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HERNÍ PLÁN PRO HERNÍ SYSTÉM ROYAL GAMES 
 
 

 Specifikace a společné funkční vlastnosti herního terminálu v herním systému 
 ROYAL GAMES (dále jen HS-RG) 

 
 

1. Jedná se soubor technických a programových zařízení, jež umožňuje sázejícím interaktivní 
hru na 3 herních terminálech jež jsou vzájemně propojeny k centrální části. 

 
2. Základní herní místo tvoří 2 nebo 3 samostatně stojící kabinety, jež jsou vzájemně 

propojeny do jednoho funkčního celku. Řídící jednotku celého systému tvoří centrální 
počítač, který je neoddělitelně spojen se základním herním místem HS-RG.  

 
3. Herní terminál je nedílnou součástí HS-RG a je samostatně nefunkční. 
 
4. Může být vybaven elektro-mechanickými otočnými válci nebo alternativně jedno nebo 

dvěma LCD monitory a jejich vzájemnými hardverovými kombinacemi. 
 
5. Zařízení přijímá, vyplácí a hraje za českou měnu Kč (Koruny české). 
 
6. Je uzpůsoben pro základní i bonusovou hru, kde bonusová hra je společná pro celý HS-RG 
 
7. O výhře nebo prohře rozhoduje generátor náhodných čísel a tato okolnost není nikomu 

dopředu známa. 
 
8. Zařízení tak jak je navrženo a vyrobeno, umožňuje provozování loterie a jiné podobné hry 

podle zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění. 
 
9. Osobám mladším 18-ti let je účast hry na HS-RG přísně zakázána! Za tímto účelem je dozor 

oprávněn kontrolovat věk hráčů jež se účastní hry, neprokáže-li hráč vhodným způsobem 
svůj věk, nebude mu hra na HS-RG umožněna. 
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SPOLEČNÉ HERNÍ PARAMETRY 

 
 
 
Druh:                 viz. výše bod č. 4. - specifikace HS-RG 

Min. sázka na jednu hru:     1 Kč 

Max. sázka na jednu hru:                            500 Kč 

Max. výhra z jedné hry:        160 000 Kč 

Nastavený výherní podíl :                89 - 96 % 

 

 

 

 

Vložení kreditu ( dle nastavení ) :      
- možné akceptovatelné  mince:      2, 5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptovatelné bankovky:     50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

- obsluhou:               klíčem po krocích, krok lze nastavit 
         v rozsahu od 10 do 1.000 Kč 

- hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení terminálu 
 

 

 

Vyplacení kreditu :    
- obsluhou:               klíčem 

 
 
 
Reklamace : 
  
 Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech 
provozovatel herního systému. 
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POPIS HRY 

 

 Systém je určen k provozu interaktivních her. Hráči se hry účastní vložením kreditu a 
zvolením odpovídající sázky jednotlivé hry. 

 
 
Základní hra : 

1. Sázející provede vklad vložením bankovky do akceptoru bankovek nebo vhozením mince 
 do vhazovače mincí případně může obsluha provést vklad pomocí elektronického klíče. 
2. Vložená hotovost je zobrazena na displeji jako KREDIT. 
3. Sázka se volí pomocí odpovídajícího tlačítka. 
4. Pomocí tlačítka START se spouští jednotlivé hry. 
5. Hra je zobrazována na LCD obrazovce nebo pomocí elektromechanických válců, všechny 
 hry se hrají na třech, čtyřech nebo pěti válcích, výherní jsou vždy 2, 3, 4 nebo 5 stejných 
 symbolů jež se seřadí vedle sebe - u všech her nahrazuje WILD symbol jakýkoliv jiný 
 symbol. Každý herní terminál má odpovídající tabulku výher zobrazenou buďto na skle 
 nebo spodní LCD obrazovce po zmáčknutí tlačítka TABULKA VÝHER nebo trvale na horní 
 LCD  obrazovce. 
6. Výplatu provádí obsluha pomocí elektronického klíče. 

 
 
Bonusová hra : 
 

1. Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, jež je nainstalován na každém herním 
 terminálu v jeho horní části nebo alternativně na horní LCD obrazovce. 
2. Minimální hodnota BONUSU je nastavena pro sázku 5 na hodnotu 300. 
3. Maximální hodnota BONUSU je nastavena pro sázku 5 na hodnotu 800. 
4. Zobrazí-li se po odehrání hry v herním poli válců na kterémkoliv z herních terminálů 
 WILD symbol, bude k BONUSU přičtena hodnota ve výši 4% z aktuální sázky.  
5. Výhru z bonusové hry získá herní terminál pokaždé, kdy se seřadí do výherní linie WILD 
 symboly vedle sebe, viz. tabulky výher. 
6. Výše bonusové výhry závisí na zvolené sázce, viz. tabulky výher. 
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PODMÍNKY PROVOZU 
 
 
 

1. HS Royal Games bude provozován pouze v herních střediscích s dozorem. 
 

2. Hráči mají k dispozici herní plán s popisem hry jimiž jsou povinni se řídit, případné 
reklamace budou řešeny s dozorem herního střediska, ve složitých případech 
s provozovatelem HS-RG. 

 
3. Servisní opravy bude provádět pouze oprávněná osoba. 

 
4. Způsob kontroly finančních prostředků je zajištěn dvěma systémy počitadel vložených a 

vyplacených finančních prostředků a to pro každý herní terminál zvlášť a zároveň je tento 
HS_RG vybaven dvěma systémy počitadel, elektronickými a elektromechanickými, jež 
mohou být popřípadě nahrazeny pulsními LCD počitadly. 

 
5. Každá hra probíhá dle schváleného herního plánu, závazného pro každou hru, který je 

k nahlédnutí na každém herním středisku. Výhry dosáhnuté neoprávněným zásahem, 
poruchou atd. nebudou hráči vyplaceny a jsou neplatné! 
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HERNÍ TERMINÁL ROYAL GOLDEN JOKER   -  HERNÍ PLÁN 
 
Druh:        válcový 

Min. sázka na jednu hru     1 Kč 

Max. sázka na jednu hru:      500 Kč 

Max. výhra z jedné hry v základní hře:   84 000 Kč 

Min. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  300 Kč 

Max. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  800 Kč 

Nastavený výherní podíl:     89 - 96 % 

 
Vložení kreditu ( dle nastavení): 

- možné akceptovatelné  mince:      2, 5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptovatelné bankovky:     50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

      - obsluhou:       klíčem po krocích 100 Kč 

- hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení terminálu 
 
Vyplacení kreditu :    

- obsluhou:               klíčem 

 

Popis hry  GOLDEN JOKER 
 

Herní terminál je vybaven trojicí otočných válců s různými symboly, které slouží  pro základní i 
bonusovou hru. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce 
nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry 
jsou připisovány do KREDITU. V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je 
při zobrazení symbolu JOKER na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). 
Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové 
hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER do jedné z výherních linií. Výše výhry v základní a 
bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za 
zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. 
Výherní tabulka je zobrazena na čelním skle přístroje a odpovídá sázce 5 Kč. 

