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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 9, K Žižkovu č. p. 851, PSČ 190 93, 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 SAZKA a.s., které Ministerstvo financí České republiky vydalo 

povolení k provozování. 

Prodejce  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. 

Prodejní místo 

(Sběrna) 

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.  

Aplikace 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. 

Účastník fyzická osoba, která má bydliště v České republice a která se k účasti 

na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad. 

Sázející 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. 

http://www.sazka.cz/
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AML 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. 

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 

systému 

souhrn technických a programových prostředků pro příjem 

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. Výše Sázky je uvedena 

u popisu každé 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  

kombinace, které jsou určovány pravidly jednotlivých Technických 

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. 
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Výhra Předmětem výhry jsou peněžní prostředky (dále také jako peníze). 

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 

lhůta pro 

uplatnění práva na 

Výhru 

v Aplikaci Sázející nemusí uplatňovat nárok na Výhru, ten je 

realizován okamžikem zjištění výsledku dané Technické hry. Výhry 

se zobrazí v sekci Můj účet. 

Výplata Výhry 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.  

Sebeomezující 

opatření 

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. 

 

 

§ 3 

Organizace Technických her 

 

1. Tento Herní plán upravuje podmínky účasti na Technických hrách provozovaných 

Provozovatelem a popsaných v tomto Herním plánu.  

2. Sázky jsou přijímány prostřednictvím Aplikace, která je propojena s Centrální databází 

systému.  

3. Herní měnou je česká koruna. 

4. Provozovatel nesmí nabízet nebo poskytovat žádná zařízení umožňující účast 

na internetové hře. 

 

 

§ 4 

Závaznost Herního plánu 

 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

 

 

 

 

 

http://www.sazka.cz/
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§ 5 

Obecné podmínky Technických her 

 

1. 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 přesáhnout částku 500 000 Kč. 

6. Nejvyšší hodinová prohra je 450 000 Kč. 

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.   

 

§ 6 

Mlčenlivost 

 

1. Provozovatel a Prodejci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Účastnících hazardní hry 

a jejich účasti na hazardní hře. 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.  

2. Povinnost zachovávat mlčenlivost 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. 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. Účastníkem může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let, má bydliště v České 

republice a která provedla registraci 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. 

2. 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.  
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3. 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.  

4. 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. 

 

 

§ 8 

Registrace Účastníka  
 

1. 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.  

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, jednotlivě si nastaví Sebeomezující opatření nebo jejich nastavení jednotlivě 

odmítne a vyplní údaje o svém platebním účtu nebo platební kartě. 

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 nebo platební kartě. 

5. Identifikačními údaji a kontaktními údaji se podle hazardního zákona rozumí: jméno, 

popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo 

nebo datum a místo narození nebylo-li rodné číslo přiděleno, 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. V rámci procesu registrace je osoba žádající o registraci povinna prokázat, že je majitelem 

platebního účtu, resp. držitelem platební karty (k prokázání nepostačuje pouhé prohlášení 

http://www.sazka.cz/
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osoby žádající o registraci, že je majitelem, 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, jejíž 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 je tento dále 

považován za registrovaný platební účet, resp. registrovanou platební kartu.  

11. Pokud osoba neposkytne údaje podle odst. 4, 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. 

12. Pokud nedojde k ověření a potvrzení údajů podle odst. 5 a 6 tohoto Herního plánu 

v souladu s hazardním zákonem a AML, nelze registraci úspěšně dokončit.  

13. Účastník je povinen provést změnu, resp. požádat o změnu svých poskytnutých 

identifikačních a kontaktních údajů bezodkladně poté, co došlo ke změně některého z nich. 

14. Odesláním registračního formuláře Účastník potvrzuje, že se předem seznámil s platným 

zněním Herního plánu a Všeobecnými podmínkami Herního portálu Sazka.cz. 

15. 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. 

16. Po úspěšném a úplném dokončení registrace získá Můj účet status trvalý. 

17. 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 dojde k ověření věkové hranice 18 let 

osoby žádající o registraci. Dočasný účet může být aktivní nejdéle 30 dní a celkové vložené 

peníze na účet za tuto dobu nesmí přesáhnout částku 3 000 Kč, a to ani v součtu. 

Z Dočasného účtu nelze vybírat vložené peníze nebo Výhry.  

18. Po dokončení registrace přestanou platit omezení uvedená v odst. 17.   

19. 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. 
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20. 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. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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.  

6. 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. 
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§ 10 

Převod peněžních prostředků na Můj účet 

 

1. Na Můj účet, který má status Dočasného účtu nelze vložit částku přesahující 3 000 Kč, 

a to ani v součtu. 

2. 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 v souladu s tímto Herním 

plánem. Minimální částka pro jednorázový vklad na Můj účet z platební karty činí 

1 000 Kč, maximální částka pro jednorázový vklad na Můj účet z platební karty 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. 

3. 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.  

4. Peněžní prostředky vedené na Mém účtu nejsou úročeny. 

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. Z Mého účtu, který má status Dočasného účtu, nelze vybírat peněžní prostředky. Nedojde-

li 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. 

2. 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 
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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. 

3. 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 

(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, 
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s)  neposkytne potřebnou součinnosti k plnění povinností dle AML zákona 

t) v jiných případech uvedených v tomto Herním plánu. 

2. Konkrétní důvod zrušení Mého účtu Provozovatel vždy sdělí Účastníkovi prostřednictvím 

výpovědi, která mu bude zaslána na registrovanou emailovou adresu. 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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. V případě, 

že zůstatek na Mém účtu převyšuje součet vložených peněžních prostředků provedených 

prostřednictvím registrované platební karty, 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. 

