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Celtic Magick 
1. Úvod 
„Celtic Magick“ je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. 
 

 

 2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Celtic Magick“ může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 

300, 500, 1000Kč. Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 10 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku na linii tlačítkem “SÁZKA„ ve spodní části obrazovky. Nastavení 

sázky se mezi jednotlivými hrami nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám 

nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje zmáčknutím tlačítka „START“. Pokud hráč v krátkém sledu po 

prvním zmáčknutí tlačítka START, zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení 

zastavení točících se válců. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „AUTO START“ hráč spustí automatický režim, kdy ke spuštění hry není nutné 

tlačítko „START“. Funkce „AUTO START“ se přeruší pouze v následujících případech: 

- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatečné množství peněz na odehrání další hry 

- hráč stiskne tlačítko „STOP“ 

Po stisknutí tlačítka „MAX SÁZKA“ hráč spustí hru s maximální sázkou, tj. 1 000Kč. 

Výherní kombinace se počítají zleva doprava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii.  

 

3. Bonusová hra "RISK" 

 
Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „RISK“ hráč spustí bonusovou hru. Stisknutím tlačítka "START" nebo "PŘIPSAT" hráč přepíše 

aktuální výhru do svého kreditu a bonusovou hru ukončí. 

Hráč může bonusovou hru „RISK“ spustit i během zapnuté funkce „AUTO START“.  

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ jestliže vyhraje jackpot. 

V samotné bonusové hře „RISK“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, nebo padne Joker (vždy vyhrává), jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Tímto 

způsobem může hráč pokračovat v bonusové hře „RISK“ tak dlouho, dokud neprohraje.  

Tlačítkem "PŮLIT" může hráč riskovanou částku snížit na polovinu. Druhá polovina se automaticky 

připíše hráči do kreditu. Pokud je částka lichá, rozdělí se dle následujícího pravidla: 

Riskovaná částka: ((lichá částka-1)/2) 

Připsaná částka do kreditu: ((lichá částka-1)/2)+1 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 

4. Speciální symbol 
Při každé otáčce se náhodně vybírá speciální symbol v horní části obrazovky. 

 

5. Bonusová hra „Volné otáčky“ 
Pokud je součástí výhry Speciální symbol, pak může hráč začít hrát bonusovou hru Volné otáčky. Počet 

volných otáček a velikost násobitele během volných otáček je určena touto tabulkou. 
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6. Divoký symbol 
Během volných otoček na sebe bere Speciální symbol funkci Divokého symbolu. 
 

7. Jackpot 
Hra „Celtic Magick“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu 

nebo také na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře Celtic Magick. Hráč se musí aktivně zapojit do hry 

zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  

 

Devil Riders 
1. Úvod 
„Devil Riders“ je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. 

 
 

2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Devil Riders“ může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 300, 

500, 1000 Kč. Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 500 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku tlačítkem „SÁZKA“. Nastavení sázky se mezi jednotlivými hrami 

nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje 

zmáčknutím tlačítka „START“. Pokud hráč v krátkém sledu po prvním zmáčknutí tlačítka START, 

zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení zastavení točících se válců. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „AUTO START“ hráč spustí automatický režim, kdy ke spuštění hry není nutné 

tlačítko „START“. Funkce „AUTO START“ se přeruší pouze v následujících případech: 

- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatečné množství peněz na odehrání další hry 
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- je spuštěna bonusová hra 

- hráč stiskne tlačítko „STOP AUTOPLAY“ 

Výhry jsou počítány z leva do prava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. 

 

3. Bonusová hra "RISK" 
 

Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „RISK“ hráč spustí bonusovou hru. Stisknutím tlačítka "START" nebo "PŘIPSAT" hráč přepíše 

aktuální výhru do svého kreditu a bonusovou hru ukončí. 

Hráč může bonusovou hru „RISK“ spustit i během zapnuté funkce „AUTO START“.  

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ jestliže vyhraje jackpot. 

V samotné bonusové hře „RISK“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, nebo padne Joker (vždy vyhrává), jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Tímto 

způsobem může hráč pokračovat v bonusové hře „RISK“ tak dlouho, dokud neprohraje.  

Tlačítkem "PŮLIT" může hráč riskovanou částku snížit na polovinu. Druhá polovina se automaticky 

připíše hráči do kreditu. Pokud je částka lichá, rozdělí se dle následujícího pravidla: 

Riskovaná částka: ((lichá částka-1)/2) 

Připsaná částka do kreditu: ((lichá částka-1)/2)+1 

Minimální riskovaná částka je 1Kč. 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 
 

5. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě a  symbolu.  

 

6. Bonusová hra Volné otáčky 

Pokud hráč obdrží 2 nebo 3 symboly (bez ohledu na jejich pozici na válcích), pak získává 5 nebo 

20 volných otoček. Během volných otáček jsou všechny výhry násobeny 2x. 

