Joker Crown“, kde si zvolí variantu hry se třemi válci nebo
variantu hry s pěti válci. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker Crown Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro jednotlivé varianty
hry:3 válce se třemi symboly na válec a 5 výherních linií nebo 5 válců se třemi symboly na válec a 10
výherních linií. Součástí hry Joker Crown Multigame je i speciální symbol „Hvězda“ a speciální symbol
„Koruna“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry se třemi válci získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích
(u speciálního symbolu „Koruna“ již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud
Účastník u varianty hry s pěti válci získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích
(u speciálního symbolu „Koruna“ již od dvou a více), je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní
linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 nebo 10 fixních výherních linií
dle varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře
v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
,Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na ktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Hvězda“

Speciální symbol „Koruna“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace pro variantu hry se třemi válci jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu hry s pěti válci jsou následující:

14. Hra Joker Crown Multigame obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet kdekoliv v herním poli.
3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Hvězda“ spouští bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
4 a 5 speciálních symbolů „Hvězda“ mohou padnout pouze ve variantě hry s 5 válci.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3, 4 nebo 5 speciálních symbolů „Hvězda“ spouští bonusovou hru a udělí
10, 20 nebo 40 Roztočení navíc. 4 a 5 speciálních symbolů „Hvězda“ mohou padnout pouze ve variantě
hry s pěti válci. Během bonusové hry je možné získat další Roztočení navíc. Každé Roztočení navíc
probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
c) Speciální symbol „Koruna“: 2 a více speciálních symbolů „Koruna“ spustí funkci „Mystery Win“.
Sázející odkryje jeden speciální symbol „Koruna“ a získá náhodnou Výhru dle Výplatní tabulky.
15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové funkce činěny, nemají vliv na výsledek
bonusové hry.
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16. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Joker Star
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 100 800 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,4 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Joker Star. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Joker Star spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Joker Star jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u hry Joker Star získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena
Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována
ve Výplatní tabulce, Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je
stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky

dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Joker Star obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace, může se vyskytovat kdekoli v herním poli a sám o sobě
tvořit Výherní kombinaci. Speciální symbol „Wild“ může vytvořit i sám Výherní kombinaci dle
výplatní tabulky.
b) Speciální funkce „Super Symbol feature“: Tato speciální funkce může být spuštěna náhodně během
základní a při každém Roztočení navíc v bonusové hře „Free Spins“. Během této funkce je náhodně
vybrán jeden z 5 nejvyšších symbolů ve výplatní tabulce (sedmička, zvonek, meloun, hrozen nebo
švestka), který se bude moci dále roztáhnout přes celý válec a nahradit tak všechny pozice ve válci.
Vybraný symbol je znázorněn vlevo vedle hracího pole. Zvolený symbol se roztáhne na všechny pozice
na válci pouze v případě, že je dosažen dostatečný počet symbolů pro Výhru. Pokud se roztáhne, dojde
k vyhodnocení Výher na základě počtu těchto symbolů na aktivní výherní linii, avšak nezávisle na tom,
zda spolu tyto symboly v herním poli sousedí nebo zda Výherní kombinace symbolů začíná na prvním
válci zleva.
c) Speciální symbol „Scatter“: Speciální symbol „Scatter“ se může objevit kdekoliv v herním poli.
3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou „Free Spins“ a udělí
5 Roztočení navíc. Při každém Roztočení navíc je aktivována speciální funkce „Super Symbol feature“.
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Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna Roztočení navíc probíhají se
stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Kings Fruit
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 70 200 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 96,1 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Kings Fruit. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Kings Fruit spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válce se třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Kings Fruit jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u varianty hry Kings Fruit získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
8.
9.
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11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Kings Fruit obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol se může vyskytovat kdekoli v herním poli
a funguje zároveň jako „Wild“ i „Scatter“. Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol
tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 3 a více speciálních symbolů „Wild“ kdekoli v herním
poli spustí bonusovou hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 3 a více speciálních symbolů „Wild“ kdekoli v herním poli spustí
bonusovou hru „Free Spins“ se 3 Roztočeními navíc. Tyto symboly se uzamknou na svých pozicích
a ostatní symboly se opětovně roztočí. Během bonusové hry se v herním poli objevují pouze speciální
symboly „Wild“ a pokaždé když se tento symbol objeví, tak se počet Roztočení navíc vrátí zpět na číslo
3. Jakmile počet Roztočení navíc bude vyčerpán, nebo pokud je zaplněno celé herní pole, bonusová hra
je ukončena a je vyplacena Výhra za všechny speciální symboly „Wild“ dle výplatní tabulky. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které speciální funkci spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Lumberjack 2
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 108 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Lumberjack 2. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Lumberjack 2 spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 20 výherních linií. Součástí hry Lumberjack 2 je i speciální symbol „Wild“ a speciální symbol
„Scatter“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní
tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 20 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Scatter“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Lumberjack 2 obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol, kromě
speciální symbolu „Scatter“, tak, aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. 1 speciální symbol „Wild“
zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x2. 2 speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci
x4. 3 speciální symboly „Wild“ zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x8. 4 speciální symboly „Wild“
zvýší Výhru ve Výherní kombinaci x16.
b) Speciální symboly „Scatter“: Speciální symboly „Scatter“ se mohou nacházet pouze na válcích 2, 3
a 4. 3 speciální symboly „Scatter“ spouští bonusovou hru „Free Spins“.
c) Speciální funkce „Tetris“: Pokud dojde k Výherní kombinaci, tak jsou symboly z této Výherní
kombinace odstraněny a jsou shora nahrazeny novými symboly, které mohou utvořit další Výherní
kombinace. Tato funkce se opakuje do doby, dokud vznikají další Výherní kombinace.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 3 speciální symboly „Scatter“ spustí bonusovou hru a udělí 10 Roztočení
navíc. V bonusové hře se symboly ve výherní linii uzamknou na svém místě a dojde
k opětovnému dotočení zbývajících symbolů v herním poli (tyto dotočení se neodčítají od Roztočení
navíc získaných z bonusové hry). Pokud při každém z dotočení vzniknou nové Výherní kombinace,
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nebo se stávající Výherní kombinace rozšíří, zůstávají tyto kombinace na místě a válce se dotáčí. Tyto
dotočení skončí, pokud se již na válcích neobjeví nová Výherní kombinace nebo pokud symboly zaplní
všechny pozice v herním poli. Během bonusové hry není možné získat další Roztočení navíc. Všechna
Roztočení navíc probíhají se stejnou sázkou jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Mega Cross 4+
Základní parametry hry
Nejnižší sázka je 5 Kč.
Nejvyšší sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 18 000 až 180 000 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 90 až 99 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Mega Cross 4+. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů v herním poli.
2. Ve hře Mega Cross 4+ spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a s Výherními kombinacemi za 4 až 15 výherních symbolů kdekoli v herním poli. Součástí hry Mega
Cross 4+ je i speciální symbol „Bonus“.
3.
4.

