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„CRAZY CROSS“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
CRAZY CROSS. 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 
     Jedná se o 5-ti válcovou hru o 81 výherních linií – systém CRISS CROSS. 
      
HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra CRAZY CROSS se skládá z celkem 11 herních symbolů rozdělených takto: 

- 9 základních symbolů – třešně, citron, pomeranč, švestka, meloun, 
hroznové víno, zvonek, sedmička 

- 1 symbol WILD –  
GOLDEN JOKER – tento symbol se objevuje pouze ve sloupci 
č. 3 a nahrazuje všechny symboly kromě symbolu LUCKY a 
dvojnásobí všechny výhry daného herního cyklu včetně výher, 
kterých není součástí. 

- 1 symbol BONUS – LUCKY – 3 symboly LUCKY generují náhodnou 
(random) výhru, jejíž výše není předem známa a přímý vliv na ni mají 
náhoda a vsazená částka na daný herní cyklus. 

 
 
VÝBĚR HRY: 
      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. 
 
SÁZKY a VÝHRY: 
      Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl. 4 Vložení a 
vyplacení kreditu)  
     volí hráč pomocí tlačítek SÁZKA počet kreditů vsazených na nadcházející herní cyklus.  
     Minimální sázka je 5 kreditů. 
     Maximální sázka je 1000 kreditů. 
     Maximální výhra z jedné hry je 576000 kreditů. 

 
 Kredit = 1,- Kč 
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ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
 
ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 5 sloupců výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Zobrazená kombinace 
je ihned po úplném dokončení generování  
 
 
 
 
vyhodnocena, a pokud se v některé z výherních linií vyskytují 3 totožné symboly 
řazené zleva doprava, obdrží hráč výhru dle tabulky výher zobrazené v horním 
displeji. Pokud se výherní kombinace vyskytnou na více liniích, výsledná výhra je 
dána součtem jednotlivých výher na výherních liniích. Hrací pole se skládá z 5 
sloupců, výherní kombinace jsou však počítány vždy pouze ve 3 sloupcích zleva 
doprava. Stiskem tlačítek START (AUTOSTART) se generují kombinace ve všech 5 
sloupcích, ale nejprve dochází k vyhodnocení výher ve sloupcích 1,2,3, poté ve 
sloupcích 2,3,4 a nakonec ve sloupcích 3,4,5. Pro kombinace ve sloupcích 2,3,4 platí, 
že se stávají výherními pouze v případě, že se totožné symboly objevily i ve sloupci 
č. 1. Totéž pravidlo platí i pro kombinace ve sloupcích 3,4,5. Celková výhra se 
zobrazí v kolonce VÝHRA v info liště spodního displeje a po dalším stisknutí tlačítka 
start se automaticky převede do kolonky KREDIT. Pokud hráč hraje s použitím 
AUTOSTARTU, celý proces počínaje generováním a konče eventuelním přepisem 
výhry do KREDITU se uskutečňuje automaticky. Autostart je možno zrušit stisknutím 
tlačítka START kdykoliv v průběhu hry, vždy ale až po dokončení generování 
kombinací herních symbolů (dotočení všech 5 válců).  
 

                   
KONEC HRY:  
     Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení 
     o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se stisknutím tlačítka 
MENU vrátit do hlavní 
     nabídky her, kde provede další volbu. Hra rovněž končí, pokud je celkový součet 
kreditů v kolonkách 
     VÝHRA a KREDIT menší než nejnižší možná sázka a další kredit není vložen. 
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„DICE&ROLL“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje 
DICE&ROLL. 
  
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 

Jedná se o ČTYŘVÁLCOVOU hru o systémem CRISS CROOS a tedy až o 81 výherních 
linkách. Hra nabízí hráči 2 herní úroveně. 
 

HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra JOKER PARDE se skládá z celkem 8herních symbolů rozdělených takto: 

- 7 základních symbolů – třešně, citron, pomeranč, švestka, meloun, 
zvonek, sedm 

- 1 symbol WILD – JOKER – tento symbol se objevuje ve všech 
válcích a nahrazuje všechny symboly kromě symbolu KOSTKA 

- SCATTER symbol – KOSTKA – 3 nebo 4 symboly KOSTKA kdekoliv 
v herním bez ohledu na výherní linie dává volné hry. 
 

VÝBĚR HRY: 
      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotykem na příslušnou 
ikonu. 
 
SÁZKY a VÝHRY: 
      Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl.4 Vložení a 
vyplacení kreditu)  
     volí hráč pomocí SÁZKA počet kreditů vsazených  
     na každý herní cyklus.  
     Minimální sázka je 5 kreditů. 
     Maximální sázka je 1000 kreditů . 
     Maximální výhra je 1 200 000 kreditů. 