 
Herní terminál je nedílnou součástí herního systému ROYAL GAMES a je samostatně nefunkční. 
 
 Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech 
provozovatel herního systému. 

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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HERNÍ TERMINÁL ROYAL GOLDEN BONUS   -  HERNÍ PLÁN 
 
Druh:                 válcový 

Min. sázka na jednu hru:                                        1 Kč 

Max. sázka na jednu hru:                      500 Kč 

Max. výhra z jedné hry v základní hře:              80 000 Kč 

Min. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  300 Kč 

Max. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:        800 Kč 

Nastavený výherní podíl :       89 - 96 % 

 
Vložení kreditu ( dle nastavení): 

- možné akceptovatelné  mince:      2, 5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptovatelné bankovky:     50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

      - obsluhou:       klíčem po krocích 100 Kč 

- hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení terminálu 
 
Vyplacení kreditu :    

- obsluhou:               klíčem 

 

Popis hry GOLDEN BONUS 
    

 Herní terminál je vybaven trojicí otočných válců s různými symboly, které slouží  pro základní i 
bonusovou hru. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce 
nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry 
jsou připisovány do KREDITU, pouze v případě výherní kombinace symbolů BONUS je zobrazena na 
zvláštním displeji BONUS METER. Zobrazená hodnota udává počet her,při kterých získává hráč za každý 
zobrazený symbol JOKER zvláštní výhru. V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL 
GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při 
sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z 
bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER do jedné z výherních linií.Výše výhry v základní 
a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za 
zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. 
Výherní tabulka je zobrazena na čelním skle přístroje a odpovídá sázce 5 Kč. 

 

Herní terminál je nedílnou součástí herního systému ROYAL GAMES a je samostatně nefunkční. 
 Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech 

provozovatel herního systému. 

 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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HERNÍ TERMINÁL ROYAL GOLDEN CHERRY   -  HERNÍ PLÁN 
 
Druh:         válcový 

Min. sázka na jednu hru:      1 Kč 

Max. sázka na jednu hru:      500 Kč 

Max. výhra z jedné hry v základní hře:   80 000 Kč 

Min. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:   300 Kč 

Max. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  800 Kč 

Nastavený výherní podíl:     89 - 96 % 

 
Vložení kreditu ( dle nastavení): 

- možné akceptovatelné  mince:      2, 5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptovatelné bankovky:     50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

      - obsluhou:       klíčem po krocích 100 Kč 

- hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení terminálu 
 
Vyplacení kreditu :    

- obsluhou:               klíčem 

 

Popis hry  GOLDEN CHERRY 
  

Herní terminál je vybaven trojicí otočných válců s různými symboly, které slouží  pro základní i 
bonusovou hru. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce 
nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry 
jsou připisovány do KREDITU, pouze v případě výherní kombinace symbolů BONUS je zobrazena na 
zvláštním displeji BONUS METER. Zobrazená hodnota udává počet her, při kterých mohou všechna kola 
nazpět dokrokovat do nejvýhodnější výherní pozice symbolů TŘEŠEŇ,a to maximálně o 8 kroků. V 
bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na 
displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří 
symbolů JOKER do jedné z výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené 
sázce.Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv 
zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART.Výherní tabulka je zobrazena na čelním skle 
přístroje a odpovídá sázce 5 Kč. 

 
Herní terminál je nedílnou součástí herního systému ROYAL GAMES a je samostatně nefunkční. 
 Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech 
provozovatel herního systému. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

HERNÍ TERMINÁL ROYAL JOKER CLASSIC   -  HERNÍ PLÁN 
 
Druh:         válcový 

Min. sázka na jednu hru:     1 Kč 
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Max. sázka na jednu hru:     500 Kč 

Max. výhra z jedné hry v základní hře:   144 000 Kč 

Min. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  300 Kč 

Max. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  800 Kč 

Nastavený výherní podíl:     89 - 96 % 

 
Vložení kreditu ( dle nastavení): 

- možné akceptovatelné  mince:      2, 5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptovatelné bankovky:     50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

      - obsluhou:       klíčem po krocích 100 Kč 

- hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení terminálu 
 
Vyplacení kreditu :    

- obsluhou:               klíčem 

 

Popis hry   JOKER CLASSIC 
 
Herní terminál je vybaven trojicí otočných válců s různými symboly, které slouží  pro základní i 

bonusovou hru. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce 
nelze při hře blokovat.  Na dvaceti sedmi  výherních liniích (criss-cross) se tím dosáhne náhodné kombinace 
symbolů, která je buď výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní 
linii. Při výherní kombinaci symbolů MYSTERY hráč získává výhru v rozmezí od 20 do 300Kč. Získané 
výhry jsou připisovány do KREDITU. V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL 
GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při 
sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z 
bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER do jedné z výherních linií. Výše výhry v 
základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování 
hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. 
Výherní tabulka je zobrazena na čelním skle přístroje a odpovídá sázce 5 Kč. 

 
Herní terminál je nedílnou součástí herního systému ROYAL GAMES a je samostatně nefunkční. 
 
 Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech 
provozovatel herního systému. 

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

HERNÍ TERMINÁL ROYAL MAGIC FOUR  -  HERNÍ PLÁN 
 
Druh:        válcový 

Min. sázka na jednu hru:      1 Kč 

Max. sázka na jednu hru:      130 Kč 

Max. výhra z jedné hry v základní hře:     155 220 Kč 

Min. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  300 Kč 

Max. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:   800 Kč 
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Nastavený výherní podíl:     89 - 96 % 

 
Vložení kreditu ( dle nastavení): 

- možné akceptovatelné  mince:      2, 5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptovatelné bankovky:     50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

      - obsluhou:       klíčem po krocích 100 Kč 

- hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení terminálu 
 
Vyplacení kreditu :    

- obsluhou:               klíčem 

 

Popis hry  MAGIC FOUR 
 

Herní terminál je vybaven čtveřicí otočných válců s různými symboly, které slouží  pro základní i 
bonusovou hru. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce 
nelze při hře blokovat. Na dvaceti sedmi liniích (criss-cross) na třech válcích z leva , zprava , nebo na 
osmdesáti jedna liniích na všech čtyřech válcích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii.  Při výherní 
kombinaci symbolů MYSTERY hráč získává výhru v rozmezí od 20 do 2250 Kč.   Získané výhry jsou 
připisovány do KREDITU. 
 V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER 
na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na 
displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení čtyř 
symbolů JOKER do jedné z výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. 
Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv 
zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. Výherní tabulka je zobrazena na čelním skle 
přístroje a odpovídá sázce 5 Kč. 