5.

Způsob získání Výherní kombinace je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud Účastník
získá 4 a více stejných symbolů kdekoliv v herním poli, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
sázky je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková výše
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.

Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „ “ nebo na tlačítko „ “, kde z nabídky
předvolených hodnot vybere výši sázky za všechny Výherní kombinace. Pro zvolení maximální výše sázky
má účastník možnost kliknout na tlačítko „
“. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře
v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Počet stejných herních symbolů v herním poli po zastavení válců určuje Výhru a její výši. V případě, že se
Účastníkovi objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve Výplatní tabulce,
Účastník navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní

kombinací na válcích dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko „
“.
8. Pro součet všech Výher současně dosažených v různých Výherních kombinacích a jejich výplaty na Můj účet
platí ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Za každou jednotlivou Výherní kombinaci se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
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11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Bonus“

12. Podržením tlačítka „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Funkce
automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu,
že pro každou následující Sázku má Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli
okamžitě zastavit kliknutím na tlačítko „
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování
hry zrušeno. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
13. Kliknutím na tlačítko „
“ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých
Výherních kombinací.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra za Výherní kombinaci je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry, uvedená níže v tabulce, je
násobkem koeficientu a nastavené výše sázky. Hra Mega Cross 4+ vždy zohledňuje Účastníkem nastavenou
výši sázky a podle toho zobrazuje již vypočítané možné výherní částky, zde uvedené Výhry platí pro vzorový
případ, kdy by se jednalo o sázku ve výši 10 Kč. Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště
v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace a příslušné Výhry v Kč jsou následující:

15. Hra Mega Cross 4+ obsahuje tento speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Bonus“: 4 a více speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free Spins“
s Roztočeními navíc.
b) Bonusová hra „Free Spins“: 4 nebo 5 speciálních symbolů „Bonus“ spustí bonusovou hru „Free
Spins“ s 10 nebo 20 Roztočeními navíc. Během bonusové hry „Free Spins“ se může objevit speciální
válec se třemi symboly sudu, které jsou poté nahrazeny třemi náhodně zvolenými běžnými symboly.
Všechna roztočení jsou se stejnou výší sázky, která danou bonusovou hru spustila.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou Sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Respin Queen
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 90 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Respin Queen. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Respin Queen spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně
zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 5 válců se třemi symboly
na válec a 5 výherních linií. Součástí hry Respin Queen jsou i speciální symboly „Wild“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u hry Respin Queen získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu
vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Vyplácí se vždy nejdelší kombinace shodných symbolů zleva
doprava. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“
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13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:

15. Hra Respin Queen obsahuje tyto speciální symboly a funkci:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Pokud se stane součástí Výherní kombinace, spustí se
speciální funkce „Respin“.
b) Speciální funkce „Respin“: Pokud se stane speciální symbol „Wild“ součástí Výherní kombinace,
spustí se speciální funkce „Respin“. Speciální symbol „Wild“ a běžné symboly ve Výherní kombinaci,
které spustili speciální funkci, se uzamknou na svých pozicích a dojde k automatickému dotočení
zbývajících symbolů v herním poli (toto dotočení probíhají bez odečtení sázky). Pokud
při tomto dotočení nevzniknou nové Výherní kombinace (nerozšíří se stávající Výherní kombinace),
dojde k opětovnému vyhodnocení stávající Výherní kombinace a přičtení do políčka „VÝHRA“. Pokud
při tomto dotočení vzniknou nové Výherní kombinace (rozšíří stávající Výherní kombinaci), zůstávají
symboly z nové Výherní kombinace na místě a válce se opět dotočí. Tyto dotočení skončí, pokud se již
na válcích neobjeví nová/nerozšíří Výherní kombinace nebo pokud symboly zaplní všechny pozice
v herním poli. Tato dotočení probíhají se stejnou výší sázky jako roztočení, které speciální funkci
spustilo.
c) Speciální funkce „Násobitel“: Pokud se na prvních třech, čtyřech nebo pěti válcích vyskytne 9, 12
nebo 15 stejných symbolů, je Výhra násobena x3, x4 nebo x5.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry či funkce, dojde k připsání Výhry na Můj účet.
Toto lze dohledat v historii transakcí. Bonusové hry či funkce a jejich výsledky jsou součástí matematického
modelu hry a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Scalper
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 86 400 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 95,2 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Scalper. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
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2.

Ve hře Scalper spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 3 válce se třemi symboly na válec
a 5 výherních linií. Součástí hry Scalper jsou i speciální symboly „Wild“ a speciální symboly „Scatter“.

3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník u hry Scalper získá stejné symboly na třech po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra
podle výplatní tabulky. Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu

6.

7.

„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 5 fixních výherních linií. Počet
výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA“. Výši
sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích na aktivní výherní

linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „
“ a poté na tlačítko „
“.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
9. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
10. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
11. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.

Speciální symbol „Wild“

12. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
13. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“. Možné Výherní kombinace jsou
následující:
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14. Hra Scalper obsahuje tyto speciální symbol a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Tento zástupný speciální symbol nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak,
aby vznikla co nejlepší Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může sám o sobě tvořit Výherní
kombinaci a udělit Výhru dle výplatní tabulky.
b) Bonusová hra „Kolo štěstí Scalper“: Pokud se v základní hře po dotočení válců v herním poli objeví
9 stejných běžných symbolů, je automaticky spuštěna bonusová hra „Kolo štěstí Scalper“. Sázejícímu
se spustí speciální kolo štěstí s 5 políčky. Na tomto kole štěstí se nachází jedno nevýherní políčko
s názvem „STOP“ a 4 výherní políčka s názvem „REWIN“. Pokud se ukazatel na kole štěstí zastaví
na pozici „REWIN“, je Sázejícímu připsána Výhra z předchozího kola do políčka „VÝHRA“, výherní
políčko „REWIN“ se změní na nevýherní políčko „STOP“ a kolo štěstí se opětovně roztočí. Pokud se
ukazatel na kole štěstí zastaví na pozici „STOP“, je bonusová hra „Kolo štěstí Scalper“ ukončena
a celková Výhra je Sázejícímu připsána do políčka „KREDIT“.

15. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové
hry.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Solar God
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 36 000 až 216 040 Kč
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 88 až 98 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Solar God. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace
symbolů na některé z výherních linií.
2. Ve hře Solar God spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu následně zobrazen
prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě 6 válců se čtyřmi symboly na válec
a 30 možných výherních linií. Součástí hry Solar God je i speciální symbol „Wild“, speciální symbol
„Bonus“ a speciální symbol „Golden Scarab“.
3.

Princip výherních linií je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko menu „
na tlačítko „

“.
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“ a následném kliknutí

Výherní linie jsou následující:

4.

Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT V CZK“.

5.

Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „

6.

7.

“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka

je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko „
“ nebo po stisknutí mezerníku odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítka „+“ nebo „–“ v políčku „SÁZKA V CZK“,
kde z nabídky předvolených hodnot vybere výši sázky za všech 30 výherních linií. Počet výherních linií nelze
měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře v políčku „SÁZKA V CZK“. Výši sázky nelze
upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty. Tlačítko „
“ umožňuje Účastníkovi okamžitě
zvolit nejvyšší hodnotu sázky.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
V případě, že se Sázejícímu objeví Výherní kombinace speciálních symbolů tak, jak je definována ve výplatní
tabulce, Sázející navíc postupuje do bonusové hry. Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší
Výherní kombinací na válcích zleva doprava na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí

na tlačítko menu „
“ a následném kliknutí na tlačítko „
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly
8.
9.

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Bonus“

Speciální symbol „Golden Scarab“

13. Kliknutím na tlačítko menu „
“ a následným kliknutím na tlačítko „
tabulka, která ukazuje hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.
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“ se Účastníkovi zobrazí výplatní

14. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry. Účastník
má možnost vybrat si z nabídky počet automatických opakování hry. Funkce automatické hry opakuje hru
s totožnou výší sázky do vyčerpání nastavené hodnoty za předpokladu, že pro každou následující Sázku má
Účastník dostatek peněžních prostředků. Automatickou hru lze kdykoli okamžitě zastavit kliknutím
na tlačítko
„
“, kdy po dohrání aktuálního kola hry je automatické opakování hry zrušeno. V automatické hře je
výše sázky z Mého účtu odečtena vždy před jednotlivou hrou.
15. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu (uvedeného
níže v tabulce v bílé barvě) a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích.
Výše celkové Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA V CZK“. Možné Výherní
kombinace jsou následující:

16. Hra Solar God obsahuje tyto speciální symboly, funkci a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ nahrazuje všechny běžné symboly kromě
speciálního symbolu „Bonus“ a speciálního symbolu „Golden Scarab“ tak, aby vznikla co nejlepší
Výherní kombinace. 6 speciálních symbolů „Wild“ mohou samy tvořit Výherní kombinaci a udělit
Výhru dle výplatní tabulky.
b) Speciální symbol „Golden Scarab“: Pokud se vyskytne kdekoli v herním poli speciální symbol
„Golden Scarab“ je nahrazen náhodně vybraným běžným symbolem a následně jsou všechny symboly,
jako je vybraný symbol, v herním poli nahrazeny speciálním symbolem „Wild“. Pokud se objeví
kdekoli v herním poli více než jeden speciální symbol „Golden Scarab“ jsou po jednom nahrazeny
náhodně vybraným běžným symbolem a postupně nahrazeny speciálními symboly „Wild“.
c) Speciální symbol „Bonus“: Speciální symbol „Bonus“ se může nacházet v herním poli pouze
na 1. válci. Pokud se speciální symbol „Bonus“ vyskytuje v herním poli na prvním válci zároveň
s minimálně jedním speciální symbolem „Golden Scarab“ kdekoli v herním poli, spustí se bonusová hra
„Free Spins“ s Roztočeními navíc.
d) Bonusová hra „Free Spins“: 1 speciální symbol „Bonus“ na prvním válci a alespoň jeden speciální
symbol „Golden Scarab“ kdekoli v herním poli spustí bonusovou hru „Free Spins“ a udělí 10 Roztočení
navíc. Každý speciální symbol „Golden Scarab“, který spustil bonusovou hru, zůstane na stejném válci
až do konce bonusové hry. Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako při roztočení,
které bonusovou hru spustilo. V průběhu bonusové hry „Free Spins“ nelze získat další Roztočení navíc.
e) Speciální funkce „Wild Full Screen“: V případě, že jsou zaplněny všechny pozice v herním poli
speciálním symbolem „Wild“, Sázející získá násobek Sázky x500.
17. Pokud je hra přerušena v průběhu libovolné bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze
dohledat v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry
a společně se základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
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18. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
19. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Diamonds Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,50 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Wild Diamonds“, kde si zvolí variantu hry Wild Diamonds
25 nebo Wild Diamonds 40 nebo Wild Diamonds 50. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů
na některé z výherních linií.
2. Ve hře Wild Diamonds Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro variantu hry Wild
Diamonds 25 4 válce se čtyřmi symboly na válec a 25 výherních linií nebo pro variantu Wild Diamonds 40
5 válců se čtyřmi symboly na válec a 40 výherních linií nebo pro variantu Wild Diamonds 50 6 válců se
čtyřmi symboly na válec a 50 výherních linií. Součástí hry Wild Diamonds Multigame je i speciální symbol
„Wild“ a speciální symbol „Hvězda“.
3.

4.
5.
6.

7.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle
výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 25, 40 nebo 50 fixních výherních
linií dle varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře
v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
8.
9.
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12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
Možné Výherní kombinace pro variantu Wild Diamonds 25 jsou následující:

Možné Výherní kombinace pro variantu Wild Diamonds 40 jsou následující:
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Možné Výherní kombinace pro variantu Wild Diamonds 50 jsou následující:

15. Hra Wild Diamonds Multigame obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv jiný symbol, kromě
speciálního symbolů „Hvězda“ tak, aby vznikla Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může
sám tvořit Výherní kombinace podle výplatní tabulky výše.
b) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet v herním poli u varianty
hry Wild Diamonds 25 jen na válci 2 a 3, u varianty hry Wild Diamonds 40 na válci 2, 3 a 4 a u varianty
hry Wild Diamonds 50 na válci 2, 3, 4 a 5. 2 a více speciálních symbolů „Hvězda“ spouští bonusovou
hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 2 speciální symboly „Hvězda“ udělí 3 Roztočení navíc,3 speciální
symboly „Hvězda“ udělí 5 Roztočení navíc,4 speciální symboly „Hvězda“ udělí 8 Roztočení navíc.
3 speciální symboly „Hvězda“ mohou padnout pouze ve variantách hry Wild Diamonds 40 a Wild
Diamonds 50, 4 speciální symboly „Hvězda“ mohou padnout pouze ve variantě Wild Diamonds 50.
Každé Roztočení navíc probíhá se stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.