 

 

§ 13 

Uzavření sázek 

 

1. Jednotlivé sázky jsou Sázejícím uzavírány prostřednictvím Aplikace. 

2. Sázku je možno uzavřít pouze v případě, že zůstatek na Mém účtu odpovídá nebo převyšuje 

výši sázky a neodporuje nastavením parametrů Sebeomezujících opatření. 

3. 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. 

4. 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.  

http://www.sazka.cz/


 

11 

  

5. 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.  

 

 

§ 14 

Hodnocení Sázek 

 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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 

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. V Aplikaci Sázející nemusí uplatňovat nárok na Výhru, ten je realizován okamžikem 

zjištění výsledku dané Technické hry. 

2. Výplata Výher ze Sázek probíhá bez zbytečného odkladu připsáním výherní částky 

Sázejícímu na Můj účet, nejpozději ve lhůtě stanovené hazardním zákonem.  

3. 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. 

4. 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 
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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. 

5. 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.  

6. 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. 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. 

2. Reklamace uzavřených sázek lze uplatnit prostřednictvím centra podpory v reklamačním 

formuláři, emailem na reklamace@sazka.cz, nebo písemně na adresu SAZKA a.s., 

K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9. 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. 

3. Náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého. 

4. Výsledek reklamačního řízení sdělí Provozovatel Účastníkovi do 30 dní od uplatnění 

reklamace. 

5. K reklamacím, které jsou podány jiným způsobem, než stanoví Herní plán, nebude 

přihlíženo, o této skutečnosti bude Účastník hazardní hry informován. 

6. Pro vyhodnocování reklamací a/nebo stížností jsou určující údaje uložené v Centrální 

databázi systému. 

 

 

§ 17 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Provozovatel může po schválení Ministerstva financí České republiky vydávat změny 

a doplňky tohoto Herního plánu. 

2. 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, 

mailto:adr@coi.cz
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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/.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Veškeré sázky uzavřené před nabytím účinnosti tohoto Herního plánu řídí herním plánem 

účinným v okamžiku rozhodné skutečnosti. 

7. Tento Herní plán nabývá platnosti a účinnosti dne 27. 2. 2019. Současně pozbývá platnosti 

a účinnosti Herní plán Technických her SAZKA platný od 18. 12. 2018. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 29. 1. 2019 

 

 

 

 

SAZKA a.s. 

 

 

 

  



 

 

  

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 

 

 

 

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: 

 



 

 

  

4. 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. Součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a všech Výher 

ze symbolů „SCATTER“ se zobrazí v políčku „VÝHRA“. 

9. 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. 

10. Symboly na válcích jsou následující: 

 
11. 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.  

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 



 

 

  

 
14. 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 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“. 

15. Hra Astromat obsahuje dvě bonusové hry: bonusovou hru „Rock and Roll“ a bonusovou 

hru „Roztočení zdarma“. 

a) 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“. Případné 

interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv 

na výsledek bonusové hry. 

b) 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. 

c) 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. 

16. 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. 

17. 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“. 

3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko 

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, nebo 10 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku 

„ÚROVEŇ“ (1-4) 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. 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. 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, 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. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. 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: 

  

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 15, 25, 50, 100, 250, 500, 750, nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 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 „Scatter“, který tvoří 

Výherní kombinace bez ohledu na jeho pozici na válcích. 

Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou 

následující: 

 

 
15. 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) 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 zdarma. Zároveň je Sázejícímu udělena Výhra podle výplatní tabulky. 

SYMBOL WILD SYMBOL BONUS SYMBOL SCATTERBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

Všechny Výhry z těchto roztočení zdarma jsou ztrojnásobeny, s výjimkou Výher 

z případné bonusové hry „Vampire Slaying“. Bonusová hra „Free Spins“ může být 

spuštěna i v průběhu již probíhajících roztočení zdarma, nová roztočení zdarma budou 

přičtena k nim. Všechna roztočení zdarma probíhají se stejnou úrovní sázky 

a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla roztočení zdarma spuštěna. 

c) 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. 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 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. 

18. 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 %. 

 

Popis hry 

1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Blood Suckers II. 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 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0,10 Kč, 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 4 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku 

„ÚROVEŇ“ (1-10) 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. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

  



 

 

  

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

    - symboly středních Výher 

    - nízké výherní symboly 

Speciální symbol „Wild“ 

 
Speciální symbol „Scatter“ 

 
Speciální symbol „Bonus“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací. 

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

 

 
14. 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 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. 

d) 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. 

e) 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“. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

  



 

 

  

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 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0,10 Kč, 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč nebo 2 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku 

„ÚROVEŇ“ (1-10) 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. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

     

    
Speciální symbol „Wild“ 

 
Speciální symbol „Bonus“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si (10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

 
14. 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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

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 zdarma. 



 

 

  

3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko  

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 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, 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. 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: 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 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: 

 
15. Hra Dazzle Me obsahuje bonusovou hru „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.  

16. 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“.  

SYMBOL	WILD SYMBOL	FREE	SPINSBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

17. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv 

na výsledek bonusové hry. Všechna roztočení zdarma probíhají se stejnou úrovní sázky 

a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla roztočení zdarma 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 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. 

 

 

 

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 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může 

být, 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 5 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku 

„ÚROVEŇ“ (1-10) 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. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

     

     
Speciální symbol „Multiplier Wild“ 

 
 

 



 

 

  

Speciální symbol „Scatter“ 

 
Speciální symbol „Nitro“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000) automatický 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 



 

 

  

 
14. 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: 

 
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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

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 %. 

