
 

 

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY  
Systém :                                                                          CLS – GAMES SYSTEM  
Sada her :                                                                        Apollo Games  
Min. sázka na jednu hru (dle nastavení):                 5 Kč  
Max. sázka na jednu hru (dle nastavení):                 1000 Kč  
Nastavený výherní podíl:                                            89 - 96 %  
 
Vložení kreditu ( dle nastavení ) :  
          - možné akceptovatelné mince: -----------------------------------  
          - možné akceptovatelné bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000,5000 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.  

 
Společné vlastnosti her :  
           Tlačítkem AUTOSTART se zvolí automatické opakování hry za zvolenou sázku. Hráč může    
kdykoliv tuto funkci opakování zrušit dalším stiskem tlačítka 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 :  
 
Hra RIZIKO  
Po každé výhře má hráč možnost o vyhranou částku riskovat. Má možnost vsadit buď celou výhru a 
nebo její část, a to 1/2 , 1/4 nebo 1/8.Hráč sází na náhodně vygenerovanou ČERNOU nebo 
ČERVENOU barvu. Pokud hráč zvolí správně získává dvojnásobek vkladu, může znovu vsadit, nebo 
ukončit riskovou hru přepsáním výhry do kreditu. Hráč má k dispozici maximálně pět úspěšných 
pokusů, přičemž vsazená částka nesmí překonat hodnotu 100.000,- Kč. Pokud hráč zvolí špatnou 

barvu, prohrává a ztrácí celou vsazenou částku. Risková hra neodečítá kredit.  
.  
 
 
 
Hra JACKPOT  
Na každém terminále je možné aktivovat hru Jackpot, kdy má přiřazené jackpot pravidlo. V případě, 
že není tato hra aktivována, terminál se hry o jackpot neúčastní, nepřispívá do něj a není ani nijak 
prezentován.  



 

 

Celkový příspěvek ze sázky do jackpotů se nastavuje na serveru v rozmezí 0,1 až 2%. Podle nastavení 
serveru se také rozděluje při každé sázce suma do jednotlivých jackpotů, a také interval, ve kterém 
může jackpot náhodně padnout.  
Při padnutí symbolu „JACKPOT“ v herním poli, získává hráč odpovídající výhru podle barvy 
symbolu( ZLATÝ, STŘÍBRNÝ, BRONZOVÝ). Výhra se automaticky připisuje do kreditu.  
Maximální výhra je omezena částkou 10.000.000,- Kč.  

Hra osobám mladším 18-ti let je zakázána!  
 
 



 

 

Popis hry BLOOD :  
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, počítaných zleva, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, 
která je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „KÁĎ LIDÍ“ nahrazuje všechny symboly na válci, ve 
kterém se vyskytuje.  
Padne-li (9, 12, 15) shodných symbolů „ J , Q, K nebo A“na 3, 4, nebo 5 válcích zleva, výhra se 
automaticky násobí 3x, 4x nebo 5x.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 500.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry BONUS JOKER :  
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, počítaných zleva, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, 
která je buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „JOKER“ nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní 
linii. Padne-li 3 nebo více symbolů BONUS získává hráč automaticky 5 až 15 her zdarma za každou 
výherní linii obsahující symbol bonus.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 150.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry DICE 81 :  
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 (criss-cross), se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je 
buď výherní (tři a více na sebe navazující symboly), nebo nevýherní. Symbol „JOKER“ nahrazuje 
kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, kromě symbolu „KOSTKA“.  
Symbol „KOSTKA“ platí i mimo výherní linie a 3 nebo 4 symboly „KOSTKA“ v jedné hře spouští 
bonusovou hru. Zde hráč hodem kostkou (3x symbol = 1 hod , 4x symbol = 2 hody) získává počet her 
zdarma s garantovanou výhrou.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 150.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 3  

 



 

 

Popis hry FOUR FRUITS :  
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, lichých počítaných zleva a sudých zprava, se tím dosáhne 
náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní (tři a více na sebe navazující symboly), nebo 
nevýherní. Symbol „JOKER“ nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, kromě symbolu 
„BONUS“.  
Padne-li 3 nebo více symbolů BONUS v jedné nebo více výherních liniích, získává hráč za každou 
výherní linii 10 her v režimu criss-cross (81 výherních linií). Sázka zůstává stejná jako při padnutí 
výhry BONUS.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 1.440.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry LUCKY 81 :  
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 7 výherních liniích, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní 
(vždy 4 symboly v linii), nebo nevýherní. Symbol „LUCKY 81 “ nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve 
výherní linii, a zároveň zvyšuje počet výherních linií na 81(criss-cross).  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 750.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry MAD MECHANIC :  
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, počítaných zleva, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, 
která je buď výherní (dva a více na sebe navazující symboly), nebo nevýherní. Symbol „MECHANIK“ 
nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, kromě symbolu „BONUS“, a zároveň zdvojnásobí 
výhru ve výherní linii, ve které se vyskytuje.  
Padne-li 3,4 nebo 5 symbolů BONUS kdekoliv na válcích, získává hráč kromě výhry také 10, 20 nebo 
30 her zdarma. Při těchto hrách jsou náhodně mechanickou rukou umisťovány symboly 
„MECHANIK“.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 400.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 4  