 
Herní terminál je nedílnou součástí herního systému ROYAL GAMES a je samostatně nefunkční. 
 

Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech 
provozovatel herního systému. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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HERNÍ TERMINÁL ROYAL MYSTERY FOUR  -  HERNÍ PLÁN 
 
Druh:        válcový 

Min. sázka na jednu hru:     1 Kč 

Max. sázka na jednu hru:     400 Kč 

Max. výhra z jedné hry v základní hře:   156 000 Kč 

Min. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  300 Kč 

Max. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  1600 Kč 

Nastavený výherní podíl:     89 - 96 % 

 
Vložení kreditu ( dle nastavení): 

- možné akceptovatelné  mince:      2, 5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptovatelné bankovky:     50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

      - obsluhou:       klíčem po krocích 100 Kč 

- hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení terminálu 
 
Vyplacení kreditu :    

- obsluhou:               klíčem 

 

Popis hry  MYSTERY FOUR 
  

Herní terminál je vybaven čtveřicí otočných válců s různými symboly, které slouží  pro základní i 
bonusovou hru. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce 
nelze při hře blokovat. Na deseti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je 
buď výherní nebo nevýherní. Při výherní kombinaci symbolů MYSTERY hráč získává výhru v rozmezí od 
20 do 300Kč, tyto symboly mohou být na kterékoli pozici ne třech válcích vedle sebe. Symbol JOKER 
nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. V bonusové 
hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na 
displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří 
symbolů JOKER do jedné z výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. 
Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv 
zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. Výherní tabulka je zobrazena na čelním skle 
přístroje a odpovídá sázce 5 Kč. 

 
Herní terminál je nedílnou součástí herního systému ROYAL GAMES a je samostatně nefunkční. 
 
Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech 
provozovatel herního systému. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

HERNÍ TERMINÁL ROYAL WILD GAME-  HERNÍ PLÁN 
 
Druh:         válcový 

Min. sázka na jednu hru:     1 Kč 



 

11 

 

Max. sázka na jednu hru:      500 Kč 

Max. výhra z jedné hry v základní hře:   134 000 Kč 

Min. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  300 Kč 

Max. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:   800 Kč 

Nastavený výherní podíl:     89 - 96 % 

 
Vložení kreditu ( dle nastavení): 

- možné akceptovatelné  mince:      2, 5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptovatelné bankovky:     50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

      - obsluhou:       klíčem po krocích 100 Kč 

- hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení terminálu 
 
Vyplacení kreditu :    

- obsluhou:               klíčem 

 

Popis hry  WILD GAME 
  

Herní terminál je vybaven trojicí otočných válců s různými symboly, které slouží  pro základní i 
bonusovou hru. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce 
nelze při hře blokovat.  Na pěti základních liniích bez symbolu JOKER, nebo na dvaceti sedmi  výherních 
liniích (criss-cross) se symbolem JOKER se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní 
nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou 
připisovány do KREDITU.  
V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER 
na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na 
displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří 
symbolů JOKER do jedné z výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. 
Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv 
zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. Výherní tabulka je zobrazena na čelním skle 
přístroje a odpovídá sázce 5 Kč. 

 
Herní terminál je nedílnou součástí herního systému ROYAL GAMES a je samostatně nefunkční. 
 
Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech 
provozovatel herního systému. 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

HERNÍ TERMINÁL ROYAL VIDEO GAMES   -  HERNÍ PLÁN 
 
Druh:        jednoobrazovkový-LCD 

Min. sázka na jednu hru:     1 Kč 

Max. sázka na jednu hru:      500 Kč 

Max. výhra z jedné hry v základní hře:   160 000 Kč 

Min. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  300 Kč 

Max. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  1 600 Kč 
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Nastavený výherní podíl:     89 - 96 % 

 
Vložení kreditu ( dle nastavení): 

- možné akceptovatelné  mince:      2, 5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptovatelné bankovky:     50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

      - obsluhou:       klíčem po krocích 100 Kč 

- hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení terminálu 
 
Vyplacení kreditu :    

- obsluhou:               klíčem 

 
Herní terminál je nedílnou součástí herního systému ROYAL GAMES a je samostatně nefunkční 
Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech 
provozovatel herního systému. 
 

Popis hry GOLDEN JOKER : 
  

Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra GOLDEN JOKER. 
Na obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly.Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a 
po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne 
náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli 
jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. V bonusové hře , která je 
společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER na kterémkoli z válců 
připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který 
je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER do jedné z 
výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se 
zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování  stiskem tlačítka  
START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech výherních kombinací  jsou při stisknutém tlačítku 
TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

 
Popis hry GOLDEN BONUS: 
 
Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra GOLDEN BONUS. 
Na obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a 
po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne 
náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli 
jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU, pouze v případě výherní 
kombinace symbolů BONUS je zobrazena na zvláštním displeji BONUS METER. Zobrazená hodnota udává 
počet her, při kterých získává hráč za každý zobrazený symbol JOKER zvláštní výhru. V bonusové hře , 
která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER na kterémkoli z 
válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
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který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER do 
jedné z výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem 
AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv zrušit 
opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech výherních kombinací  jsou 
při stisknutém tlačítku TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

 
 
Popis hry GOLDEN CHERRY :  
 
Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra GOLDEN 
CHERRY. Na obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se 
roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích 
se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER 
nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU  pouze v 
případě výherní kombinace symbolů BONUS je zobrazena na zvláštním displeji BONUS METER. 
Zobrazená hodnota udává počet her, při kterých mohou všechna kola nazpět dokrokovat do nejvýhodnější 
výherní pozice symbolů TŘEŠEŇ,a to maximálně o 8 kroků. V bonusové hře , která je společná pro celý 
herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU 
hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který je v horní části 
terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER do jedné z výherních linií. 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se zvolí 
automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv zrušit opakování  stiskem tlačítka  
START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech výherních kombinací  jsou při stisknutém tlačítku 
TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a odpovídají zvolené sázce .  