 

7. Mystery symbol 

Pokud hráč obdrží 3 symboly (bez ohledu na jejich pozici na válcích), potom získává výhru 

v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 

 

8. Jackpot  
Hra „Devil Riders“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu nebo 

také na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře „Devil Riders“. Hráč se musí aktivně zapojit do hry 

zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 
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V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  

 

Fortune Thunder 
1. Úvod 
„Fortune Thunder“ je hra se třemi válci a 27 výherními liniemi, která obsahuje 8 různých symbolů včetně 

divokého symbolu. 

 
  

2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Fortune Thunder“ může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 2, 4, 8, 16, 30, 50, 100, 200, 

300, 500, 1000 Kč.  

Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 500 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku na linii tlačítkem “SÁZKA„ ve spodní části obrazovky. Nastavení 

sázky se mezi jednotlivými hrami nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám 

nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje zmáčknutím tlačítka „START“. Pokud hráč v krátkém sledu po 

prvním zmáčknutí tlačítka START, zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení 

zastavení točících se válců. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „MAX SÁZKA“ hráč spustí hru s maximální sázkou 1000Kč. 

Výherní kombinace se počítají zleva doprava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii.  

 

3. Bonusová hra "RISK" 

 
 

Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „RISK“ hráč spustí bonusovou hru. Stisknutím tlačítka "START" nebo "PŘIPSAT" hráč přepíše 

aktuální výhru do svého kreditu a bonusovou hru ukončí. 

Hráč může bonusovou hru „RISK“ spustit i během zapnuté funkce „AUTO START“.  

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ jestliže vyhraje jackpot. 
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V samotné bonusové hře „RISK“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Tímto způsobem může hráč pokračovat 

v bonusové hře „RISK“ tak dlouho, dokud neprohraje.  

Tlačítkem "PŮLIT" může hráč riskovanou částku snížit na polovinu. Druhá polovina se automaticky 

připíše hráči do kreditu. Pokud je částka lichá, rozdělí se dle následujícího pravidla: 

Riskovaná částka: ((lichá částka-1)/2) 

Připsaná částka do kreditu: ((lichá částka-1)/2)+1 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 

4. Divoký symbol 

Divoký symbol   nahrazuje všechny ostatní symboly. 
 

5. Tetris 
V případě výhry se symboly, které jsou součástí výherní linie, odstraní z válců a na jejich místo se posunou 

(spadnou) symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak může získat další výhry. Tento proces se opakuje 

do doby, kdy nedojde k vytvoření žádných nových výherních kombinací. 

 

6. Jackpot  
Hra „Fortune Thunder“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu 

nebo také na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře Fortune Thunder. Hráč se musí aktivně zapojit do 

hry zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele. 
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Joker´s High 
1. Úvod 
„Joker´s High“ je hra se 3 válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 

 
 

2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Joker´s High“ může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 300, 

500, 1000 Kč. Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 20 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku tlačítkem „SÁZKA“. Nastavení sázky se mezi jednotlivými hrami 

nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje 

zmáčknutím tlačítka „START“. Pokud hráč v krátkém sledu po prvním zmáčknutí tlačítka START, 

zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení zastavení točících se válců. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „AUTO START“ hráč spustí automatický režim, kdy ke spuštění hry není nutné 

tlačítko „START“. Funkce „AUTO START“ se přeruší pouze v následujících případech: 

- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatečné množství peněz na odehrání další hry 

- je spuštěna bonusová hra 

- hráč stiskne tlačítko „STOP AUTOPLAY“ 

Výhry jsou počítány z leva do prava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. 

 

3. Bonusová hra "RISK" 
 

Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „RISK“ hráč spustí bonusovou hru. Stisknutím tlačítka "START" nebo "PŘIPSAT" hráč přepíše 

aktuální výhru do svého kreditu a bonusovou hru ukončí. 

Hráč může bonusovou hru „RISK“ spustit i během zapnuté funkce „AUTO START“.  

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ jestliže vyhraje jackpot. 

V samotné bonusové hře „RISK“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, nebo padne Joker (vždy vyhrává), jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Tímto 

způsobem může hráč pokračovat v bonusové hře „RISK“ tak dlouho, dokud neprohraje.  

Tlačítkem "PŮLIT" může hráč riskovanou částku snížit na polovinu. Druhá polovina se automaticky 

připíše hráči do kreditu. Pokud je částka lichá, rozdělí se dle následujícího pravidla: 

Riskovaná částka: ((lichá částka-1)/2) 

Připsaná částka do kreditu: ((lichá částka-1)/2)+1 

Minimální riskovaná částka je 1Kč. 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč.
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4. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly. Pokud jsou výhry doplněny jedním symbolem 

, jsou násobeny dvěma. Pokud jsou výhry doplněny dvěma symboly , jsou násobeny 

třemi a pro tři symboly  jsou násobeny čtyřmi. 