 

 

Popis hry MAGIC LADY :  
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 devíti 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 devíti válcích se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní (čtyři a 
více shodné symboly), nebo nevýherní. Symbol „MAGIC LADY“ nahrazuje kterýkoli symbol na 
prostředním válci, a zároveň hráč získává 7 bonusových her zdarma.  
Padne-li v jedné hře více výherních kombinací se symbolem „MAGI LADY“, získává hráč 7 
bonusových her za každou výherní kombinaci. Při těchto hrách se postupně blokují válce obsahující 
stejný symbol, který spustil bonusovou hru. Celková výhra je zobrazena až po všech sedmi otočeních.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 6.000.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry SLOT BIRDS :  
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 243 výherních liniích (criss-cross), počítaných zleva, se tím dosáhne náhodné kombinace 
symbolů, která je buď výherní (tři a více na sebe navazující symboly), nebo nevýherní. Symbol 
„WILD“ nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, kromě symbolu „BONUS“a „MYSTERY“. 
Symbol „MYSTERY“ platí kdekoli na válcích a při výherní kombinaci hráč získává výhru v rozmezí 
hodnot dle tabulky výher. Padne-li 3,4 nebo 5 symbolů BONUS kdekoliv na válcích, získává hráč 
kromě výhry také 10, 20 nebo 30 her zdarma.  
V případě výhry se výherní symboly (kromě symbolu BONUS), které jsou ve výherní linii odstraní, na 
jejich místo pak „spadnou“ symboly z vyšších míst na válcích. Hráč tak může získat další výhry. Při 
každém „padnutí“ se případné výhry násobí 2x, pak 3x…  
Symbol „SUP“ může náhodně „odletět“ a uvolnit tak místo pro „spadnutí“ symbolů shora.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 300.000 Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry SMILING JOKER :  
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 (criss-cross) výherních liniích, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je 
buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „JOKER “ při sázce 10,- Kč a vyšší nahrazuje kterýkoli jiný 
symbol ve výherní linii. Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  



 

 

Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 216.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 5  

 



 

 

Popis hry WILD FRUITS :  
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 (criss-cross) výherních liniích, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je 
buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „KOŠÍK “nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii. 
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 216.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry MYSTERY JOKER :  
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 (criss-cross) výherních liniích, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je 
buď výherní, nebo nevýherní. Symbol „JOKER “ nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, 
kromě symbolu „MYSTERY“, a zároveň zdvojnásobuje výhru. Při padnutí symbolu „MYSTERY“ hráč 
získává výhru v rozmezí hodnot dle tabulky výher.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 132.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry SPACE GAME :  
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, počítaných zprava, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, 
která je buď výherní (tři a více na sebe navazující symboly), nebo nevýherní. Symbol 
„MIMOZEMŠŤAN“ nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, kromě symbolu „AG STAR“, 
který platí kdekoli na válcích.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 300.000,- Kč, přičemž aktuální  
výše výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 6  

 



 

 

Popis hry WIN AND RACE :  
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, počítaných zleva a zprava, se tím dosáhne náhodné kombinace 
symbolů, která je buď výherní (tři a více na sebe navazující symboly), nebo nevýherní.  
Padne-li 3 nebo více symbolů „ZLATÝ POHÁR“, nebo „STŘÍBRNÝ POHÁR“ ve výherní linii, získává 
hráč 15, nebo 8 her zdarma. Při těchto hrách jsou všechny výhry ztrojnásobeny.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 3.000.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry ATLANTIS :  
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, počítaných zleva, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, 
která je buď výherní (dva a více na sebe navazující symboly), nebo nevýherní. Symbol „RYBKA“ 
nahrazuje kterýkoli jiný symbol ve výherní linii, kromě symbolu „PERLA“.  
Padne-li 3 nebo více symbolů „PERLA“ ve výherní linii, získává hráč 15 zdarma. Při těchto hrách jsou 
všechny výhry ztrojnásobeny.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 5.400.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry MYSTERY CASINO :  
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 sedmi výherních liniích, počítaných zleva, zprava (pět linií) a od středu (dvě linie) se tím 
dosáhne náhodné kombinace symbolů, která je buď výherní (tři a více na sebe navazující symboly), 
nebo nevýherní.  
Padne-li 3 nebo více symbolů „KOSTKY“ kdekoli na válcích, hráč získává výhru v rozmezí dle tabulky 
výher.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 750.000,- Kč, přičemž aktuální  
výše výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 7  

 



 

 