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

 
Popis hry JOKER CLASSIC : 
 
Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra JOKER 
CLASSIC.Na obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se 
roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat.  Na dvaceti sedmi  
výherních liniích (criss-cross) se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní nebo 
nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Při výherní kombinaci symbolů 
MYSTERY hráč získává výhru v rozmezí od 20 do 300Kč. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER 
na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na 
displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří 
symbolů JOKER do jedné z výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. 
Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv 
zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech výherních kombinací  
jsou při stisknutém tlačítku TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a odpovídají zvolené sázce .  
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Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
 
 
 
Popis hry GOLDEN FOUR : 
 
Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra GOLDEN FOUR. 
Na obrazovce je znázorněna čtveřice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a 
po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na deseti výherních liniích se tím 
dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje 
kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. V bonusové hře , která 
je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER na kterémkoli z válců 
připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který 
je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER do jedné z 
výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se 
zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv zrušit opakování  stiskem 
tlačítka  START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech výherních kombinací  jsou při stisknutém 
tlačítku TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a odpovídají zvolené sázce .  

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

 
 
 
Popis hry MYSTERY FOUR : 
 
Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra MYSTERY FOUR. 
Na obrazovce je znázorněna čtveřice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a 
po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na deseti výherních liniích se tím 
dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní.Při výherní kombinaci 
symbolů MYSTERY hráč získává výhru v rozmezí od 20 do 300Kč, tyto symboly mohou být na kterékoli 
pozici ne třech válcích vedle sebe. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané 
výhry jsou připisovány do KREDITU. V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL 
GAMES,je při zobrazení symbolu JOKER na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při 
sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z 
bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER do jedné z výherních linií. Výše výhry v 
základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování 
hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. 
Hodnoty výher všech výherních kombinací  jsou při stisknutém tlačítku TABULKA VÝHER zobrazeny  na 
obrazovce, a odpovídají zvolené sázce .  

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry PAEGAS : 
 
Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra PAEGAS. Na 
obrazovce je znázorněna pětice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po 
několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne 
náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní.Symboly MYSTERY mohou být na 
kterékoli pozici na kterémkoliv válci .  Výše výhry je závislá na počtu symbolů ve výherní linii začínající na 
prvním válci zleva. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou 
připisovány do KREDITU. V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při 
zobrazení symbolu JOKER na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální 
hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává 
hráč po seřazení tří symbolů JOKER do jedné z výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí 
na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč 
může kdykoliv zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech 
výherních kombinací  jsou při stisknutém tlačítku TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a 
odpovídají zvolené sázce .  

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

 
Popis hry OHNIVÝ pták: 
 

Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra OHNIVÝ pták. Na 
obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly.Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po 
několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne 
náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní. Symbol PTÁK nahrazuje kterýkoli jiný 
symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. V bonusové hře , která je společná 
pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu PTÁK na kterémkoli z válců připsána do 
BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který je v horní 
části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů PTÁK do jedné z výherních 
linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se zvolí 
automatické opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování  stiskem tlačítka  
START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech výherních kombinací  jsou při stisknutém tlačítku 
TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

 
 
 
Popis hry BABYLON : 
 
Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra BABYLON. Na 
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obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po 
několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne 
náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní. Symbol MINCE nahrazuje kterýkoli 
jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU, pouze v případě výherní 
kombinace symbolů BONUS je zobrazena na zvláštním displeji BONUS METER. Zobrazená hodnota udává 
počet her, při kterých získává hráč za každý zobrazený symbol MINCE zvláštní výhru. V bonusové hře , 
která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu MINCE na kterémkoli z 
válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů MINCE do 
jedné z výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem 
AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv zrušit 
opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech výherních kombinací  jsou 
při stisknutém tlačítku TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  

 
 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
 
Popis hry STAR AFRICA:  
 
Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra STAR AFRICA. 
Na obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a 
po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne 
náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní. Symbol DIAMANT nahrazuje 
kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU  pouze v případě 
výherní kombinace symbolů BONUS je zobrazena na zvláštním displeji BONUS METER. Zobrazená 
hodnota udává počet her, při kterých mohou všechna kola nazpět dokrokovat do nejvýhodnější výherní 
pozice symbolů HLAVA LVA,a to maximálně o 8 kroků. V bonusové hře , která je společná pro celý herní 
systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu DIAMANT na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU 
hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který je v horní části 
terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů DIAMANT do jedné z výherních 
linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se zvolí 
automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv zrušit opakování  stiskem tlačítka  
START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech výherních kombinací  jsou při stisknutém tlačítku 
TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a odpovídají zvolené sázce .  

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

 
 
Popis hry JUNGLE : 
 
Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra JUNGLE.Na 
obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po 
několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat.  Na dvaceti sedmi  výherních liniích (criss-
cross) se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní nebo nevýherní. Symbol OPICE 
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nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Při výherní kombinaci symbolů MYSTERY hráč získává 
výhru v rozmezí od 20 do 300Kč. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu OPICE 
na kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na 
displeji BONUS, který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří 
symbolů OPICE do jedné z výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. 
Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv 
zrušit opakování  stiskem tlačítka  START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech výherních kombinací  
jsou při stisknutém tlačítku TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a odpovídají zvolené sázce .  
 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
 
 
Popis hry LUCKY CARD : 
 
Herní terminál je vybaven LCD monitorem, který slouží  pro základní i bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem START zvolí hra LUCKY CARD. 
Na obrazovce je znázorněna čtveřice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a 
po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na deseti výherních liniích se tím 
dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní. Symbol ESO nahrazuje 
kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. V bonusové hře , která 
je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ESO na kterémkoli z válců 
připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, který 
je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů ESO do jedné z 
výherních linií. Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce. Tlačítkem AUTOSTART se 
zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku.  Hráč může kdykoliv zrušit opakování  stiskem 
tlačítka  START nebo AUTOSTART. Hodnoty výher všech výherních kombinací  jsou při stisknutém 
tlačítku TABULKA VÝHER zobrazeny  na obrazovce, a odpovídají zvolené sázce .  

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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HERNÍ TERMINÁL ROYAL VIDEO GAMES   -  HERNÍ PLÁN 
 

Druh:        dvouobrazovkový-LCD 

Min. sázka na jednu hru:     1 Kč 

Max. sázka na jednu hru:      500 Kč 

Max. výhra z jedné hry v základní hře:   160 000 Kč 

Min. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  300 Kč 

Max. výhra v bonusové hře při sázce 5 Kč:  1 600 Kč 

Nastavený výherní podíl:     89 - 96 % 
 

Vložení kreditu ( dle nastavení ) :      
- možné akceptovatelné  mince:      2, 5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptovatelné bankovky:     50, 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

- obsluhou:               klíčem po krocích, krok lze nastavit 
         v rozsahu od 10 do 1.000 Kč 

- hodnoty a způsob přijímání finančních prostředků je závislý na konkrétním vybavení terminálu 
 

Vyplacení kreditu :    
- obsluhou:               klíčem 

Herní terminál je nedílnou součástí herního systému ROYAL GAMES a je samostatně nefunkční. 
 