 

5. Jackpot  
Hra „Joker´s High“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu nebo 

také na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře „Joker´s High“. Hráč se musí aktivně zapojit do hry 

zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  

 

Ultra Fruit 27 
1. Úvod 

„Ultra Fruit 27“ je hra se třemi válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů včetně 

divokého symbolu. 

 
  

2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Ultra Fruit 27“ může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 2, 4, 8, 16, 30, 50, 100, 200, 300, 

500, 1000 Kč. 

Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 100 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku na linii tlačítkem “SÁZKA„ ve spodní části obrazovky. Nastavení 

sázky se mezi jednotlivými hrami nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám 
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nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje zmáčknutím tlačítka „START“. Pokud hráč v krátkém sledu po 

prvním zmáčknutí tlačítka START, zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení 

zastavení točících se válců. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „AUTO START“ hráč spustí automatický režim, kdy ke spuštění hry není nutné 

tlačítko „START“. Funkce „AUTO START“ se přeruší pouze v následujících případech: 

- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatečné množství peněz na odehrání další hry 

- je spuštěna bonusová hra 

- hráč stiskne tlačítko „STOP“ 

Po stisknutí tlačítka „MAX SÁZKA“ hráč spustí hru s maximální sázkou, tj. 1000Kč. 

Výhry jsou počítány z leva do prava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. 

 

3. Bonusová hra "RISK" 

 
Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „RISK“ hráč spustí bonusovou hru. Stisknutím tlačítka "START" nebo "PŘIPSAT" hráč přepíše 

aktuální výhru do svého kreditu a bonusovou hru ukončí. 

Hráč může bonusovou hru „RISK“ spustit i během zapnuté funkce „AUTO START“.  

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ jestliže vyhraje jackpot. 

V samotné bonusové hře „RISK“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, nebo padne Joker (vždy vyhrává), jeho aktuální výhra se zdvojnásobí.  

Tlačítkem "PŮLIT" může hráč riskovanou částku snížit na polovinu. Druhá polovina se automaticky 

připíše hráči do kreditu. Pokud je částka lichá, rozdělí se dle následujícího pravidla: 

Riskovaná částka: ((lichá částka-1)/2) 

Připsaná částka do kreditu: ((lichá částka-1)/2)+1 

Minimální riskovaná částka je 1Kč. 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet.  

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 
 

 

4. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly. Divoký symbol se může objevit pouze na 

prvním válci. 

 

5. Bonusová hra Hyperspin 
Jestliže hráč dostane výhru, která na výherní linii obsahuje divoký symbol, pak se spouští bonusová hra 

Hyperspin. V této bonusové hře zůstane divoký symbol na své pozici a u všech ostatních symbolů se 

provede respin (znovu roztočení válců). Pokud je po tomto respinu nějaká výhra tak se provede další respin 

– tento proces se může opakovat max. 3x za sebou. Pokud nepřijde výhra, tak se další respin neprovádí. 

Během funkce Hyperspin se všechny dosažené výhry násobí x2. 

 
 

6. Jackpot  
Hra „Ultra Fruit 27“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu nebo 

také na externí obrazovce.  
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Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).  
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře „Ultra Fruit 27“. Hráč se musí aktivně zapojit do hry 

zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  

 

Wild Sweets 
1. Úvod 
„Wild Sweets“ je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 14 různých symbolů.  
 

 
  
2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Wild Sweets“ může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 300, 

500, 1000 Kč. Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 100 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku na linii tlačítkem “SÁZKA„ ve spodní části obrazovky. Nastavení 

sázky se mezi jednotlivými hrami nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám 

nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje zmáčknutím tlačítka „START“. Pokud hráč v krátkém sledu po 

prvním zmáčknutí tlačítka START, zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení 

zastavení točících se válců. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „MAX SÁZKA“ hráč spustí hru s maximální sázkou 1000Kč. 

Výherní kombinace se počítají zleva doprava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii.  

 

3. Bonusová hra "RISK" 
 

Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „Risk“ hráč spustí bonusovou hru.  

Hráč může bonusovou hru „Risk“ spustit i během zapnuté funkce „Auto start“.  
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Hráč nemůže spustit Bonusovou hru „Risk“ jestliže vyhraje jackpot. 

Hráč může „riskovací“ bonusovou hru ukončit tlačítkem „Start“(spustí novou hru) nebo tlačítkem 

„Připsat“. 