 

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 

„ “. Výherní linie jsou následující: 

 
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“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 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 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 „ “. 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. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

    

    
Speciální symbol „Wild“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 



 

 

  

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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. 

 
 

14. 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: 

i. 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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

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 

herního pole jakožto „Celková Sázka“. Způsob násobení vítězných sázek se Účastníkovi 

zobrazí po kliknutí na tlačítko „Výplatní tabulka ( )“. 

4. 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 „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, které Účastník může zobrazit 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. 

d) 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. 

• 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).  

5. 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“ ( ). 

 

 
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 

Sázka Minimum mincí Výplata

Přesná 1 35 : 1

Rozdělená 1 17 : 1

Ulička 1 11 : 1

Rohová 1 8 : 1

Dvě řady 1 5 : 1

Sloupec 1 2 : 1

Tucet 1 2 : 1

Červená/Černá 1 1 : 1

Sudá/Lichá 1 1 : 1

1-18/19-36 1 1 : 1

Číslo a sousední 1 35 : 1

Jeu Zero
4 (3 rozdělené sázky, 1 přesná 

sázka)

17 : 1 (rozdělená) 

35 : 1 (přesná)

Tiers 6 (6 rozdělených sázek) 17 : 1

Orphelins
5 (4 rozdělené sázky, 1 přesná 

sázka)

17 : 1 (rozdělená) 

35 : 1 (přesná)

Voisins

9 (1 sázka na 3 řady o 2 žetonech, 

5 rozdělených sázek o 1 žetonu     a 

1 rohová sázka o 2 žetonech)

17 : 1 (rozdělená) 

11 : 1 (ulička)          

8 : 1 (rohová)

Rozdělená sázka na červené 4 17 : 1

Rozdělená sázka na černé 7 17 : 1

Finale Plein 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 (4 přesné sázky) 35 : 1

Finale Plein 7, 8, 9 3 (3 přesné sázky) 35 : 1

Finale Cheval 0/3, 1/4, 2/5, 3/6 4 (4 rozdělené sázky) 17 : 1

Finale Cheval 4/7, 5/8, 6/9, 7/10, 

8/11, 9/12
3 (3 rozdělené sázky) 17 : 1

Finale Cheval/Plein 0/1, 1/2, 2/3, 

4/5, 5/6

5 (3 rozdělené sázky a 2 přesné 

sázky)

17 : 1 (rozdělená) 

35 : 1 (přesná)

Finale Cheval/Plein 6/7
5 (2 rozdělené sázky a 3 přesné 

sázky)

17 : 1 (rozdělená) 

35 : 1 (přesná)

Finale Cheval/Plein 3/4
6 (2 rozdělené sázky a 4 přesné 

sázky

17 : 1 (rozdělená) 

35 : 1 (přesná)

Finale Cheval/Plein 7/8, 8/9, 9/10
4 (2 rozdělené sázky a 2 přesné 

sázky)

17 : 1 (rozdělená) 

35 : 1 (přesná)



 

 

  

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. 

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“ ( ) Účastník odstraní z herního plátna veškeré sázky.  

Tlačítkem „Opakovat“ ( ) Účastník zopakuje sázky z předcházejícího kola. 

Tlačítkem „Zdvojnásobit“ ( ) může Účastník zdvojnásobit sázky, které umístil 

v předchozím kole. 

7. 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“. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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“. 

12. 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“. 

13. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 



 

 

  

14. 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 %. 

 

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 (1-10) 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 

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 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 „MINCE“. 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 „ “ (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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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 „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. 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: 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 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“. 

  

SYMBOL WILD SYMBOL BONUSBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou 

následující: 

 

 
15. Hra Fairytale Legends: Red Riding Hood obsahuje několik speciálních funkcí: 

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 ze speciálních 

symbolů „Wild“ probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci 

které byla roztočení zdarma 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“  

iv. vychází ze stejné úrovně sázky a hodnoty mince jako hra, v rámci které byla 

tato bonusová hra spuštěna. 

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 hra 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 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. 

 

 

 

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. 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“. 

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 

(25) 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. Součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a všech Výher 

ze symbolů „SCATTER“ se zobrazí v políčku „VÝHRA “. 

9. 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. 

10. Symboly na válcích jsou následující: 

 
 

11. 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.  

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 
14. 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“. 

15. Hra Fruity Friends obsahuje dvě bonusové hry: bonusovou hru „Ovocný sad“ a bonusovou 

hru „Roztočení zdarma“.  



 

 

  

a) 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“. Případné interakce Sázejícího, které jsou 

v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry. 

b) 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. 

c) 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. 

16. 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. 

17. 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“. 

3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko 

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 6,50 Kč: Účastník si následně zvolí v políčku 

„ÚROVEŇ“ (1-10) 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. 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: 

  

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50 nebo 75 automatických opakování hry. 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 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: 

SYMBOL WILDBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

 

 
15. Hra Fruit Shop obsahuje 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. Hra Fruit Shop dále obsahuje bonusovou hru „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 zdarma probíhají se stejnou 

úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla roztočení zdarma spuštěna. 

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. Bonusová hra 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 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 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 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 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 zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je násobkem počtu mincí 

příslušné úrovně a hodnoty mince.  

5. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

    

     
Speciální symbol „3x3 Wild“ 

 
Speciální symbol „3x3 Scatter“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty 

jednotlivých Výherních kombinací.  