Reklamace : 
 Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska,ve složitých případech 
provozovatel herního systému. 

Společné vlastnosti her : 
 Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv 
tuto funkci opakování zrušit stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. 
Popis a vlastnosti konkrétní hry je možno v dané hře na herním terminálu vyvolat stiskem tlačítka INFO. 
 Komplexní herní plán je volitelně přístupný v režimu výběru her pod tlačítkem INFO. 

Doplňkové hry základních her : 
 K dispozici jsou dvě různé riskové hry. Dle nastavení je aktivní vždy jen jedna. Každou výhru ze 
základní hry lze v dané riskové hře ovlivnit, funkci riskování lze aktivovat či deaktivovat tlačítkem RISK.   
Risková hra neodečítá kredit. 
Risk 1 : 
  Risková hra 1 má možnost aktuální výhru násobit nulou nebo dvěma, maximálně však do výše 
160.000. Výhry nad 80.000 nelze riskovat a připisují se rovnou do KREDITU. 
Risk 2 : 
  V prvním kroku této riskové hry 2 se aktuální výhra násobí nulou nebo dvěma, v dalších krocích 
je riskovaná částka rozdělena na výherní dvojnásobnou a proherní poloviční. Maximální výhra je omezena 
částkou 160.000. Výhry nad 80.000 nelze riskovat a připisují se rovnou do KREDITU.  
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Popis hry Golden Joker II 
 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher 
jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry Joker Classic II 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 27 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace MYSTERY symbolu generují náhodně výši výhry v rozsahu definovaném v tabulce výher na 
horním monitoru terminálu. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry Joker Classic III 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 81 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace XX symbolu generují náhodně výši výhry v rozsahu definovaném v tabulce výher na horním 
monitoru terminálu.Dle tabulky výher jsou platné výhry za čtyři symboly vedle sebe a tři symboly vedle 
sebe zleva i zprava. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří nebo čtyř 
symbolů JOKER do jedné z výherních linií. 
 
   

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry Bar Bar 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Výherní kombinace symbolu MYSTERY jsou criss-cros bez finanční výhry, 
generují náhodně pouze počet volných her neodečítající kredit a to v rozsahu definovaném v tabulce výher 
na horním monitoru terminálu. V těchto volných hrách se případné výhry násobí náhodným násobkem v 
rozsahu definovaném v tabulce výher. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. 
Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry Super X 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 27 výherních liniích zleva a 27 výherních liniích zprava, celkem tedy na 54 výherních 
liniích  se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo nevýherní. Symbol XX 
nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, v této kombinaci je pak základní hodnota výhry se 
symbolem XX násobena třemi. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe zleva i 
zprava. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol XX v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z dané 
aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v horní 
části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů XX do jedné 
z výherních linií. 
   
 

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry Corsair 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol KAPITÁN nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace symbolu KAPITÁN jsou criss-cros. Pokud se kdekoliv v hracím poli objeví symbol KAPITÁN, 
pak jsou i všechny ostatní výhry criss-cross. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. 
Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol KAPITÁN v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů 
KAPITÁN do jedné z výherních linií. 
 
   

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry Gothic 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 10 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol KORUNA nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace symbolu PEČEŤ jsou criss-cros bez finanční výhry, generují náhodně pouze počet volných her 
neodečítající kredit a to v rozsahu definovaném v tabulce výher na horním monitoru terminálu. V těchto 
volných hrách se případné výhry násobí náhodným násobkem v rozsahu definovaném v tabulce výher. Dle 
tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe zleva i zprava. Získané výhry jsou připisovány 
do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol KORUNA v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů 
KORUNA do jedné z výherních linií. 
 
   

 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
 
 
 



 

26 

 

Popis hry Corrida 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí pětice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 11-ti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol BÝK nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní kombinace 
symbolů TOREÁDOR a ŠPANĚLKA jsou criss-cros. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři, čtyři nebo 
pět symbolů kdekoliv vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol BÝK v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z dané 
aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v horní 
části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení pěti symbolů BÝK do 
jedné z výherních linií. 
 
   

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry Deep Water 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí pětice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 11-ti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol CHOBOTNICE nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace symbolu LASTURA  generují náhodně pouze počet volných her neodečítající kredit a to v 
rozsahu definovaném v tabulce výher na horním monitoru terminálu. V těchto volných hrách se případné 
výhry násobí náhodným násobkem v rozsahu definovaném v tabulce výher.Výherní kombinace symbolů 
KRAB a KONÍK jsou criss-cros. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři, čtyři nebo pět symbolů kdekoliv 
vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol CHOBOTNICE v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 
4% z dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který 
je v horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení pěti symbolů 
CHOBOTNICE do jedné z výherních linií. 
 
   

 

 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry WILD GAME 
    
  
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích bez symbolu JOKER, nebo na dvaceti sedmi  výherních liniích 
(criss-cross) se symbolem JOKER se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo 
nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher jsou platné 
výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 
 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry MAGIC FOUR 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 81 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace MYSTERY symbolu generují náhodně výši výhry v rozsahu definovaném v tabulce výher na 
horním monitoru terminálu. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři a čtyři symboly vedle sebe. Získané 
výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
 
   

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry GOLDEN JOKER 
 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher 
jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry GOLDEN FOUR 
    
  
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na deseti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher 
jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe zleva a za tři symboly vedle sebe zprava. Získané výhry jsou 
připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry MYSTERY FOUR 
    
  
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na deseti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace MYSTERY symbolu  jsou criss-cros, výši výhry generují náhodně v rozsahu definovaném v 
tabulce výher na horním monitoru terminálu. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle 
sebe zleva a za tři symboly vedle sebe zprava. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry JOKER CLASSIC 
    
  
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 27 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace MYSTERY symbolu generují náhodně výši výhry v rozsahu definovaném v tabulce výher na 
horním monitoru terminálu.. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 
 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry PAEGAS 
    
  
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí pětice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace symbolu MYSTERY jsou criss-cros. Tyto výhry jsou platné v počtu třech, čtyřech nebo pěti 
symbolů kdekoliv v poli válců. Dle tabulky výher jsou platné výhry za dva, tři, čtyři nebo pět symbolů 
vedle sebe zleva i zprava vyjma symbolů MYSTERY. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 
 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry OHNIVÝ PTÁK 
 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol OHNIVÝ PTÁK nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle 
tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol OHNIVÝ PTÁK v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 
4% z dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který 
je v horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů 
OHNIVÝ PTÁK do jedné z výherních linií. 
 