V samotné bonusové hře „Risk“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Stisknutím tlačítka „Připsat“ se aktuální hodnota 

výhry přepíše do hráčova pole „Kredit“ a bonusová hra „Risk“ bude ukončena. 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 
 

4. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly. Divoký symbol se může objevit pouze na prvním 

válci. Pokud je součástí výhry divoký symbol, pak je výhra násobena náhodným násobitelem (x2 nebo x3 

nebo x5). Pokud hráč dostane víceliniovou výhru, pak tento náhodný násobitel bude shodný pro každou 

výherní linii, která obsahuje divoký symbol. 

 

5. Jackpot  
Hra „Wild Sweets“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu nebo 

také na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře Wild Sweets. Hráč se musí aktivně zapojit do hry 

zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  
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Fireworx 
1. Úvod 
„Fireworx“ je hra s 5 válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. 

 
 

2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Fireworx“ může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 300, 

500, 1000 Kč. Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 150 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku tlačítkem „SÁZKA“. Nastavení sázky se mezi jednotlivými hrami 

nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje 

zmáčknutím tlačítka „START“. Pokud hráč v krátkém sledu po prvním zmáčknutí tlačítka START, 

zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení zastavení točících se válců. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „AUTO START“ hráč spustí automatický režim, kdy ke spuštění hry není nutné 

tlačítko „START“. Funkce „AUTO START“ se přeruší pouze v následujících případech: 

- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatečné množství peněz na odehrání další hry 

- je spuštěna bonusová hra 

- hráč stiskne tlačítko „STOP AUTOPLAY“ 

Výhry jsou počítány z leva do prava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. 

 

3. Bonusová hra "RISK" 
 

Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „RISK“ hráč spustí bonusovou hru. Stisknutím tlačítka "START" nebo "PŘIPSAT" hráč přepíše 

aktuální výhru do svého kreditu a bonusovou hru ukončí. 

Hráč může bonusovou hru „RISK“ spustit i během zapnuté funkce „AUTO START“.  

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ jestliže vyhraje jackpot. 

V samotné bonusové hře „RISK“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, nebo padne Joker (vždy vyhrává), jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Tímto 

způsobem může hráč pokračovat v bonusové hře „RISK“ tak dlouho, dokud neprohraje.  

Tlačítkem "PŮLIT" může hráč riskovanou částku snížit na polovinu. Druhá polovina se automaticky 

připíše hráči do kreditu. Pokud je částka lichá, rozdělí se dle následujícího pravidla: 

Riskovaná částka: ((lichá částka-1)/2) 

Připsaná částka do kreditu: ((lichá částka-1)/2)+1 

Minimální riskovaná částka je 1Kč. 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 
 

4. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě symbolu.  
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5. Bonusová hra tetris 
V případě výhry se symboly, které jsou na výherní linii, odstraní z válců a na jejich místo se posunou 

(spadnou) symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak může obdržet další výhry. Proces se opakuje až do 

doby, kdy už nejsou žádné další výherní linie. 

Jakmile hráč obdrží , tak tento symbol exploduje a z horní pozice se posune (spadne) další symbol. 

Hráč tak může obdržet další výhry. Proces se opakuje až do doby, kdy už nejsou žádné další výherní linie. 

 

6. Jackpot  
Hra „Fireworx“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu nebo také 

na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře „Fireworx“. Hráč se musí aktivně zapojit do hry 

zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  

 

Fruit Shake 
1. Úvod 
„FRUIT SHAKE“ je hra s pěti válci a 10 - ti výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů včetně 

divokého symbolu. 

 
  
2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „FRUIT SHAKE“ může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 

250, 500, 1000. 

Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 100 000Kč    
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Před zahájením hry si hráč stanoví sázku tlačítkem “SÁZKA„ ve spodní části obrazovky.  Nastavení sázky 

se mezi jednotlivými hrami nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám nerozhodne 

změnit. Každá hra se zahajuje zmáčknutím tlačítka „START“. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „AUTO START“ hráč spustí automatický režim, kdy ke spuštění hry není nutné 

tlačítko „START“. Funkce „AUTO START“ se přeruší pouze v následujících případech: 

- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatečné množství peněz na odehrání další hry 

- hráč stiskne tlačítko „STOP“ 

Po stisknutí tlačítka „MAX SÁZKA“ hráč spustí hru s maximální sázkou, tj. 1 000Kč. 

Výherní kombinace se počítají zleva doprava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii.  

 

3. Bonusová hra "RISK" 

 
Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „Risk“ hráč spustí bonusovou hru.  

Hráč může bonusovou hru „Risk“ spustit i během zapnuté funkce „Auto start“.  

Hráč nemůže spustit Bonusovou hru „Risk“ jestliže vyhraje jackpot. 

Hráč může „riskovací“ bonusovou hru ukončit tlačítkem „Start“(spustí novou hru) nebo tlačítkem 

„Připsat“. 