Wild Joker Multigame
Základní parametry hry
Nejnižší Sázka je 1 Kč.
Nejvyšší Sázka je 1000 Kč.
Statistická průměrná hodinová prohra je 99 000 Kč.
Nejvyšší Výhra je 500 000 Kč.
Výherní podíl je 94,50 %.
Popis hry
1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru „Wild Joker“, kde si zvolí variantu hry Wild Joker 25 nebo
Wild Joker 40 nebo Wild Joker 50. Cílem hry je dosáhnout Výherní kombinace symbolů na některé
z výherních linií.
2. Ve hře Wild Joker Multigame spouští Účastník svým pokynem náhodný proces, jehož výsledek je mu
následně zobrazen prostřednictvím herního pole. To obsahuje ve své základní podobě pro variantu hry Wild
Joker 25 4 válce se čtyřmi symboly na válec a 25 výherních linií nebo pro variantu hry Wild Joker 40 5 válců
se čtyřmi symboly na válec a 40 výherních linií nebo pro variantu hry Wild Joker 50 6 válců s e čtyřmi
symboly na válec a 50 výherních linií. Součástí hry Wild Joker Multigame je i speciální symbol „Wild“
a speciální symbol „Hvězda“.
3.

Způsob získání Výherní kombinace symbolů je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „
“. Pokud
Účastník získá u varianty hry Wild Joker 25 stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
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4.
5.
6.

7.

mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud Účastník získá u varianty hry Wild Joker 40 stejné
symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Pokud
Účastník získá u varianty hry Wild Joker 50 stejné symboly na třech a více po sobě následujících válcích, je
mu vyplacena Výhra podle výplatní tabulky. Výherní linie vyplácejí Výhru pouze zleva doprava.
Účastníkovi je jeho peněžní zůstatek v sekci Můj účet pro účely této hry zobrazen uvnitř hry ve spodní liště
v políčku „KREDIT“.
Účastník zahájí hru kliknutím na tlačítko „
“ nebo stisknutím mezerníku na klávesnici. Celková sázka
je Účastníkovi po kliknutí na tlačítko odečtena z Mého účtu.
Účastník má možnost zvolit si výši sázky kliknutím na tlačítko „SÁZKA“ nebo zvolit šipky nahoru či dolu
„
“, kde si vybere výši sázky z nabídky předvolených hodnot za všech 25, 40 nebo 50 fixních výherních
linií dle varianty hry. Počet výherních linií nelze měnit. Výši sázky má Účastník možnost vždy vidět ve hře
v políčku „SÁZKA“. Výši sázky nelze upravit jinak než výběrem jiné předvolené hodnoty.
Poloha a počet herních symbolů v jednotlivých výherních liniích po zastavení válců určuje Výhru a její výši.
Vyplácena je celková Výhra, která je stanovena nejvyšší Výherní kombinací na válcích zleva doprava
na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky dostupné po kliknutí na tlačítko menu „

“ a poté na tlačítko

„
“.
8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácejí od prvního válce zleva doprava.
9. Pro součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a jejich výplaty na Můj účet platí
ustanovení § 5 odst. 5 tohoto Herního plánu a základních parametrů této hry, tj. že Výhra z jedné hry
Technické hry nesmí přesáhnout částku 500 000 Kč.
10. Na každé aktivní výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší Výhra.
11. Po ukončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo hru ukončit. V případě,
že pokračuje, může ponechat nastavení na stejné úrovni, nebo zvolit jiné nastavení.
12. Symboly na válcích jsou následující:
Běžné symboly

Speciální symbol „Wild“

Speciální symbol „Hvězda“

13. Kliknutím na tlačítko „
“ má Účastník možnost zvolit si funkci automatického opakování hry:
„Autostart“. Funkce automatické hry opakuje hru s totožnou výší sázky až do doby, než Sázející proces
přeruší kliknutím na tlačítko „
“. V automatické hře je výše sázky z Mého účtu odečtena vždy
před jednotlivou hrou.
14. Hodnocení základní hry:
Výhra na výherní linii je odvozována od výplatní tabulky. Výše Výhry je násobkem koeficientu uvedeného
níže v tabulce a nastavené výše sázky. Všechny Výhry se vyplácejí pouze na výherních liniích. Výše celkové
Výhry je Sázejícímu zobrazena ve spodní liště v políčku „VÝHRA“.
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Možné Výherní kombinace jsou pro variantu hry Wild Joker 25 následující:

Možné Výherní kombinace jsou pro variantu hry Wild Joker 40 následující:

Možné Výherní kombinace jsou pro variantu hry Wild Joker 50 následující:

15. Hra Wild Joker Multigame obsahuje tyto speciální symboly a bonusovou hru:
a) Speciální symbol „Wild“: Speciální symbol „Wild“ může nahradit jakýkoliv jiný symbol, kromě
speciálního symbolů „Hvězda“ tak, aby vznikla Výherní kombinace. Speciální symbol „Wild“ může
sám tvořit Výherní kombinace podle výplatní tabulky výše.
b) Speciální symbol „Hvězda“: Speciální symbol „Hvězda“ se může nacházet v herním poli ve variantě
hry Wild Joker 25 jen na válci 2 a 3, ve variantě hry Wild Joker 40 jen na válci 2, 3 a 4 a ve variantě
hry Wild Joker 50 jen na válci 2, 3, 4 a 5. 2 a více speciálních symbolů „Hvězda“ spouští bonusovou
hru „Free Spins“ s Roztočeními navíc.
c) Bonusová hra „Free Spins“: 2, 3 nebo 4 speciální symboly „Hvězda“ udělí 3, 5 nebo 8 Roztočení
navíc. 3 speciální symboly „Hvězda“ mohou padnout pouze ve variantě hry Wild Joker 40 a 4 speciální
symboly mohou padnout pouze ve variantě hry Wild Joker 50. Každé Roztočení navíc probíhá se
stejnou výší sázky jako roztočení, které bonusovou hru spustilo.
16. Pokud je hra přerušena v průběhu bonusové hry, dojde k připsání Výhry na Můj účet. Toto lze dohledat
v historii transakcí. Bonusové hry a jejich výsledky jsou součástí matematického modelu hry a společně se
základní hrou zaručují certifikovaný výherní podíl.
17. Po skončení jedné hry může Účastník pokračovat ve hře stejným způsobem nebo ze hry odejít. Účastník
může opakovat stejnou sázku a její výši nebo zvolit jinou.
18. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
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Příloha č. 2
Bonusové hry typu jackpot