   
 

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry LUCKY CARD 
    
  
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí čtveřice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na deseti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol ESO nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher 
jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe zleva a za tři symboly vedle sebe zprava. Získané výhry jsou 
připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol ESO v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z dané 
aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v horní 
části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů ESO do 
jedné z výherních linií. 
 
   

 
 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry JUNGLE 
    
  
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na 27 výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol OPICE nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Výherní 
kombinace MYSTERY symbolu generují náhodně výši výhry v rozsahu definovaném v tabulce výher na 
horním monitoru terminálu.. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol OPICE v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů OPICE 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry GOLDEN BONUS 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii.  
 
  Výherní kombinace BONUS symbolu generují náhodně 1-10 bonusových her, ve kterých se pak 
za každý zobrazený symbol JOKER kdekoliv v poli válců vygeneruje výhra ve výši dvaceti násobku 
aktuální sázky. Počet Bonusových her je zobrazován na info-displeji jako BONUS GAMES a nelze je 
převádět do jiných sázek. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   
 

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry GOLDEN CHERRY 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii.  
 
  Výherní kombinace BONUS symbolu generují náhodně 1-10 bonusových her, ve kterých pak 
dokrokovává každý válec v opačném směru točení a to o max. 8 pozic do nejvýhodnější výherní kombinace 
třešní. Počet Bonusových her je zobrazován na info-displeji jako BONUS GAMES a nelze je převádět do 
jiných sázek. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou 
připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol JOKER v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů JOKER 
do jedné z výherních linií. 
 
   

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

 



 

40 

 

Popis hry BABYLON 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol MINCE nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii.  
 
  Výherní kombinace BONUS symbolu generují náhodně 1-10 bonusových her, ve kterých se pak 
za každý zobrazený symbol MINCE kdekoliv v poli válců vygeneruje výhra ve výši dvaceti násobku 
aktuální sázky. Počet Bonusových her je zobrazován na info-displeji jako BONUS GAMES a nelze je 
převádět do jiných sázek. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol MINCE v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů 
MINCE do jedné z výherních linií. 
 
   

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry STAR AFRICA 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol DIAMANT nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii.  
 
  Výherní kombinace BONUS symbolu generují náhodně 1-10 bonusových her, ve kterých pak 
dokrokovává každý válec v opačném směru točení a to o max. 8 pozic do nejvýhodnější výherní kombinace 
symbolů HLAVA LVA. Počet Bonusových her je zobrazován na info-displeji jako BONUS GAMES a nelze 
je převádět do jiných sázek. Dle tabulky výher jsou platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry 
jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol DIAMANT v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z 
dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v 
horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů 
DIAMANT do jedné z výherních linií. 
 
   

 
Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 

 



 

42 

 

Popis hry HOT STARS 
 
 
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Symbol HVĚZDY nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, v této 
kombinaci je pak základní hodnota výhry se symbolem HVĚZDY násobena dvěma. Dle tabulky výher jsou 
platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 
 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol 77 v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z dané 
aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v horní 
části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů 77 do jedné z 
výherních linií. 
 
   

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry SCARABEUS 
    
  
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na válcích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo 
nevýherní. Tato hra má dva různé způsoby vyhodnocování výherních linií. 
  V základní hře jsou platné výhry na pěti výherních liniích za tři symboly vedle sebe. Výherní 
kombinace symbolu Scarabeus vygenerují náhodně 2-10 criss-cross her a automaticky přepnou hru z 
vyhodnocování 5 výherních linií na vyhodnocování 27 výherních linií. Počet vygenerovaných criss-cross 
her nelze převádět do jiných sázek.  
  Symbol Hlava Faraona nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii.  Dle tabulky výher jsou 
platné výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol Hlava Faraona v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 
4% z dané aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který 
je v horní části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů 
Hlava Faraona do jedné z výherních linií. 
 
   

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry FLAMING FRUITS 
    
  
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí pětice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na pěti výherních liniích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď 
výherní nebo nevýherní. Pouze výherní kombinace scatter symbolu HVĚZDA jsou criss-cross. Dle tabulky 
výher jsou platné výhry za dva, tři, čtyři nebo pět symbolů kdekoliv vedle sebe, zleva i zprava. Získané 
výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol 7 v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z dané 
aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v horní 
části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů 7 do jedné z 
výherních linií. 
 

 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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Popis hry BAR BAR II 
    
  
 Tato hra je podporována na herním terminálu HS-RG. 
 
  V hlavním menu výběru her lze zvolit hru tlačítkem VOLBA HRY a potvrzením  tlačítkem 
START nebo na monitoru dotykem na ikonu hry. Po zvolení hry se na spodním monitoru zobrazí trojice 
válců s různými symboly a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce. 
 
  Stisknutím tlačítka START se roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze 
při hře blokovat. Na válcích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní nebo 
nevýherní. Tato hra má dva různé způsoby vyhodnocování výherních linií. 
  V základní hře jsou platné výhry na pěti výherních liniích za tři symboly vedle sebe. Vyjímkou 
je scatter symbol MYSTERY, jehož výherní kombinace jsou vždy criss-cross, vygenerují náhodně 2-10 criss-
cross her a automaticky přepnou hru z vyhodnocování 5 výherních linií na vyhodnocování 27 výherních 
linií. Počet vygenerovaných criss-cross her nelze převádět do jiných sázek. 
  Symbol Joker nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Dle tabulky výher jsou platné 
výhry za tři symboly vedle sebe. Získané výhry jsou připisovány do KREDITU. 
 
  Maximální výhra z jedné hry je omezena částkou 160.000. Hodnota výhry převyšující tento limit 
je sázejícímu převedena do EXTRA BANKU a sázející ji může získat během dalších her. V libovolné sázce se 
pak hodnota EXTRA BANKU přičte k první padlé výhře. Součet obou hodnot je rovněž omezen částkou 
160.000, případný zbytek hodnoty EXTRA BANKU pak zůstává do další výhry. 

 
  V bonusové hře , která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES, je za každý 
zobrazený symbol Joker v celém hracím poli všech válců připsána do BUNUSU hodnota ve výši 4% z dané 
aktuální sázky. Aktuální hodnota bonusu je zobrazována na displeji určeném pro BONUS, který je v horní 
části horního monitoru terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po seřazení tří symbolů Joker do 
jedné z výherních linií. 
 