V samotné bonusové hře „Risk“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Stisknutím tlačítka „Připsat“ se aktuální hodnota 

výhry přepíše do hráčova pole „Kredit“ a bonusová hra „Risk“ bude ukončena. 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 

4. Divoký symbol 
Divoký symbol může padnout na kterémkoli válci. Divoký symbol mění všechny okolní symboly na 

divoký symbol.  

 

5. Jackpot  
Hra „Fruit Shake“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu nebo 

také na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře Fruit Shake. Hráč se musí aktivně zapojit do hry 

zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 
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Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  

 

High Class Spin 
1. Úvod 
„High Class Spin“ je hra se 4 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. 

 

  

2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „High Class Spin“ může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 

300, 500, 1000 Kč. Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 100 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku tlačítkem „SÁZKA“. Nastavení sázky se mezi jednotlivými hrami 

nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje 

zmáčknutím tlačítka „START“. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“. Pokud hráč v krátkém sledu po prvním zmáčknutí tlačítka 

START, zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení zastavení točících se válců. 

Po stisknutí tlačítka „AUTO START“ hráč spustí automatický režim, kdy ke spuštění hry není nutné 

tlačítko „START“. Funkce „AUTO START“ se přeruší pouze v následujících případech: 

- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatečné množství peněz na odehrání další hry 

- je spuštěna bonusová hra 

- hráč stiskne tlačítko „STOP AUTOPLAY“ 

Výhry jsou počítány z leva do prava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. 

 

3. Bonusová hra "RISK" 

 
Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „RISK“ hráč spustí bonusovou hru. Stisknutím tlačítka "START" nebo "PŘIPSAT" hráč přepíše 

aktuální výhru do svého kreditu a bonusovou hru ukončí. 

Hráč může bonusovou hru „RISK“ spustit i během zapnuté funkce „AUTO START“.  

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ jestliže vyhraje jackpot. 

V samotné bonusové hře „RISK“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, nebo padne Joker (vždy vyhrává), jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Tímto 

způsobem může hráč pokračovat v bonusové hře „RISK“ tak dlouho, dokud neprohraje.  

Tlačítkem "PŮLIT" může hráč riskovanou částku snížit na polovinu. Druhá polovina se automaticky 

připíše hráči do kreditu. Pokud je částka lichá, rozdělí se dle následujícího pravidla: 

Riskovaná částka: ((lichá částka-1)/2) 

Připsaná částka do kreditu: ((lichá částka-1)/2)+1 

Minimální riskovaná částka je 1Kč. 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 
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Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 

4. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly  

 

5. Bonusová hra „Uzamčení výherních linií” 
Jakmile hráč obdrží výhru, pak se všechny symboly na výherní linii „uzamknou”, zbylé válce a symboly se 

roztočí, aby hráč mohl získat další výhry. Pokud přijde symbol, který doplní výhru (výherní linii), nebo 

další výhra, pak se zablokují všechny symboly, které doplnili výherní linii, nebo byly součástí nové výherní 

linie a hráči se započítají padlé výhry. Tento proces se opakuje až do doby, kdy nejsou žádné další výhry. 

 

6. Jackpot 
Hra „High Class Spin“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu 

nebo také na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře „High Class Spin“. Hráč se musí aktivně zapojit do 

hry zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  

 

Loaded 7´s  
1. Úvod 
„Loaded 7´s“ je hra s pěti válci a deseti výherními liniemi. Obsahuje 6 různých symbolů včetně divokého 

symbolu. 

  

2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Loaded 7´s“ může hráč nastavit sázky na jednu linii v následujících krocích: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 

25, 50, 100 Kč.  
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Ve hře „Loaded 7´s“ může hráč měnit pomocí tlačítka „LINIE“ počet výherních linií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 linií. 

Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 100 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku na linii tlačítkem “SÁZKA„ ve spodní části obrazovky. Tlačítkem 

"LINIE" si hráč stanoví počet aktivních linií. Nastavení sázky a počtu linií se mezi jednotlivými hrami 

nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje 

zmáčknutím tlačítka „START“. Pokud hráč v krátkém sledu po prvním zmáčknutí tlačítka START, 

zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení zastavení točících se válců. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „MAX SÁZKA“ hráč spustí hru s maximální sázkou na příslušné linie, 100, 200, 300, 

400, 500, 600, 700, 800, 900,1000Kč. 

Výherní kombinace se počítají jak zleva doprava, tak zprava doleva. Platná je vždy jen nejvyšší výherní 

kombinace na jedné linii.  

 

3. Bonusová hra "RISK" 

 
Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „RISK“ hráč spustí bonusovou hru. Stisknutím tlačítka "START" nebo "PŘIPSAT" hráč přepíše 

aktuální výhru do svého kreditu a bonusovou hru ukončí. 