Seznam:
•
•
•
•
•

bonusová hra Jackpot Platinum
bonusová hra Multilevel Jackpot
bonusová hra Synot Progressive Bonus
bonusová hra Royal Jackpot
bonusová hra Jackpot 3

Bonusová hra Jackpot Platinum
1) Sázející hrající Technickou hru, na které je aktivní Bonusová hra Jackpot Platinum, se ji
účastní automaticky s každou provedenou sázkou. Bonusová hra Jackpot Platinum není
samostatnou Technickou hrou. Jedná se o součást povolených Technických her, jejichž
základní pravidla jsou uvedena v příloze č. 1 Herního plánu.
2) Provozovatel může provozovat více aktivních Bonusových her Jackpot Platinum najednou.
Vždy však jasně rozliší, kterých Technických her se konkrétní Bonusová hra Jackpot
Platinum týká.
3) Aktuální hodnota Bonusové hry Jackpot Platinum se zobrazuje na stránkách Provozovatele
a též v konkrétních Technických hrách, kterých se Bonusová hra Jackpot Platinum týká.
4) Konkrétní Bonusovou hru Jackpot Platinum lze kumulovat pouze ze všech uskutečněných
Sázek všech Sázejících v rámci jedné nebo více předem specifikovaných Technických her.
5) Sázející nemůže sám volit, zda se Bonusové hry Jackpot Platinum účastní či nikoli – je
účastníkem automaticky.
6) Aktivováním Bonusové hry Jackpot Platinum dojde k zavedení započítávání příspěvku
do virtuálního „jackpotového měšce“ po sázce každé hry Technické hry. Tento příspěvek
nemá vliv na pravidla a parametry Technické hry, v rámci které je Bonusová hra Jackpot
Platinum provozována. Výše tohoto příspěvku je pevně stanovena dle nastavení
Provozovatele Technické hry, a to v rozsahu 0,1 % - 40 % z výnosů Provozovatele, tedy
ze sumy všech sázek ponížené o všechny Výhry Sázejících, pouze však z Technických her,
které jsou zahrnuty do Bonusové hry Jackpot Platinum.
7) Aktivace Bonusové hry Jackpot Platinum nezpůsobí snížení původního Výherního podílu
(RTP) každé hry o již zmíněný příspěvek.
8) Příspěvek do Bonusové hry Jackpot Platinum lze vyjádřit vzorcem:
(sum(bet) - sum(win)) * contribution
kde “contribution” je číselný zápis již zmíněného rozsahu, tj. 0.001 – 0.4 v závislosti
na nastavení výše příspěvku na straně Provozovatele. Z uvedeného vzorce vyplývá,
že výše nakumulovaného „jackpotového měšce“ může růst i klesat.
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9) Každý Technická hra s aktivovanou Bonusovou hrou Jackpot Platinum může přispívat až
do čtyř „jackpotových měšců“, do každého jiným (konfigurovatelným) dílem. Označení
těchto měšců je: Bronze, Silver, Gold a Platinum. Provozovatel se vždy při aktivaci
Bonusové hry Jackpot Platinum rozhodne, kolik „jackpotových měšců“ bude mít
Technická hra aktivních a toto nastavení je fixní po celou dobu, kdy je Bonusová hra Synot
Progressive Bonus aktivní.
10) O Výhře z Bonusové hry Jackpot Platinum rozhoduje generátor náhodných čísel.
11) Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Bonusové hry Jackpot Platinum
činěny, nemají vliv na výsledek hry. Proces náhodného generování čísel, který rozhoduje
o Výhře Bonusové hry Jackpot Platinum probíhá automaticky po dokončení každé hry
Technické hry, na které je Bonusová hra Jackpot Platinum aktivní.
12) V případě Výhry v Bonusové hře Jackpot Platinum je Sázející upozorněn na tuto skutečnost
vizuálně na obrazovce svého zařízení, prostřednictvím kterého se účastní Technické hry.
Následně je Výhra z Bonusové hry Jackpot Platinum ihned připsána na Můj účet v souladu
s § 15 Herního plánu.
13) V souladu s § 5 odst. 5 Herního plánu nemůže Výhra z Bonusové hry Jackpot Platinum
přesáhnout částku 500.000 Kč, a to ani v součtu s Výhrou z jedné hry Technické hry
v rámci, které byla Výhra z Bonusové hry Jackpot Platinum aktivována. V tomto smyslu
je i omezeno nastavení rozsahů „jackpotových měšců“.
14) Vzhledem k tomu, že při hře Sázejícího dochází k připisování příspěvků do více
bonusových her Jackpot Platinum, je možné realizovat Výhru v každé z nich. Výhry
z bonusové hry Synot Progressive Bonus jsou v takovém případě Sázejícímu přiznávány
postupně, po dohrání právě realizované jedné hry Technické hry Sázejícího, v pořadí
od nejméně hodnotné (Bronze) po typicky nejhodnotnější (Platinum). V případě dosažení
částky 500.000 Kč agregovanou Výhrou dojde k ponechání přesahující částky v dané
bonusové hře Jackpot Platinum (či více bonusových hrách) pro bonusovou hru Jackpot
Platinum následující tak, aby Sázející obdržel maximálně zákonem povolenou Výhru
pro jednu hru Technické hry.
15) Výhra je Sázejícímu vizualizovaná v konkrétní Technické hře účastnící se bonusové hry
Jackpot Platinum.
16) O tom, zda se Sázející účastní bonusové hry Jackpot Platinum je viditelným způsobem
informován prostřednictvím Aplikace.
17) Provozovatel si vyhrazuje právo provozovat bonusovou hru Jackpot Platinum v rámci
každé povolené Technické hry, u které je to uvedeno v příloze č. 1 Herního plánu.
18) V případě, že se Provozovatel rozhodne u některé Technické hry ukončit Bonusové hry
Jackpot Platinum, bude toto rozhodnutí platné od stejného okamžiku pro všechny
Účastníky Technické hry.
19) O ukončení Bonusové hry Jackpot Platinum Provozovatel Sázejícího informuje
prostřednictvím Aplikace