 

 

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána! 
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HERNÍ TERMINÁL EMOTION GAMES  -  HERNÍ PLÁN 
 
 
 
Druh:                 válcový, obrazovkový-LCD( viz. níže ) 

Min. sázka v základní hře:    1 až 5 Kč ( dle nastavení terminálu) 

Max. sázka v základní hře:                            500 Kč 

Max. výhra z jedné hry v základní hře:          160 000 Kč 
Max. výhra z jedné hry v bonusové hře:         160 000 Kč 

Nastavený výherní podíl:                  94 - 96 % 

 
 
Vložení kreditu (volitelně dle nastavení a vybavení terminálu):      
- možné akceptované mince:       5, 10, 20, 50 Kč 

- možné akceptované bankovky:              100, 200, 500, 1000, 2000,5000 Kč 

- obsluhou:                       klíčem po krocích 100 Kč 

 
Vyplacení kreditu :    

- obsluhou:               klíčem 

 
 
 
 Herní terminál je nedílnou součástí Výherního technického zařízení ROYAL GAMES (dále 
jen VTZ_RG) a je samostatně nefunkční. 
 
 Herní terminál může být vybaven elektro-mechanickými otočnými válci nebo alternativně 
LCD monitory a jejich kombinacemi pro základní hru. 
 
 Bonusová hra je společná pro celý VTZ-RG , aktuální částka je zobrazována na displeji 
BONUS, který je na každém hracím místě zařízení. 
 
 
 Případné reklamace vyřizuje dozor herního střediska, ve složitých případech 
provozovatel herního systému. 
 

 



 

47 

 

 
Popis hry ILUSION : 

    
Herní terminál je vybaven jedním, nebo dvěma LCD monitory, které slouží pro základní hru a samostatným displejem 

pro bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením tlačítkem START, nebo dotykem na dotykovou obrazovku 

zvolí hra ILUSION. Na obrazovce je znázorněna pětice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí válce 
a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na deseti výherních liniích, počítaných zleva, se tím 
dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „KOULE“ nahrazuje kterýkoli jiný 
symbol ve výherní linii, kromě symbolu „KNIHA“. Symbol „KNIHA“ platí i mimo výherní linie a tři symboly „KNIHA“ 
v jedné hře spouští 15 bonusových her ( BONUS  GAMES), při kterých se všechny výhry násobí x3. Získané výhry jsou 
připisovány do CREDITU. 
 

V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ROYAL na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po zobrazení symbolu ROYAL na každém herním válci, 
nezávisle na výherních liniích. 

 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce.  Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické 

opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování stiskem tlačítka START / AUTOSTART.  
Hodnoty výher všech výherních kombinací jsou zobrazeny na horní obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  

 
 
 

 
 
Popis hry AZTEK TREASURE : 

    
Herní terminál je vybaven jedním, nebo dvěma LCD monitory, které slouží pro základní hru a samostatným displejem 

pro bonusovou hru. 
Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením tlačítkem START, nebo dotykem na dotykovou obrazovku 

zvolí hra AZTEK TREASURE. Na obrazovce je znázorněna pětice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se 
roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na deseti výherních liniích, počítaných 
zleva se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „MASKA“ nahrazuje 
kterýkoli jiný symbol ve výherní linii a zároveň zdvojnásobí výhru v téže výherní linii. Symbol „PYRAMIDA“ platí i mimo 
výherní linie a tři symboly spouští 15 bonusových her ( BONUS GAMES), při kterých se všechny výhry násobí x3. Získané 
výhry jsou připisovány do CREDITU. 
 

V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ROYAL na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po zobrazení symbolu ROYAL na každém herním válci, 
nezávisle na výherních liniích. 

 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce.  Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické 

opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování stiskem tlačítka START / AUTOSTART.  
Hodnoty výher všech výherních kombinací jsou zobrazeny na horní obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  
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Popis hry PARTY FRUITS :  
 

Herní terminál je vybaven jedním, nebo dvěma LCD monitory, které slouží pro základní hru a samostatným displejem pro 
bonusovou hru. 

Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením tlačítkem START, nebo dotykem na dotykovou obrazovku 
zvolí hra PARTY FRUITS. Na obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí 
válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na deseti výherních liniích, se tím dosáhne 
náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „ 7“ nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní 
linii. Při zobrazení symbolu „HVĚZDIČKA“ se tento symbol zapíše do pole na odpovídající pozici. Pokud se vyplní celé pole 
hvězdiček, spouští se bonusová hra (BONUS GAMES), kdy hráči nabídnuta obrazovka s 12 balíčky. Dotykem obrazovky se 
balíček otevře a hráč získá přímo výhry, nebo další bonusové kolo. Pokud hráč odkryje policistu bonusová hra končí. 
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU. 
 

V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ROYAL na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po zobrazení symbolu ROYAL na každém herním válci, 
nezávisle na výherních liniích. 

 
 
 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce.  Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické 

opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování stiskem tlačítka START / AUTOSTART.  
Hodnoty výher všech výherních kombinací jsou zobrazeny na horní obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  

 
 
 
 
Popis hry DOUBLE JOCKER :  
 

Herní terminál je vybaven jedním, nebo dvěma LCD monitory, které slouží pro základní hru a samostatným displejem pro 
bonusovou hru. 

Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením tlačítkem START, nebo dotykem na dotykovou obrazovku 
zvolí hra DOUBLE JOKER. Na obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se 
roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích ,  počítaných  
zleva ,  se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů,  která  je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol JOKER nahrazuje 
kterýkoli jiný symbol ve výherní linii a zároveň zdvojnásobí výhru v téže výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do 
CREDITU. 
 

V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ROYAL na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po zobrazení symbolu ROYAL na každém herním válci, 
nezávisle na výherních liniích. 

 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce.  Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické 

opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování stiskem tlačítka START / AUTOSTART.  
Hodnoty výher všech výherních kombinací jsou zobrazeny na horní obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  
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Popis hry CROSS JOCKER : 

 
Herní terminál je vybaven jedním, nebo dvěma LCD monitory, které slouží pro základní hru a samostatným displejem pro 
bonusovou hru. 

Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením tlačítkem START, nebo dotykem na dotykovou obrazovku 
zvolí hra CROSS JOCKER. Na obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se 
roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na dvaceti sedmi výherních liniích  (criss-
cross),počítaných zleva , se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která  je buď výherní,  nebo nevýherní. Symbol 
JOKER  nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do CREDITU. 
 

V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ROYAL na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po zobrazení symbolu ROYAL na každém herním válci, 
nezávisle na výherních liniích. 