Hráč může bonusovou hru „RISK“ spustit i během zapnuté funkce „AUTO START“.  

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ jestliže vyhraje jackpot. 

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ během bonusové hry volné otáčky. 

V samotné bonusové hře „RISK“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, nebo padne Joker (vždy vyhrává), jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Tímto 

způsobem může hráč pokračovat v bonusové hře „RISK“ tak dlouho, dokud neprohraje.  

Tlačítkem "PŮLIT" může hráč riskovanou částku snížit na polovinu. Druhá polovina se automaticky 

připíše hráči do kreditu. Pokud je částka lichá, rozdělí se dle následujícího pravidla: 

Riskovaná částka: ((lichá částka-1)/2) 

Připsaná částka do kreditu: ((lichá částka-1)/2)+1 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 

4. Bonusová hra „Volné otáčky“ 

Pokud hráč obdrží během jedné hry 3 a více  bez ohledu na to, jestli jsou na výherní linii, potom je 

oprávněný hrát bonusovou hru Volné otáčky.  Počet volných otáček odpovídá počtu obdržených Bonus 

symbolů – podle výherní tabulky. Pokud hráč během volných otáček obdrží Divoký symbol, pak je tento 

Divoký symbol „uzamčen“ na své pozici až do doby než dojde k výhře anebo je vyčerpán počet volných 

otoček. 

 

5. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly s vyjímkou  symbolu a dává výhry podle 

výherní tabulky. 
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6. Jackpot  
Hra „Loaded 7´s“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu nebo 

také na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře Loaded 7´s. Hráč se musí aktivně zapojit do hry 

zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  

 

Quick Pay Jackpots 
1. Úvod 
„Quick Pay Jackpots“ je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých symbolů.  
 

 
  
2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Quick Pay Jackpots“ může hráč nastavit sázky na jednu linii v následujících krocích: 1, 2, 3, 4, 5, 

10, 15, 25, 50, 100 Kč.  

Ve hře „Quick Pay Jackpots“ může hráč měnit pomocí tlačítka „LINIE“ počet výherních linií 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9,10 linií. 

Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 100 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku na linii tlačítkem “SÁZKA„ ve spodní části obrazovky. Tlačítkem 

"LINIE" si hráč stanoví počet aktivních linií. Nastavení sázky a počtu linií se mezi jednotlivými hrami 

nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje 

zmáčknutím tlačítka „START“. Pokud hráč v krátkém sledu po prvním zmáčknutí tlačítka START, 

zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení zastavení točících se válců. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  
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Po stisknutí tlačítka „MAX SÁZKA“ hráč spustí hru s maximální sázkou na příslušné linie, 100, 200, 300, 

400, 500, 600, 700, 800, 900,1000Kč. 

Výherní kombinace se počítají zleva doprava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii.  

 

3. Bonusová hra "RISK" 
 

Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „Risk“ hráč spustí bonusovou hru.  

Hráč může bonusovou hru „Risk“ spustit i během zapnuté funkce „Auto start“.  

Hráč nemůže spustit Bonusovou hru „Risk“ jestliže vyhraje jackpot. 

Hráč může „riskovací“ bonusovou hru ukončit tlačítkem „Start“(spustí novou hru) nebo tlačítkem 

„Připsat“. 

V samotné bonusové hře „Risk“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Stisknutím tlačítka „Připsat“ se aktuální hodnota 

výhry přepíše do hráčova pole „Kredit“ a bonusová hra „Risk“ bude ukončena. 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 

4. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly kromě , , , , 

, ,  symbolů. 

5. Bonusové pozice 
Ve hře Quick Pay Jackpots je 8 bonusových pozic – 6 pozic pro náhodné výhry (Náhodné výhry) a 2 pozice 

pro volné otáčky (Počet volných otáček). Náhodné výhry jsou odvozeny od celkové sázky a náhodně se 

mění při každé otáčce. „Počet volných otáček“ jsou navyšovány pomocí symbolů , , 

, , , , kde modré symboly navyšují modré pozice a žluté symboly navyšují 

žluté pozice. 

 

 
 

6. Bonusová hra Bonusové kolo 

Pokud hráč obdrží během jedné hry 3 bonus symboly  pak je oprávněný hrát bonusovou hru 

Bonusové kolo. Během bonusové hry se zobrazí Bonusové kolo, které hráč musí roztočit, aby dosáhnul 

výhry. Výhry na bonusovém kole se skládají z Bonusových pozic (Náhodné výhry a Počet volných otáček). 