Bonusová hra Multilevel Jackpot
1) Sázející hrající Technickou hru, na které je aktivní bonusová hra Multilevel Jackpot, se ji
účastní automaticky s každou provedenou sázkou. Bonusová hra Multilevel Jackpot není
samostatnou Technickou hrou. Jedná se o součást povolených Technických her, jejichž
základní pravidla jsou uvedena v příloze č. 1 Herního plánu.
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2) Provozovatel může provozovat více aktivních bonusových her Multilevel Jackpot
najednou. Vždy však jasně rozliší, kterých Technických her se konkrétní bonusová hra
Multilevel Jackpot týká.
3) Aktuální hodnota bonusové hry Multilevel Jackpotu/ů se zobrazuje na stránkách
Provozovatele a též v konkrétních Technických hrách, kterých se bonusová hra Multilevel
Jackpot týká.
4) Konkrétní bonusovou hru Multilevel Jackpot lze kumulovat pouze ze všech uskutečněných
Sázek všech Sázejících v rámci jedné nebo více předem specifikovaných Technických her.
5) Sázející nemůže sám volit, zda se bonusové hry Multilevel Jackpot účastní či nikoli – je
účastníkem automaticky.
6) Aktivováním bonusové hry Multilevel Jackpot dojde k zavedení započítávání příspěvku
do virtuálního „jackpotového měšce“ po sázce každé hry Technické hry. Tento příspěvek
nemá vliv na pravidla a parametry Technické hry, v rámci které je bonusová hra Multilevel
Jackpot provozována. Výše tohoto příspěvku je pevně stanovena dle nastavení
Provozovatele Technické hry, a to v rozsahu 0,001 % - 10 % z výnosů Provozovatele, tedy
ze sumy všech sázek ponížené o všechny Výhry Sázejících, pouze však z Technických her,
které jsou zahrnuty do bonusové hry Multilevel Jackpot.
7) Aktivace bonusové hry Multilevel Jackpot nezpůsobí snížení původního Výherního podílu
(RTP) každé hry o již zmíněný příspěvek.
8) Příspěvek do bonusové hry Multilevel Jackpot lze vyjádřit vzorcem:
(sum(bet) - sum(win)) * contribution

9)

10)
11)

12)

13)

14)

.kde “contribution” je číselný zápis již zmíněného rozsahu, tj. 0.00001 – 0.1 v závislosti
na nastavení výše příspěvku na straně Provozovatele. Z uvedeného vzorce vyplývá, že výše
nakumulovaného „jackpotového měšce“ může růst i klesat.
Každá Technická hra s aktivovanou bonusovou hrou Multilevel Jackpot může přispívat
až do čtyř „jackpotových měšců“, do každého jiným (konfigurovatelným) dílem. Označení
těchto měšců je: Bronze, Silver a Gold. Provozovatel se vždy při aktivaci bonusové hry
Multilevel Jackpot rozhodne, kolik „jackpotových měšců“ bude mít Technická hra
aktivních a toto nastavení je fixní po celou dobu, kdy je bonusová hra Multilevel Jackpot
aktivní.
O Výhře z bonusové hry Multilevel Jackpot rozhoduje generátor náhodných čísel.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry Multilevel Jackpot
činěny, nemají vliv na výsledek hry. Proces náhodného generování čísel, který rozhoduje
o Výhře bonusové hry Multilevel Jackpotu probíhá automaticky po dokončení každé hry
Technické hry, na které je bonusová hra Multilevel Jackpot aktivní.
V případě Výhry v bonusové hře Multilevel Jackpot je Sázející upozorněn na tuto
skutečnost vizuálně na obrazovce svého zařízení, prostřednictvím kterého se účastní
Technické hry. Následně je Výhra z bonusové hry Multilevel Jackpot ihned připsána
na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
V souladu s § 5 odst. 5 Herního plánu nemůže Výhra z bonusové hry Multilevel Jackpot
přesáhnout částku 500.000 Kč, a to ani v součtu s Výhrou z jedné hry Technické hry
v rámci, které byla Výhra z bonusové hry Multilevel Jackpot aktivována. V tomto smyslu
je i omezeno nastavení rozsahů „jackpotových měšců“.
Vzhledem k tomu, že při hře Sázejícího dochází k připisování příspěvků do více
bonusových her Multilevel Jackpot, je možné realizovat Výhru v každé z nich. Výhry
z bonusové hry Multilevel Jackpot jsou v takovém případě Sázejícímu přiznávány
postupně, po dohrání právě realizované jedné hry Technické hry Sázejícího, v pořadí
od nejméně hodnotné (Bronze) po typicky nejhodnotnější (Gold). V případě dosažení
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15)
16)
17)
18)

19)

částky 500.000 Kč agregovanou Výhrou dojde k ponechání přesahující částky v dané
bonusové hře Multilevel Jackpot (či více bonusových hrách) pro bonusovou hru Multilevel
Jackpot následující tak, aby Sázející obdržel maximálně zákonem povolenou Výhru
pro jednu hru Technické hry.
Výhra je Sázejícímu vizualizovaná v konkrétní Technické hře účastnící se bonusové hry
Multilevel Jackpot.
O tom, zda se Sázející účastní bonusové hry Multilevel Jackpot je viditelným způsobem
informován prostřednictvím Aplikace.
Provozovatel si vyhrazuje právo provozovat bonusovou hru Multilevel Jackpot v rámci
každé povolené Technické hry, u které je to uvedeno v příloze č. 1 Herního plánu.
V případě, že se Provozovatel rozhodne u některé Technické hry ukončit bonusové hry
Multilevel Jackpot, bude toto rozhodnutí platné od stejného okamžiku pro všechny
Účastníky Technické hry.
O ukončení bonusové hry Multilevel Jackpot Provozovatel Sázejícího informuje
prostřednictvím Aplikace.