 

 

  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

 
14. 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 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“. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

 

 



 

 

  

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 

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč nebo 10 Kč. 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“. 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. 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: 

 

11. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí tabulka výher, která ukazuje hodnoty 

jednotlivých Výherních kombinací.  

12. 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 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování 

hry. 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 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: 

 

SYMBOL WILD SYMBOL FREE FALLBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

15. Hra Gonzo’s Quest obsahuje funkci „Avalanche“ a „Avalanche násobitel“, speciální 

symboly „Wild“ a bonusovou hru „Free Fall“. 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. Speciální symboly 

„Wild“ nahrazují jakýkoliv běžný symbol na válci. Speciální symboly „Wild“ se mohou 

objevit pouze na válcích 2, 3 a 4. 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 zdarma probíhají se stejnou 

úrovní sázky a hodnotou mince jako hra, v rámci které byla roztočení zdarma spuštěna. 

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. Bonusová hra 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 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. 

 

 

 

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 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 (1-10) a hodnoty mincí. Součástí hry Guns N’ Roses 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 

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 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, 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.  

5. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. 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: 

 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 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“. 

  

SYMBOL WILD SYMBOL BONUSBĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOLY STACKED WILD



 

 

  

Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) jsou 

následující: 

 

 
15. Hra Guns N’ Roses obsahuje několik bonusových funkcí a her: 

a) Speciální roztažitelný 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 roztažené 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) 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) 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) 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) 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 

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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

16. 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 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 

„ “. Výherní linie jsou následující: 

 
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“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 5Kč. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ 

(1-10) 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. 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. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

     

     
Speciální symboly „Walking Wild“ 

    
Speciální symbol „Klíč“ 

 
Speciální symbol „Scatter“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací. 



 

 

  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

 
14. 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 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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

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“. 

3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko 

„ “. Výherních linií 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 stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 4 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku 

„ÚROVEŇ“ (1-10) 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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 „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. 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: 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50 nebo 75 automatických opakování hry. 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 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: 

 

SYMBOL WILD SYMBOL FREE SPINBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

 
15. 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: 

 
c) 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. 

d) 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. 

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. Bonusová hra 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 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. 

Počet symbolů 

"Free Spin"

Počet udělených 

roztočení navíc

5 10

6 15

7 20

8 25

9 až 15 30



 

 

  

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: Fishy Business. 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 

„ “ 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 „MINCE“. 

Hra též stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1, nebo 2 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ 

(1 - 10) 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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 „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry v různých výherních liniích se sčítají. 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: 

 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování 

hry. 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 sázkové úrovně. 

SYMBOL WILD SYMBOL FREE SPINBĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOLY	WILD	PŘI	ROZTOČENÍCH	

ZDARMA	ZE	SYMBOLŮ	"FREE	SPIN"



 

 

  

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: 

 

 
15. 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: 

 
c) 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. 

Počet symbolů 

"Free Spin"

Počet udělených 

roztočení navíc

5 10

6 13

7 16

8 a více 20



 

 

  

d) 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. 

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. Bonusová hra 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 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. 

 

 

 

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 %. 

 

Popis hry 

1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Jimi Hendrix Online Slot. 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 (1-10) 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 

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, nebo 5 Kč. 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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 „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry v různých výherních liniích se sčítají. 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: 

 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 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: 

 

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD SYMBOL SCATTER SYMBOL PURPLE HAZEBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

 

 
15. 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) 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. 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. 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. 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. 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. 

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. Bonusová hra 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 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 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 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč nebo 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 zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je 

násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.  

5. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 



 

 

  

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

      
Speciální symbol „Wild“ 

 
Speciální symbol „Scatter“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 
 



 

 

  

14. 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 „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. 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. 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 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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

  



 

 

  

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 (1-5) a hodnoty mince. Součástí hry Jungle 

Spirit: Call of the Wild je i speciální symbol „Scatter“. 

3. 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.  

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“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč nebo 10 Kč. 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“. 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. 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. Současně 

dosažené Výhry z různých Výherních kombinací se sčítají. Vyplácí se vždy pouze nejvyšší 

možná kombinace shodných výherních symbolů. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

      
- symboly středních Výher 

      
- nízké výherní symboly 

 

Speciální symbol „Scatter“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

 
14. 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 hráč 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. 

15. 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. 

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.  

 

 

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 (1-10) 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 

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, nebo 2 Kč. 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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 „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry v různých výherních liniích se sčítají. 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: 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

SYMBOL WILD SYMBOL BONUSBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 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: 

 

 
15. Hra Koi Princess obsahuje následující speciální funkce a bonusové 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 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 

iv. 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“. 



 

 

  

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. Bonusová hra 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 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. 

 

 

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“. 

3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko 

„ “. Výherní linie jsou následující: 

 
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“. Hodnota mince může být 

0,10 Kč, 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč nebo 10 Kč. Účastník si následně zvolí 



 

 

  

v políčku „ÚROVEŇ“ (1-10) 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. 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. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

     

     
Speciální symbol „Floating Wild“ 

 
Speciální symbol „Scatter“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací. 



 

 

  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si (10, 25, 50, 100, 250, 500, 750, nebo 1000) 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

 
14. 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 symbol „Scatter“ udělují 10 roztočení navíc, 

4 speciální symbol „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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

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 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0,10 Kč, 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč nebo 2 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku 

„ÚROVEŇ“ (1-10) 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. 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. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 



 

 

  

Běžné symboly 

      

   
Speciální symbol „Wild“ 

 
Speciální symbol „Free Spins“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací. 