Popis hry MULTI FRUITS :  
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 pěti výherních liniích, počítaných zleva, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, 
která je buď výherní (tři a více na sebe navazující symboly), nebo nevýherní.  
Padnou-li 3 nebo 4 symboly „MULTIPLIER“ kdekoli na válcích, zvyšuje se hodnota násobitele pro 
danou sázku o +1, nebo o +3. Aktuální hodnota násobitele je zobrazena na horní obrazovce uvnitř 
kufříku. Výhra za symboly „BRONZ, STŘÍBRO a ZLATO“ je násobena dle aktuální hodnoty 
násobitele, po připsání výhry se hodnota vrací na 1x.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 500.000,- Kč, přičemž aktuální  
výše výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry GOLDEN TREASURE :  
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, počítaných zleva, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, 
která je buď výherní (dva a více na sebe navazující symboly), nebo nevýherní.  
Padne-li 3 nebo více symbolů „POKLAD“ kdekoli na válcích, má hráč možnost získat po otevření 2 až 
4 truhlic maximálně 58 her zdarma. Při těchto hrách jsou všechny výhry ztrojnásobeny.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 3.000.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce.  
 
 
Popis hry GOLDEN AGE :  
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, počítaných zleva, se tím dosáhne náhodné kombinace symbolů, 
která je buď výherní, nebo nevýherní.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 60.000,- Kč, přičemž aktuální výše 
výhry v základní hře závisí na zvolené sázce. 8  

 



 

 

Popis hry POKER GIRLS :  
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 hrací pole s 
pěti hracími kartami a na horním monitoru tabulka výher s dynamicky se měnícími hodnotami vah 
jednotlivých výherních kombinací symbolů vzhledem k aktuální sázce.  
Stisknutím tlačítka START se rozdá pět karet, které je možno libovolně zablokovat pro další rozdání. 
Hráč má možnost dvou blokování v maximálně třech rozdáních karet. Při zablokování nelze měnit 
sázka, při pokusu o změnu je případná výherní kombinace připsána jako výhra a sázka změněna.  
Padne-li výherní kombinace „THREE OF A KIND“, posouvá se hráč v žebříčku o jednu úroveň 
vpravo. Při dosažení úrovně 10 se k výhře připočítá částka zobrazená u dívky vpravo, a hodnota v 
žebříčku klesne zpět na 3. Každá sázka má vlastní úrovňový žebříček.  
Padne-li výherní kombinace „POKER“ bez využití karty „JOKER“, získává hráč výhru BONUS 
zobrazenou uprostřed tabulky výher.  
Získané výhry jsou připisovány do CREDITU.  
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 800.000,- Kč, přičemž aktuální výše výhry v 

základní hře závisí na zvolené sázce. 
 

 
Popis hry Midnight Fruits 81: 

Hra je aktivována výběrem ikonyMIDNIGHT FRUITS 81 v hlavním menu – nabídka 

her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní 

části obrazovky se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková na všechny linie) a 

tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET a START. Některá virtuální tlačítka mají 

analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným 

označením funkce.  

Hra MIDNIGHT FRUITS 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v 

81 výherních liniích na čtyřválci elektronicky zobrazeném na IVT. Výherní linie je 

viditelná přímka, která propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky 

zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce je přitom vždy 

pouze jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného válce. 

Cílem základní hry je zvolit takovou kombinaci sázky, které umožní získat výhru při 

kombinaci nejméně tří na sebe navazujících shodných symbolů a získat tak výhru 

definovanou vtabulce výher. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 

Hra obsahuje režim riziko, který je dostupný po každé výhřev manuálním režimu. Hráč 

se může rozhodnout do tohoto režimu vstoupit nebo pokračovat v normální hře.  V tomto 

režimu může hráč vsadit buď celou svou výhru z předešlého tahu anebo její zlomek: 1/2, 

1/4, 1/8  atd. Hráč výši své sázky kontroluje stiskem tlačítka „PŮLIT“. Jedno stisknutí 

znamená vsazení 1/2 výhry, dvojí (nebo opakované) stisknutí znamená vsazení 1/4 výhry, 

atd. Hráč se snaží správně vybrat mezi náhodně vygenerovanou černou nebo červenou 

barvou karty.Hráč má možnost volby sázení na barvu pomocí tlačítka 

„ČERNÁ/ČERVENÁ“.  

Pokud hráč zvolí správně, vyhrává dvojnásobek své sázky. Hráč může poté svou výhru 

vzít, čímž se vrátí do hlavní hry, nebo může pokračovat dál v režimu rizika, jak bylo 



 

 

popsáno výše. Hráč má k dispozici maximálně 5 úspěšných iterací, přičemž sazená sázka 

nesmí překonat hranici 50000 CZK. Pokus hráč neodhadne správně černou/červenou  

barvu, ztratí svou sázku a navrátí se do hlavní hry.  

Symbol WILD platí za jakýkoli jiný symbol.V Průběhu hry se aktivuje náhodný 

CASHBACK BONUS, který se na konci hry může připsat do kreditu. 

Limity sázek (Min. sázka, max. sázka) min. sázka je 5 CZK a max. sázka je 1000 CZK. 

Výhernost hry je nastavena na 95%. 
Maximální hodnota výhry ze základní hry nepřesahuje částkou 174.000,- Kč, přičemž aktuální výše výhry v 

základní hře závisí na zvolené sázce. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