Bonusová hra Synot Progressive Bonus
1) Sázející hrající Technickou hru, na které je aktivní Bonusová hra Synot Progressive Bonus,
se ji účastní automaticky s každou provedenou sázkou. Bonusová hra Synot Progressive
Bonus není samostatnou Technickou hrou. Jedná se o součást povolených Technických
her, jejichž základní pravidla jsou uvedena v příloze č. 1 Herního plánu.
2) Provozovatel může provozovat více aktivních Bonusových her Synot Progressive Bonus
najednou. Vždy však jasně rozliší, kterých Technických her se konkrétní Bonusová hra
Synot Progressive Bonus týká.
3) Aktuální hodnota Bonusové hry Synot Progressive Bonus se zobrazuje na stránkách
Provozovatele a též v konkrétních Technických hrách, kterých se Bonusová hra Synot
Progressive Bonus týká.
4) Konkrétní Bonusovou hru Synot Progressive Bonus lze kumulovat pouze ze všech
uskutečněných Sázek všech Sázejících v rámci jedné nebo více předem specifikovaných
Technických her.
5) Sázející nemůže sám volit, zda se Bonusové hry Synot Progressive Bonus účastní či nikoli
– je účastníkem automaticky.
6) Aktivováním Bonusové hry Synot Progressive Bonus dojde k zavedení započítávání
příspěvku do virtuálního „jackpotového měšce“ po sázce každé hry Technické hry. Tento
příspěvek nemá vliv na pravidla a parametry Technické hry, v rámci které je Bonusová hra
Synot Progressive Bonus provozována. Výše tohoto příspěvku je pevně stanovena dle
nastavení Provozovatele Technické hry, a to v rozsahu 0,1 % - 10 % z příjmů
Provozovatele, tedy ze sumy všech uzavřených sázek, pouze však z Technických her, které
jsou zahrnuty do Bonusové hry Synot Progressive Bonus.
7) Aktivace Bonusové hry Synot Progressive Bonus nezpůsobí snížení původního Výherního
podílu (RTP) každé hry o již zmíněný příspěvek.
8) Příspěvek do Bonusové hry Synot Progressive Bonus lze vyjádřit vzorcem:
(sum(bet) * contribution)
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kde “contribution” je číselný zápis již zmíněného rozsahu, tj. 0.001 – 0,1 v závislosti
na nastavení výše příspěvku na straně Provozovatele.
9) Každá Technická hra s aktivovanou Bonusovou hrou Synot Progressive Bonus může
přispívat až do čtyř „jackpotových měšců“, do každého jiným (konfigurovatelným) dílem.
Označení těchto měšců je: Bronze, Silver, Gold a Diamond. Provozovatel se vždy při
aktivaci Bonusové hry Synot Progressive Bonus rozhodne, kolik „jackpotových měšců“
bude mít Technická hra aktivních a toto nastavení je fixní po celou dobu, kdy je Bonusová
hra Synot Progressive Bonus aktivní.
10) O Výhře z Bonusové hry Synot Progressive Bonus rozhoduje generátor náhodných čísel.
11) Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Bonusové hry Synot Progressive
Bonus činěny, nemají vliv na výsledek hry. Proces náhodného generování čísel,
který rozhoduje o Výhře Bonusové hry Synot Progressive Bonus probíhá automaticky
po dokončení každé hry Technické hry, na které je Bonusová hra Synot Progressive Bonus
aktivní.
12) V případě Výhry v Bonusové hře Synot Progressive Bonus je Sázející upozorněn na tuto
skutečnost vizuálně na obrazovce svého zařízení, prostřednictvím kterého se účastní
Technické hry. Následně je Výhra z Bonusové hry Synot Progressive Bonus ihned připsána
na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu.
13) V souladu s § 5 odst. 5 Herního plánu nemůže Výhra z Bonusové hry Synot Progressive
Bonus přesáhnout částku 500.000 Kč, a to ani v součtu s Výhrou z jedné hry Technické
hry v rámci, které byla Výhra z Bonusové hry Synot Progressive Bonus aktivována.
V tomto smyslu je i omezeno nastavení rozsahů „jackpotových měšců“.
14) V případě dosažení částky 500.000 Kč agregovanou Výhrou dojde k ponechání přesahující
částky v dané bonusové hře Synot Progressive Bonus (či více bonusových hrách)
pro bonusovou hru Synot Progressive Bonus následující tak, aby Sázející obdržel
maximálně zákonem povolenou Výhru pro jednu hru Technické hry.
15) Výhra je Sázejícímu vizualizovaná v konkrétní Technické hře účastnící se bonusové hry
Synot Progressive Bonus.
16) O tom, zda se Sázející účastní bonusové hry Synot Progressive Bonus je viditelným
způsobem informován prostřednictvím Aplikace.
17) Provozovatel si vyhrazuje právo provozovat bonusovou hru Synot Progressive Bonus
v rámci každé povolené Technické hry, u které je to uvedeno v příloze č. 1 Herního plánu.
18) V případě, že se Provozovatel rozhodne u některé Technické hry ukončit Bonusové hry
Synot Progressive Bonus, bude toto rozhodnutí platné od stejného okamžiku pro všechny
Účastníky Technické hry.
19) O ukončení Bonusové hry Synot Progressive Bonus Provozovatel Sázejícího informuje
prostřednictvím Aplikace.
Bonusová hra Royal Jackpot
1) Sázející hrající Technickou hru, na které je aktivní Bonusová hra Royal Jackpot, se ji
účastní automaticky s každou provedenou sázkou. Bonusová hra Royal Jackpot není
samostatnou Technickou hrou. Jedná se o součást povolených Technických her, jejichž
základní pravidla jsou uvedena v příloze č. 1 Herního plánu.
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2) Aktuální hodnota Bonusové hry Royal Jackpot se zobrazuje na stránkách Provozovatele
a též v konkrétních Technických hrách, kterých se Bonusová hra Royal Jackpot týká.
3) Konkrétní Bonusovou hru Royal Jackpot lze kumulovat pouze ze všech uskutečněných
Sázek všech Sázejících v rámci jedné nebo více předem specifikovaných Technických her.
4) Sázející nemůže sám volit, zda se Bonusové hry Royal Jackpot účastní, či nikoli – je
účastníkem automaticky.
5) Aktivováním Bonusové hry Royal Jackpot dojde k zavedení započítávání příspěvku
do virtuálního „jackpotového měšce“ po sázce každé hry Technické hry. Tento příspěvek
nemá vliv na pravidla a parametry Technické hry, v rámci které je Bonusová hra Royal
Jackpot provozována. Výše tohoto příspěvku je pevně stanovena dle nastavení
Provozovatele Technické hry, a to v rozsahu 0,01 % - 2,5 % z příjmů Provozovatele, tedy
ze sumy všech uzavřených sázek, pouze však z Technických her, které jsou zahrnuty
do Bonusové hry Royal Jackpot.
6) Aktivace Bonusové hry Royal Jackpot nezpůsobí snížení původního Výherního podílu
(RTP) každé hry o již zmíněný příspěvek.
7) Příspěvek do Bonusové hry Royal Jackpot lze vyjádřit vzorcem:
(sum(bet) * contribution)