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

 

 
14. 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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

 



 

 

  

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: 

 
4. 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. Součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a všech Výher 

ze symbolů „SCATTER“ se zobrazí v políčku „VÝHRA “. 

9. 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. 

10. Symboly na válcích jsou následující: 

 
11. 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.  

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 



 

 

  

 
14. Hra Mighty Sphinx 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 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. 

15. Hra Mighty Sphinx obsahuje tři bonusové hry: bonusovou hru „Hrobka pokladů“, „Hrobka 

pokladů Double Bonus“ a bonusovou hru „Roztočení zdarma“. 

a) 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 odpovídající úrovni, které dosáhl (částka je uvedena 

vlevo na pyramidě v příslušné úrovni).  Bonusová hra „Hrobka pokladů“ se neaktivuje 

při bonusové hře „Roztočení zdarma“. Případné interakce Sázejícího, které jsou 

v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry. 

b) 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. 

c) 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. 

16. 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. 

17. 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 Video Slot. 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 (1-10) 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 

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, nebo 5 Kč. 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. 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: 

 

  

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po ukončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 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: 

 

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD SYMBOL SCATTER SYMBOL MYSTERYBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

 
15. Hra Motörhead Video Slot obsahuje následující speciální funkce a bonusové hry: 

a) Speciální symbol „Wild“ nahrazuje jakýkoliv běžný symbol tak, aby vznikla 

co nejlepší Výherní kombinace. Může se objevit na jakékoliv pozici. 

b) 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) 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. 

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. Bonusová hra 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 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. 
 



 

 

  

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  

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč nebo 2 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“  

(1-10) 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. 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 maximální počet 

výherních linií a nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální hodnotou mince. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

     

     
Speciální symbol „Wild“ 

 
 

Speciální symbol „Scatter“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 



 

 

  

13. 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: 

 

 
14. 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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

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 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0, 10 Kč, 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 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 zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je 

násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.  

5. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

    

    
Speciální symbol „Wild“ 

 
Speciální symbol „Scatter“ 

 



 

 

  

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty 

jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 



 

 

  

 
14. 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 Spins“ je jako 

složený symbol vždy náhodně vybrán jeden ze symbolů zvířat anebo speciální symbol 

„Wild“. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

 

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:

 
 

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. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

8. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu. 

 

 

Ostrov pokladů XXL 

 

Základní parametry hry 

Nejnižší sázka je 1 000 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%. 

 

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



 

 

  

Tabulka Výher:  

Násobitel  

Pravděpodobnost 

výhry (poměr) 

Pravděpodobnost 

výhry (%) Výherní podíl  
1 6,67 15,00% 15,00% 

2 12,05 8,30% 16,60% 

4 22,22 4,50% 18,00% 

5 33,33 3,00% 15,00% 

10 200,00 0,50% 5,00% 

20 666,67 0,15% 3,00% 

50 5 000,00 0,02% 1,00% 

100 12 500,00 0,01% 0,80% 

200 50 000,00 0,00% 0,40% 

500 250 000,00 0,00% 0,20% 

celkem  31,48% 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. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

8. 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 %. 

 



 

 

  

Popis hry 

1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Pyramid: Quest for Immortality. 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 (1-10) 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. 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.  

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“. Hodnota mincí může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, nebo 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, 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce 

automaticky roztočí. 

7. 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 „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé 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: 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 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: 

 

 
15. 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“. 

SYMBOL WILDBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

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.  

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. Bonusová hra 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 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. 

  

 

 

Queen of Diamonds 

 

Základní parametry hry 

Nejnižší sázka je 0,45 Kč. 

Nejvyšší sázka je 180 Kč 

Výše sázky na jednu herní pozici: 0,15 Kč, 0,25 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 3 Kč, 5 Kč, 10 Kč. 

Statistická průměrná hodinová prohra je 21 600 Kč. 

Nejvyšší celková Výhra z jedné hry je 300 000 Kč. 

Výherní podíl je 93,50 %. 

 

Popis hry 

1. Účastník si vybere z nabídek her v Aplikaci hru Queen of Diamonds. 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. Hráč 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 a žlutý diamant , který se může 

zobrazit na libovolném běžném symbolu). 

6. Běžné symboly v základní hře jsou následující: 

 

Výherní symbol „Kárová královna“ v základní hře: 

 

Symboly v bonusové hře „Souboj“: 

 

 

 



 

 

  

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: 

 Sázka na jednu herní pozici Pravděpodobnost 1: 