Pokud hráč neroztočí Bonusové kolo do 10 sekund tak se kolo roztočí automaticky. 
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7. Volné otáčky 
Pokud hráč na Bonusovém kole vyhraje Free games (Volné otáčky) pak může hrát bonusovou hru Volné 

otáčky. Počet volných otáček určuje velikost pole „Počet volných otáček“.  V samotné hře Volné otáčky se 

na válcích může objevit pouze symbol  (žádné jiné symboly). Pokud se symbol  na válci 

zastaví, tak uvnitř symbolu je zobrazena výhra. Součet výher ze všech zastavených symbolů a otoček, dává 

hráči výslednou výhru ve hře Volné otáčky. 

 

 

8. Jackpot  
Hra „Quick Pay Jackpots“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním 

terminálu nebo také na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře Quick Pay Jackpots. Hráč se musí aktivně zapojit do 

hry zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

 

Temple Quest 
1. Úvod 

„Temple Quest“ je hra s 5 válci a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů včetně divokého 

symbolu. 

 

  

2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Temple Quest“ může hráč nastavit sázky v následujících krocích: 10, 15, 25, 50, 100, 200, 300, 

500, 1000Kč. 

Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 50 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku na linii tlačítkem “SÁZKA„ ve spodní části obrazovky. Nastavení 

sázky se mezi jednotlivými hrami nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám 

nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje zmáčknutím tlačítka „START“. 
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Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „AUTO START“ hráč spustí automatický režim, kdy ke spuštění hry není nutné 

tlačítko „START“. Funkce „AUTO START“ se přeruší pouze v následujících případech: 

- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatečné množství peněz na odehrání další hry 

- je spuštěna bonusová hra 

- hráč stiskne tlačítko „STOP“ 

Po stisknutí tlačítka „MAX SÁZKA“ hráč spustí hru s maximální sázkou, tj. 1000Kč. 

Výhry jsou počítány z leva do prava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. 

 

3. Bonusová hra "RISK" 

 
Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „RISK“ hráč spustí bonusovou hru. Stisknutím tlačítka "START" nebo "PŘIPSAT" hráč přepíše 

aktuální výhru do svého kreditu a bonusovou hru ukončí. 

Hráč může bonusovou hru „RISK“ spustit i během zapnuté funkce „AUTO START“.  

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ jestliže vyhraje jackpot. 

V samotné bonusové hře „RISK“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, nebo padne Joker (vždy vyhrává), jeho aktuální výhra se zdvojnásobí.  

Tlačítkem "PŮLIT" může hráč riskovanou částku snížit na polovinu. Druhá polovina se automaticky 

připíše hráči do kreditu. Pokud je částka lichá, rozdělí se dle následujícího pravidla: 

Riskovaná částka: ((lichá částka-1)/2) 

Připsaná částka do kreditu: ((lichá částka-1)/2)+1 

Minimální riskovaná částka je 1Kč. 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet.  

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 

4. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly s vyjímkou Scatter symbolu  a dává 

výhry podle výherní tabulky. 

5. Bonusová hra volné otáčky 

Jestliže hráč obdrží 3 nebo více scatter symbolů bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak může 

hrát bonusovou hru volné otáčky podle výherní tabulky. 

 

6. Jackpot  
Hra „Temple Quest“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu 

nebo také na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).  
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře „Temple Quest“. Hráč se musí aktivně zapojit do hry 

zmáčknutím tlačítka „Start“.  
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O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 

Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  

 

Triple It! 
1. Úvod 
„Triple It!“ je hra s pěti válci a 10 výherními liniemi, která obsahuje 8 různých symbolů včetně divokého 

symbolu. 

 
  

2. Pravidla hry a její průběh 
Ve hře „Triple It!“ může hráč nastavit sázky na jednu linii v následujících krocích: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 

50, 100 Kč.  

Ve hře „Triple It!“ může hráč měnit pomocí tlačítka „LINIE“ počet výherních linií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 linií. 

Maximální možná výhra v jedné hře na jedné linii: 250 000Kč    

Před zahájením hry si hráč stanoví sázku na linii tlačítkem “SÁZKA„ ve spodní části obrazovky. Tlačítkem 

"LINIE" si hráč stanoví počet aktivních linií. Nastavení sázky a počtu linií se mezi jednotlivými hrami 

nemění, zůstává konstantní, dokud se toto nastavení hráč sám nerozhodne změnit. Každá hra se zahajuje 

zmáčknutím tlačítka „START“. Pokud hráč v krátkém sledu po prvním zmáčknutí tlačítka START, 

zmáčkne toto tlačítko ještě jednou (Quick stop), pak dojde k urychlení zastavení točících se válců. 

Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněz, které má hráč k dispozici. Pole „VÝHRA“ zobrazuje 

částku, kterou hráč vyhrál v poslední odehrané hře. Před zahájením další hry se celá částka z pole 

„VÝHRA“ převede do pole „KREDIT“.  