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

kde “contribution” je číselný zápis již zmíněného rozsahu, tj. 0,0001 – 0,25 v závislosti
na nastavení výše příspěvku na straně Provozovatele.
Každá Technická hra s aktivovanou Bonusovou hrou Royal Jackpot může přispívat pouze
do jednoho „jackpotové měšce“. Toto nastavení je fixní po celou dobu, kdy je Bonusová
hra Royal Jackpot aktivní.
O Výhře z Bonusové hry Royal Jackpot rozhoduje generátor náhodných čísel.
Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Bonusové hry Royal Jackpot činěny,
nemají vliv na výsledek hry. Proces náhodného generování čísel, který rozhoduje o Výhře
Bonusové hry Royal Jackpot probíhá automaticky po dokončení každé hry Technické hry,
na které je Bonusová hra Royal Jackpot aktivní.
V případě Výhry v Bonusové hře Royal Jackpot je Sázející upozorněn na tuto skutečnost
vizuálně na obrazovce svého zařízení, prostřednictvím kterého se účastní Technické hry.
Následně je Výhra z Bonusové hry Royal Jackpot ihned připsána na Můj účet v souladu
s § 15 Herního plánu.
V souladu s § 5 odst. 5 Herního plánu nemůže Výhra z Bonusové hry Royal Jackpot
přesáhnout částku 500.000 Kč, a to ani v součtu s Výhrou z jedné hry Technické hry,
v rámci které byla Výhra z Bonusové hry Royal Jackpot aktivována.
Výhra je Sázejícímu vizualizovaná v konkrétní Technické hře účastnící se bonusové hry
Royal Jackpot.
O tom, zda se Sázející účastní Bonusové hry Royal Jackpot je viditelným způsobem
informován prostřednictvím Aplikace.
Provozovatel si vyhrazuje právo provozovat Bonusovou hru Royal Jackpot v rámci každé
povolené Technické hry, u které je to uvedeno v příloze č. 1 Herního plánu.
V případě, že se Provozovatel rozhodne u některé Technické hry ukončit Bonusové hry
Royal Jackpot, bude toto rozhodnutí platné od stejného okamžiku pro všechny Účastníky
Technické hry.
O ukončení Bonusové hry Royal Jackpot Provozovatel Sázejícího informuje
prostřednictvím Aplikace.
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Bonusová hra Jackpot 3
1) Sázející hrající Technickou hru, na které je aktivní Bonusová hra Jackpot 3, se ji účastní
automaticky s každou provedenou sázkou. Bonusová hra Jackpot 3 není samostatnou
Technickou hrou. Jedná se o součást povolených Technických her, jejichž základní
pravidla jsou uvedena v příloze č. 1 Herního plánu.
2) Aktuální hodnota Bonusové hry Jackpot 3 se zobrazuje na stránkách Provozovatele a též
v konkrétních Technických hrách, kterých se Bonusová hra Jackpot 3 týká.
3) Konkrétní Bonusovou hru Jackpot 3 lze kumulovat pouze ze všech uskutečněných Sázek
všech Sázejících v rámci jedné nebo více předem specifikovaných Technických her.
4) Sázející nemůže sám volit, zda se Bonusové hry Jackpot 3 účastní či nikoli – je účastníkem
automaticky.
5) Aktivováním Bonusové hry Jackpot 3 dojde k zavedení započítávání příspěvku
do virtuálního „jackpotového měšce“ po sázce každé hry Technické hry. Tento příspěvek
nemá vliv na pravidla a parametry Technické hry, v rámci které je Bonusová hra Jackpot 3
provozována. Výše tohoto příspěvku je pevně stanovena dle nastavení Provozovatele
Technické hry, a to v rozsahu 0,01 až 5 % z výnosů Provozovatele, tedy ze sumy všech
sázek ponížené o všechny Výhry Sázejících, pouze však z Technických her, které jsou
zahrnuty do Bonusové hry Jackpot 3.
6) Aktivace Bonusové hry Jackpot 3 nezpůsobí snížení původního Výherního podílu (RTP)
každé hry o již zmíněný příspěvek.
7) Příspěvek do Bonusové hry Jackpot 3 lze vyjádřit vzorcem:
(sum(bet) * contribution)

8)

9)
10)

11)

12)

kde “contribution” je číselný zápis již zmíněného rozsahu, tj. 0,0001 až 0,05 v závislosti
na nastavení výše příspěvku na straně Provozovatele.
Každý Technická hra s aktivovanou Bonusovou hrou Jackpot 3 může přispívat až do tří
„jackpotových měšců“, do každého jiným (konfigurovatelným) dílem. Označení těchto
měšců je: Bronze, Silver a Gold. Provozovatel se vždy při aktivaci Bonusové hry Jackpot
3 rozhodne, kolik „jackpotových měšců“ bude mít Technická hra aktivních a toto nastavení
je fixní po celou dobu, kdy je Bonusová hra Jackpot 3 aktivní.
O Výhře z Bonusové hry Jackpot 3 rozhoduje generátor náhodných čísel.
V případě Výhry v Bonusové hře Jackpot 3 je Sázející upozorněn na tuto skutečnost
vizuálně na obrazovce svého zařízení, prostřednictvím kterého se účastní Technické hry.
Následně je Výhra z Bonusové hry Jackpot 3 ihned připsána na Můj účet v souladu s § 15
Herního plánu.
V souladu s § 5 odst. 5 Herního plánu nemůže Výhra z Bonusové hry Jackpot 3 přesáhnout
částku 500.000 Kč, a to ani v součtu s Výhrou z jedné hry Technické hry v rámci, které
byla Výhra z Bonusové hry Jackpot 3 aktivována. V tomto smyslu je i omezeno nastavení
rozsahů „jackpotových měšců“.
Výhra je Sázejícímu vizualizovaná v konkrétní Technické hře účastnící se bonusové hry
Jackpot 3.
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13) O tom, zda se Sázející účastní bonusové hry Jackpot 3 je viditelným způsobem informován
prostřednictvím Aplikace.
14) Provozovatel si vyhrazuje právo provozovat bonusovou hru Jackpot 3 v rámci každé
povolené Technické hry, u které je to uvedeno v příloze č. 1 Herního plánu.
15) V případě, že se Provozovatel rozhodne u některé Technické hry ukončit Bonusové hry
Jackpot 3, bude toto rozhodnutí platné od stejného okamžiku pro všechny Účastníky
Technické hry.
16) O ukončení Bonusové hry Jackpot 3 Provozovatel Sázejícího informuje prostřednictvím
Aplikace.
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