Výhra 

v Kč 

na 

jednu 

herní 

pozici 

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 

4,65 7,75 15,5 31 62 93 155 310 384 615,35 

4,8 8 16 32 64 96 160 320 384 615,35 

5,25 8,75 17,5 35 70 105 175 350 399 999,96 

5,85 9,75 19,5 39 78 117 195 390 399 999,96 

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 

11,4 19 38 76 152 228 380 760 399 999,96 

11,55 19,25 38,5 77 154 231 385 770 399 999,96 

13,35 22,25 44,5 89 178 267 445 890 399 999,96 

15 25 50 100 200 300 500 1000 3 076,92 

15,45 25,75 51,5 103 206 309 515 1030 399 999,96 

16,2 27 54 108 216 324 540 1080 399 999,96 

16,65 27,75 55,5 111 222 333 555 1110 399 999,96 

17,55 29,25 58,5 117 234 351 585 1170 399 999,96 

18,3 30,5 61 122 244 366 610 1220 277 777,75 

20,1 33,5 67 134 268 402 670 1340 285 714,26 

20,85 34,75 69,5 139 278 417 695 1390 285 714,26 

21,9 36,5 73 146 292 438 730 1460 285 714,26 

22,5 37,5 75 150 300 450 750 1500 21 505,37 

22,65 37,75 75,5 151 302 453 755 1510 285 714,26 

22,95 38,25 76,5 153 306 459 765 1530 285 714,26 

24,45 40,75 81,5 163 326 489 815 1630 285 714,26 

24,9 41,5 83 166 332 498 830 1660 285 714,26 

25,35 42,25 84,5 169 338 507 845 1690 285 714,26 

25,5 42,5 85 170 340 510 850 1700 285 714,26 

26,7 44,5 89 178 356 534 890 1780 285 714,26 

28,05 46,75 93,5 187 374 561 935 1870 285 714,26 

28,5 47,5 95 190 380 570 950 1900 285 714,26 

28,65 47,75 95,5 191 382 573 955 1910 285 714,26 

29,25 48,75 97,5 195 390 585 975 1950 285 714,26 

30 50 100 200 400 600 1000 2000 6 024,10 

30,15 50,25 100,5 201 402 603 1005 2010 222 222,20 

30,6 51 102 204 408 612 1020 2040 222 222,20 

31,95 53,25 106,5 213 426 639 1065 2130 222 222,20 

32,85 54,75 109,5 219 438 657 1095 2190 222 222,20 

33,9 56,5 113 226 452 678 1130 2260 222 222,20 

34,8 58 116 232 464 696 1160 2320 222 222,20 

37,5 62,5 125 250 500 750 1250 2500 15 384,61 

38,25 63,75 127,5 255 510 765 1275 2550 222 222,20 

39,75 66,25 132,5 265 530 795 1325 2650 222 222,20 

40,95 68,25 136,5 273 546 819 1365 2730 222 222,20 

41,25 68,75 137,5 275 550 825 1375 2750 222 222,20 

42,15 70,25 140,5 281 562 843 1405 2810 222 222,20 

44,1 73,5 147 294 588 882 1470 2940 222 222,20 

46,8 78 156 312 624 936 1560 3120 222 222,20 

47,25 78,75 157,5 315 630 945 1575 3150 222 222,20 

48,75 81,25 162,5 325 650 975 1625 3250 222 222,20 

51 85 170 340 680 1020 1700 3400 222 222,20 



 

 

  

51,3 85,5 171 342 684 1026 1710 3420 222 222,20 

51,9 86,5 173 346 692 1038 1730 3460 222 222,20 

52,5 87,5 175 350 700 1050 1750 3500 222 222,20 

53,85 89,75 179,5 359 718 1077 1795 3590 222 222,20 

56,1 93,5 187 374 748 1122 1870 3740 222 222,20 

56,4 94 188 376 752 1128 1880 3760 222 222,20 

57,3 95,5 191 382 764 1146 1910 3820 222 222,20 

59,7 99,5 199 398 796 1194 1990 3980 222 222,20 

60 100 200 400 800 1200 2000 4000 28 571,43 

62,1 103,5 207 414 828 1242 2070 4140 199 999,98 

63,9 106,5 213 426 852 1278 2130 4260 199 999,98 

66,3 110,5 221 442 884 1326 2210 4420 199 999,98 

69,15 115,25 230,5 461 922 1383 2305 4610 199 999,98 

71,85 119,75 239,5 479 958 1437 2395 4790 199 999,98 

75 125 250 500 1000 1500 2500 5000 10 000,00 

77,25 128,75 257,5 515 1030 1545 2575 5150 199 999,98 

78,6 131 262 524 1048 1572 2620 5240 199 999,98 

79,95 133,25 266,5 533 1066 1599 2665 5330 199 999,98 

84,9 141,5 283 566 1132 1698 2830 5660 199 999,98 

89,55 149,25 298,5 597 1194 1791 2985 5970 199 999,98 

90,6 151 302 604 1208 1812 3020 6040 199 999,98 

91,2 152 304 608 1216 1824 3040 6080 199 999,98 

93,9 156,5 313 626 1252 1878 3130 6260 199 999,98 

94,5 157,5 315 630 1260 1890 3150 6300 199 999,98 

96,45 160,75 321,5 643 1286 1929 3215 6430 199 999,98 

100,5 167,5 335 670 1340 2010 3350 6700 199 999,98 

102,6 171 342 684 1368 2052 3420 6840 199 999,98 

106,65 177,75 355,5 711 1422 2133 3555 7110 199 999,98 

110,1 183,5 367 734 1468 2202 3670 7340 199 999,98 

112,5 187,5 375 750 1500 2250 3750 7500 15 384,61 

113,25 188,75 377,5 755 1510 2265 3775 7550 199 999,98 

116,25 193,75 387,5 775 1550 2325 3875 7750 199 999,98 

117,3 195,5 391 782 1564 2346 3910 7820 199 999,98 

117,75 196,25 392,5 785 1570 2355 3925 7850 199 999,98 

118,5 197,5 395 790 1580 2370 3950 7900 199 999,98 

118,8 198 396 792 1584 2376 3960 7920 199 999,98 

124,35 207,25 414,5 829 1658 2487 4145 8290 199 999,98 

127,2 212 424 848 1696 2544 4240 8480 199 999,98 

129,15 215,25 430,5 861 1722 2583 4305 8610 199 999,98 

131,25 218,75 437,5 875 1750 2625 4375 8750 199 999,98 

139,35 232,25 464,5 929 1858 2787 4645 9290 199 999,98 

150 250 500 1000 2000 3000 5000 10000 14 285,71 

152,85 254,75 509,5 1019 2038 3057 5095 10190 199 999,98 

163,05 271,75 543,5 1087 2174 3261 5435 10870 199 999,98 

165,45 275,75 551,5 1103 2206 3309 5515 11030 199 999,98 

169,05 281,75 563,5 1127 2254 3381 5635 11270 199 999,98 



 

 

  

174,9 291,5 583 1166 2332 3498 5830 11660 222 222,20 

177,45 295,75 591,5 1183 2366 3549 5915 11830 208 333,31 

181,65 302,75 605,5 1211 2422 3633 6055 12110 333 333,30 

183 305 610 1220 2440 3660 6100 12200 333 333,30 

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. 