 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce.  Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické 

opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování stiskem tlačítka START / AUTOSTART.  
Hodnoty výher všech výherních kombinací jsou zobrazeny na horní obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  

 
 

 
 
 
Popis hry HOT GIRL DELUXE : 
    

Herní terminál je vybaven jedním, nebo dvěma LCD monitory, které slouží pro základní hru a samostatným displejem 
pro bonusovou hru. 

Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením tlačítkem START, nebo dotykem na dotykovou obrazovku 
zvolí hra HOT GIRL DELUXE. Na obrazovce je znázorněna trojice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se 
roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích, počítaných 
zleva, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „DÍVKA“ nahrazuje 
kterýkoli jiný symbol ve výherní linii a v bonusové hře se symbol rozšíří na celý válec. Tři symboly „DÍVKA“ve výherní linii 
spouští 15 bonusových her ( BONUS GAMES). Získané výhry jsou připisovány do CREDITU. 
 

V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ROYAL na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po zobrazení symbolu ROYAL na každém herním válci, 
nezávisle na výherních liniích. 

 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce.  Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické 

opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování stiskem tlačítka START / AUTOSTART.  
Hodnoty výher všech výherních kombinací jsou zobrazeny na horní obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  
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Popis hry LUCKY 7 WIN :  
 
Herní terminál je vybaven jedním, nebo dvěma LCD monitory, které slouží pro základní hru a samostatným displejem pro 
bonusovou hru. 

Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením tlačítkem START, nebo dotykem na dotykovou obrazovku 
zvolí hra LUCKY 7 WIN. Na obrazovce je znázorněna pětice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí 
válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na pěti výherních liniích, počítaných zleva se tím 
dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „HVĚZDA“ platí i mimo výherní linie. 
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU. 
 

V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ROYAL na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po zobrazení symbolu ROYAL na každém herním válci, 
nezávisle na výherních liniích. 

 
 
 
 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce.  Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické 

opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování stiskem tlačítka START / AUTOSTART.  
Hodnoty výher všech výherních kombinací jsou zobrazeny na horní obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  

 
 

 
Popis hry KING OF ACES:  
 

Herní terminál je vybaven jedním, nebo dvěma LCD monitory, které slouží pro základní hru a samostatným displejem pro 
bonusovou hru. 

Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením tlačítkem START, nebo dotykem na dotykovou obrazovku 
zvolí hra KING OF ACES. Na obrazovce je znázorněna pětice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí 
válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na deseti výherních liniích, počítaných zleva se 
tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „ KRÁL“ nahrazuje kterýkoli jiný 
symbol ve výherní linii.  

Tři symboly „KOSTKA“ spouští bonusovou hru ( BONUS GAMES), při kterých hráč může získat přímo násobek výhry, 
další bonusové kolo, nebo příkaz pro ukončení bonusové hry. Získané výhry jsou připisovány do CREDITU. 
 

V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ROYAL na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po zobrazení symbolu ROYAL na každém herním válci, 
nezávisle na výherních liniích. 

 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce.  Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické 

opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování stiskem tlačítka START / AUTOSTART.  
Hodnoty výher všech výherních kombinací jsou zobrazeny na horní obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  
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Popis hry REDLIGHT :  
 

Herní terminál je vybaven jedním, nebo dvěma LCD monitory, které slouží pro základní hru a samostatným displejem pro 
bonusovou hru. 

Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením tlačítkem START, nebo dotykem na dotykovou obrazovku 
zvolí hra REDLIGHT. Na obrazovce je znázorněna čtveřice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se roztočí 
válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na osmdesáti jedna výherních liniích,  počítaných  
zleva, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů,  která  je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol JOKER‘S nahrazuje 
všechny symboly na celém válci ve kterém se zobrazil. Získané výhry jsou připisovány do CREDITU. 
 

V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ROYAL na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po zobrazení symbolu ROYAL na každém herním válci, 
nezávisle na výherních liniích. 

 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce.  Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické 

opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování stiskem tlačítka START / AUTOSTART.  
Hodnoty výher všech výherních kombinací jsou zobrazeny na horní obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  

 
 
Popis hry FROM TWIGHLIGHT TILL DAWN:  
 

Herní terminál je vybaven jedním, nebo dvěma LCD monitory, které slouží pro základní hru a samostatným displejem pro 
bonusovou hru. 

Ve výběru her se stiskem tlačítka VOLBA HRY a potvrzením tlačítkem START, nebo dotykem na dotykovou obrazovku 
zvolí hra FROM TWIGLIGHT…. Na obrazovce je znázorněna pětice válců s různými symboly. Stisknutím tlačítka START se 
roztočí válce a po několika otáčkách se samy zastaví, válce nelze při hře blokovat. Na deseti výherních liniích, počítaných 
zleva a zprava se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „ BONUS“ 
nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii.  

Tři symboly „BONUS“kdekoli na válcích spouští 12 bonusových her (BONUS GAMES). Na začátku bonusové hry se 
náhodně vybere jeden symbol z tabulky výher. Pokud se tento symbol ve hře zobrazí kdekoliv na válcích, v počtu dle 
tabulky výher, zastoupí tento symbol i ostatní symboly na válci. Získané výhry jsou připisovány do CREDITU. 
 

V bonusové hře, která je společná pro celý herní systém ROYAL GAMES,je při zobrazení symbolu ROYAL na 
kterémkoli z válců připsána do BUNUSU hodnota 0,2 (při sázce 5). Aktuální hodnota je zobrazována na displeji BONUS, 
který je v horní části terminálu. Výhru z bonusové hry získává hráč po zobrazení symbolu ROYAL na každém herním válci, 
nezávisle na výherních liniích. 

 
Výše výhry v základní a bonusové hře závisí na zvolené sázce.  Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické 

opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může kdykoliv zrušit opakování stiskem tlačítka START / AUTOSTART.  
Hodnoty výher všech výherních kombinací jsou zobrazeny na horní obrazovce, a odpovídají zvolené sázce.  

 

Hra TURBO RISK 
 
Po každé výhře má hráč možnost o vyhranou částku riskovat. Stiskem tlačítka RISK se na obrazovce zobrazí malé ruletové 
kolo se 12 políčky, přičemž 6 z nich je ČERNÝCH a 6 ČERVENÝCH. Tlačítkem ČERNÁ nebo ČERVENÁ hráč zvolí 
barvu  na kterou sází a spustí hru. Pokud se ruletka zastaví na zvolené barvě, získává hráč dvojnásobek vkladu, pokud se 
ruletka zastaví na barvě opačné, hráč celý vklad prohrává. O výhru z ROYAL BONUSU riskovat nelze. 