Po stisknutí tlačítka „MAX SÁZKA“ hráč spustí hru s maximální sázkou na příslušné linie, 100, 200, 300, 

400, 500, 600, 700, 800, 900,1000Kč. 

Výherní kombinace se počítají jak zleva doprava, tak zprava doleva. Platná je vždy jen nejvyšší výherní 

kombinace na jedné linii.  
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3. Bonusová hra "RISK" 

 
 

Jestliže ve standardním režimu vyhraje hráč jakoukoliv částku, může se pokusit ji zdvojnásobit. Stisknutím 

tlačítka „RISK“ hráč spustí bonusovou hru. Stisknutím tlačítka "START" nebo "PŘIPSAT" hráč přepíše 

aktuální výhru do svého kreditu a bonusovou hru ukončí. 

Hráč může bonusovou hru „RISK“ spustit i během zapnuté funkce „AUTO START“.  

Hráč nemůže spustit hru „RISK“ jestliže vyhraje jackpot. 

V samotné bonusové hře „RISK“ vybírá hráč červenou nebo černou kartu. Pokud jeho výběr souhlasí 

s vylosovanou barvou, jeho aktuální výhra se zdvojnásobí. Tímto způsobem může hráč pokračovat 

v bonusové hře „RISK“ tak dlouho, dokud neprohraje.  

Tlačítkem "PŮLIT" může hráč riskovanou částku snížit na polovinu. Druhá polovina se automaticky 

připíše hráči do kreditu. Pokud je částka lichá, rozdělí se dle následujícího pravidla: 

Riskovaná částka: ((lichá částka-1)/2) 

Připsaná částka do kreditu: ((lichá částka-1)/2)+1 

V horní polovině obrazovky je zobrazena historie posledních pěti vylosovaných karet. 

Celková kumulovaná výhra na aktivních herních liniích včetně rizika (gamble), bonusových her a Jackpotu 

nepřekročí 10 000 000 Kč. 

 

4. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje pouze tyto symboly , ,  a dává výhry podle 

výherní tabulky. Divoký symbol se vyskytuje pouze na prvním a posledním válci. 

 

5. Bonusová hra – volné otáčky 

Jestliže hráč obdrží na prvním a posledním válci divoký symbol  pak získá 5 volných otáček.  

Pokud během volných otáček znovu získá  pak obdrží další jednu volnou otočku. Pokud znovu 

dostane – během již probíhajících volných otáček - na prvním a pátém válci divoký symbol, pak získává 5 

dalších volných otáček. 

V průběhu volných otáček jsou výhry s těmito symboly , ,  vypláceny x3. 

 

6. Jackpot  
Hra „Triple It!“ obsahuje „Jackpot“. Aktuální hodnota jackpotu se zobrazuje na herním terminálu nebo také 

na externí obrazovce.  

Jackpot se kumuluje nejen ze všech aktivních terminálů Centrálního loterního systému, ale může se 

kumulovat v rámci jednoho herního střediska (herny) nebo skupiny herních středisek (heren).   
Podmínkou získání jednoho z jackpotů je účast ve hře Triple It!. Hráč se musí aktivně zapojit do hry 

zmáčknutím tlačítka „Start“.  

O výhře jackpotu rozhoduje pouze náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 

Centrálního loterního systému. Výhry se losují po každém zmáčknutí tlačítka „Start“. 

V případě jackpotové výhry je hráč upozorněn na tuto skutečnost vizuálně na obrazovce terminálu a musí 

zavolat obsluhu. 
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Jackpotová výhra se nepřičítá ke kreditu hráče, je vyplácena samostatně obsluhou herního střediska po 

ověření totožnosti výherce. Výherce jackpotu je povinen společně s obsluhou vyplnit a podepsat „Formulář 

pro vyplacení jackpotové výhry“. V případě nevyplnění všech požadovaných položek nemá hráč právo na 

jackpotovou výhru. 

Jackpotové výhry do 100 000 Kč vyplácí obsluha do 7 dnů v místě provozu, jackpotové výhry nad 100 000 

Kč se vyplácí v sídle provozovatele do 30 dnů. 

Formulář pro vyplacení jackpotové výhry je nedílnou součástí účetních dokladů provozovatele. 

Vyplacené jackpotové výhry jsou výhrami ve smyslu zákona 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

jsou evidovány a archivovány v centrální jednotce Centrálního loterního systému elektronickou formou. 

Výše uvedené údaje jsou součástí účetní evidence provozovatele a zároveň tvoří nedílnou část podkladů 

pro výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her dle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, v platném znění. 

Doklady o dosažených a vyplacených jackpotových výhrách (které obsahují veškeré potřebné údaje) jsou 

uloženy v sídle provozovatele.  

 