8. Celková Výhra z jednoho herního kola se objeví v políčku „Výhry“ ve spodní části herního 

pole. 

9. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

10. 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. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové hry 

činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry. 

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. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu bonusové 

hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry. 

11. 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. 

12. V případě Výhry je výherní částka připsána na Můj účet v souladu s § 15 Herního plánu. 

 

 

 

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: 



 

 

  

 
4. 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 

kombinace. Výherní kombinace na jednotlivé linii je vždy vyplácena jen nejvyšší možná 

dle výplatní tabulky („kliknutím na tlačítko „INFO“). 

8. Součet všech Výher současně dosažených na různých výherních liniích a všech Výher 

ze symbolů „SCATTER“ se zobrazí v políčku „VÝHRA “. 

9. 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. 

10. Symboly na válcích jsou následující: 

 



 

 

  

11. 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.  

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu této Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 
14. Hra Reel Bandits 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 „Dostavník“. 



 

 

  

15. Hra Reel Bandits obsahuje dvě bonusové hry: bonusovou hru „Dostavník“ a bonusovou 

hru „Roztočení zdarma“. 

a) 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 

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. Případné interakce Sázejícího, které jsou 

v průběhu bonusové hry činěny, nemají vliv na výsledek bonusové hry. 

b) 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. 

16. 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. 

17. 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 (1-10) 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. 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. 

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“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, nebo 2 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ 

(1-10) 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce 

automaticky roztočí. 

7. 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 „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních kombinací se vyplácí od prvního válce zleva doprava. 

Současně dosažené Výhry z různých výherních linií a kombinací se sčítají. 

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: 

 

11. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí tabulka výher, která ukazuje hodnoty 

jednotlivých Výherních kombinací.  

12. 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 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování 

hry. 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 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: 

 
 

SYMBOL WILDBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

 
15. Hra Reel Rush obsahuje tyto bonusové funkce: 

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. 

b) 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: 

 
Všechna opětovná roztočení probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince 

jako kolo, v němž bylo dané opětovné roztočení aktivováno. 

c) 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. 

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. Bonusová hra 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 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. 

 

 

 

Základní hra (první 

roztočení)

Po 1. opětovném 

roztočení

Po 2. opětovném 

roztočení

Po 3. opětovném 

roztočení

Po 4. opětovném 

roztočení

Po 5. opětovném 

roztočení



 

 

  

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. 

2. Účastníkovi se po zvolení hry Ruleta Klub zobrazí herní pole, kde horní část představuje 

ruletové kolo a dolní část, kterou tvoří 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 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“. 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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“. 

9. 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“. 

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 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0,10 Kč, 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč nebo 2 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku 

„ÚROVEŇ“ (1-10) 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. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

 



 

 

  

9. 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“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty 

jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

 
14. 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: 

 
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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

 

 

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 

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též stále zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 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/„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. 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. 



 

 

  

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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 „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava i zprava 

doleva. Současně dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní 

výherní linii se vyplácí 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: 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 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: 

SYMBOL NUDGE WILDBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

 

 

 
15. 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 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. 

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. Bonusová hra 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 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 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 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč nebo 2 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“  

(1-10) 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. 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 maximální počet 

výherních linií a nejvyšší sázkovou úroveň s aktuální hodnotou mince. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

     

     
Speciální symboly „Wild“ 

   
Speciální symbol „Scatter“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

 
14. 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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

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 

„ “. 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 „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“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, nebo 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, 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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 

„ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce buď zleva doprava, 

anebo zprava doleva. Současně dosažené Výhry v různých sázkových řadách se sčítají.  

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: 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování 

hry. 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 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: 



 

 

  

 
15. Hra Starburst obsahuje bonusovou hru „Starburst Wilds“. Bonusová hra „Starburst Wild“ 

se aktivuje 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 speciální symbol „Wild“ aktivuje první opětovné roztočení 

pro každý speciální symbol „Wild“, maximálně lze v bonusové hře „Starburst Wild“ získat 

3 opětovná roztočení. 

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. Bonusová hra 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 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. 

 

 

 

 



 

 

  

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 

„ “. Výherní linie jsou následující: 

 
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“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 5 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku „ÚROVEŇ“ 

(1-10) 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 „ “. 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. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

    

    
Speciální symboly „Stacked Wild“ a „Wild“ 

  

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 



 

 

  

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

 
14. Hra Steam Tower 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 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: 

 
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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

  



 

 

  

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: Cluster Pays. 

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 na tlačítko  

„ “. 

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“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč nebo 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 zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je 

násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.  

5. 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 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. Současně dosažené Výhry z různých výherních shluků symbolů se sčítají. Z každého 

výherního shluku symbolů se vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

      

    
Speciální symbol „Substitution“ 

 
Speciální symbol „Free Spins“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací. 

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

 



 

 

  

13. 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: 

 

 

 
14. 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 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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 

  

 

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 (1-10) a hodnoty mince. Součástí hry Twin Spin jsou i speciální symboly 

„Wild“ a speciální propojené válce. 

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. 

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“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 4 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku 

„ÚROVEŇ“ (1-10) 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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 na výherních liniích se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně dosažené 

Výhry v různých Výherních kombinacích se sčítají. 

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: 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 sázkové úrovně.  

SYMBOL WILDBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

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: 

 

 
15. 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. 

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. Bonusová hra 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 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. 



 

 

  

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 a proplácejí se samostatně. Způsob 

vyplácení výher je Účastníkovi zobrazen po kliknutí na tlačítko „ “. 

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“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč nebo 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 zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je 

násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.  

5. 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 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 „ “). 



 

 

  

8. Současně dosažené Výhry z různých výherních shluků symbolů se sčítají. Z každého 

výherního shluku symbolů se vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

     

    

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací. 

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 



 

 

  

 

 

 
14. Hra Twin Spin Deluxe obsahuje tuto bonusovou funkci: 

a) 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. 

15. 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. 

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. 

  



 

 

  

Victorious 

 

Základní parametry hry 

Nejnižší sázka 5 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 Victorious. 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 (1-10) a hodnoty mince. Součástí hry Victorious jsou i speciální symboly 

„Wild“ a „Free Spins“. 

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. 

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“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, nebo 4 Kč. Účastník si následně zvolí v políčku 

„ÚROVEŇ“ (1-10) 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. 

5. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. Stisknutím tlačítka „MAX. SÁZKA“ se válce 

automaticky roztočí. 

7. 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 „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry v různých Výherních kombinacích se sčítají. 

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: 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování 

hry. 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 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: 

 

SYMBOL WILD SYMBOL FREE SPINSBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

 
15. 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) 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.  

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. Bonusová hra 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 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.  

 

 

 

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: Crystals of Power. 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 (1-10) a hodnoty mince. Součástí hry Warlords: Crystals of 

Power jsou i speciální symboly „Wild“ a „Scatter“ a několik speciálních funkcí. 

3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko 

„ “. 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 „MINCE“. 

Hra též zobrazuje ve spodní liště peněžní zůstatek v nepřepočtené výši. Hodnotu 

jednotlivých mincí si Účastník zvolí v políčku „HODN. MINCE“. Hodnota mince může 

být 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč nebo 6,50 Kč. 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. 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. 

6. Tlačítko „MAX. SÁZKA“ umožňuje Účastníkovi okamžitě zvolit nejvyšší sázkovou 

úroveň s aktuální hodnotou mince. 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, 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 „ “). 



 

 

  

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. 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: 

 

 

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. Tato funkce opakuje hru s totožnou sázkovou kombinací 

po skončení hry automaticky znovu. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. 

HRA“ vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 automatických opakování hry. 

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 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“. 

  

BĚŽNÉ SYMBOLY

SYMBOL WILD SYMBOLY SCATTERBĚŽNÉ SYMBOLY



 

 

  

Možné Výherní kombinace v základní hře s příslušnými koeficienty (násobiteli) 

jsou následující: 

 
 

 

 
15. 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“. 

c) 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 

„Re-Spin“ 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) 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. 

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. Bonusová hra 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 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 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  

„ “. Výherní linie jsou následující: 

 



 

 

  

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“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 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 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 „ “. 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. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

       
 

 

 

 

 



 

 

  

Speciální symbol „Wild“ 

 
 

Speciální symbol „Scatter“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje hodnoty 

jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 



 

 

  

  
14. 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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

  



 

 

  

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 Kč. 

Nejvyšší Výhra je 105 000 Kč. 

Výherní podíl je 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 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 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč nebo 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 zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je 

násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.  

5. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 



 

 

  

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

    

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

    
Speciální symbol „Scatter“ 

 
Speciální symbol „Bonus“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 
14. 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 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.  



 

 

  

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 ukončení jedné hry 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. 

 

 

 

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“. 

3. Struktura jednotlivých výherních linií je Účastníkovi zobrazena po kliknutí na tlačítko 

„ “. 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. MINCÍ“. Hodnota mince může být 

0,10 Kč, 0,20 Kč, 0,50 Kč, 1 Kč, 2 Kč nebo 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 zobrazena ve spodní liště v políčku „Sázka“ a je 

násobkem počtu mincí příslušné úrovně a hodnoty mince.  

5. 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 na aktivní výherní linii dle výplatní tabulky (tlačítko „ “). 

8. Výhry z jednotlivých výherních linií se vyplácí od prvního válce zleva doprava. Současně 

dosažené Výhry z různých výherních linií se sčítají. Na každé aktivní výherní linii se 

vyplácí pouze nejvyšší Výhra. 

9. Symboly na válcích jsou následující: 

Běžné symboly 

     

    
Speciální symbol „Wild“ 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

Speciální symbol „Scatter“ 

 

10. Kliknutím na tlačítko „ “ se Účastníkovi zobrazí výplatní tabulka, která ukazuje 

hodnoty jednotlivých Výherních kombinací.  

11. Kliknutím na tlačítko „AUTOM. HRA“ má Účastník možnost zvolit si funkci 

automatického opakování hry. Sázející má možnost po stisknutí tlačítka „AUTOM. HRA“ 

vybrat si 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 nebo 1000 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. 

12. Případné interakce Sázejícího, které jsou v průběhu Technické hry činěny, nemají vliv 

na výsledek hry. 

13. 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: 

 

  



 

 

  

14. 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. 

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 ukončení jedné hry 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. 

 