 
1 kredit  = 1,- Kč 

 
ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
      
         
ZÁKLADNÍ HRA:  



 

5 
 

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 4 sloupce výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Pokud se kdekoliv na 
válci objeví výherní kombinace 4 shodných symbolů nebo kombinací stejných 
symbolů a symbolů JOKER, hráč vyhrává výhru dle tabulky výher. Pokud se výherní 
kombinace vyskytnou na více výherních liniích, výsledná výhra je dána součtem 
jednotlivých výher na výherních liniích. Celková výhra se zobrazí v kolonce VÝHRA 
v info liště spodního displeje a po dalším stisknutí tlačítka start se automaticky 
převede do kolonky KREDIT. Pokud hráč hraje s použitím AUTOSTARTU, celý proces 
počínaje generováním a konče eventuelním přepisem výhry do KREDITU se 
uskutečňuje automaticky. Autostart je možno zrušit stisknutím tlačítka START 
kdykoliv v průběhu hry, vždy ale až po dokončení generování kombinací herních 
symbolů (dotočení všech 4válců). 
 

VOLNÉ HRY:  
Pokud hráč získá kombinaci 3 nebo 4 symbolů KOSTKA, získává takto volné hry, 
jejichž počet je dán hozením kostkou, pokud získal kostky 3 anebo hozením 2 
kostkami, pokud přišly kostky 4. Celkem tedy má hráč možnost získat až 12 volných 
her pokud tedy hodí 2 šestky. Ve volných hrách nejsou nevýherní kombinace, hráč 
takto tedy získává výhru v každé volné hře. 
 

HRA LOSOVÁNÍ:  
Každou výhru v této hře je možné losováním násobit a to tak, že danou výhru má 
hráč možnost volbou na červenou nebo černou kartu zdvojnásobit nebo o ni přijít. O 
částku v kolonce výhra lze losovat opakovaně, avšak nejvyšší možná slosovatelná 
částka je 100 000, - Kč. 
 

       
 
KONEC HRY:  

Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se 
stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavní nabídky her, kde provede další volbu. Hra 
rovněž končí, pokud je celkový součet kreditů v kolonkách VÝHRA a KREDIT menší 
než nejnižší možná sázka a nový kredit není vložen. 

 
  

 

„DOUBLE CHANCE“ 
Návod ke hře 
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Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
DOUBLE CHANCE. 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 
     Jedná se o 4 válcovou hru o 10 výherních linií s možností získat volné hry, které se 
hrají na 5 válcích v systému CRISS CROSS. 
      
HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra DOUBLE CHANCE se skládá z celkem 11 herních symbolů rozdělených takto: 

- 9 základních symbolů – třešně, citron, pomeranč, švestka, jablko, 
hroznové víno, meloun, hvězda, sedmička 

- 1 symboly WILD – JOKER – tento symbol nahrazuje všechny 
symboly kromě symbolu SCATTER 

- 1 symbol SCATTER – EXTRA REEL – tři a čtyři symboly SCATTER 
přidělí hráči 10 volných her – FREE SPINS. Dotekem na jeden ze 
symbolů SCATTER si hráč vylosuje NÁSOBEK (1x,2x nebo 3x při 3 
symbolech SCATTER a 1x,2x,3x nebo 7x při čtyřech symbolech 
SCATTER), kterým se poté násobí celková výhra ve free spinech. 

 
 
VÝBĚR HRY: 
      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. 
 
SÁZKY a VÝHRY: 
      Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl.4 Vložení a 
vyplacení kreditu)  
     volí hráč pomocí tlačítek SÁZKA počet kreditů vsazených na nadcházející herní cyklus.  
     Minimální sázka je 5 kreditů . 
     Maximální sázka je 1000 kreditů.  
     Maximální výhra z jedné hry je 812000 kreditů. 

 
1 kredit  = 1,- Kč 

 
 
 
ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
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ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 4 sloupce výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Zobrazená kombinace 
je ihned po úplném dokončení generování vyhodnocena a pokud se v některé 
z výherních linií vyskytují 3 totožné symboly řazené zleva doprava nebo zprava 
doleva obdrží hráč výhru dle tabulky výher zobrazené v horním displeji. Pokud se 
výherní kombinace vyskytnou na více liniích, výsledná výhra je dána součtem 
jednotlivých výher na výherních liniích. Hrací pole se skládá ze 4 sloupců, výherní  
kombinace jsou však počítány vždy pouze ve 3 sloupcích zleva doprava a 3 sloupcích 
zprava doleva. Stiskem tlačítek START (AUTOSTART) se generují kombinace ve 
všech 4 sloupcích, ale nejprve dochází k vyhodnocení výher ve sloupcích 1,2,3 zleva 
doprava a poté ve sloupcích 2,3,4 zprava doleva. Celková výhra se zobrazí v kolonce 
VÝHRA v info liště spodního displeje a po dalším stisknutí tlačítka start se 
automaticky převede do kolonky KREDIT. Pokud hráč hraje s použitím 
AUTOSTARTU, celý proces počínaje generováním a konče eventuelním přepisem 
výhry do KREDITU se uskutečňuje automaticky. Autostart je možno zrušit stisknutím 
tlačítka START kdykoliv v průběhu hry, vždy ale až po dokončení generování 
kombinací herních symbolů (dotočení všech 4 válců).  
 
 

BONUSOVÁ HRA (FREE SPINS):  
Pokud se v základní hře vygenerují 3 nebo 4 symboly SCATTER ve třech po sobě 
jdoucích sloupcích řazených zprava doleva nebo zleva doprava, získává hráč 10 
volných her. Dojde k vsunutí 5. válce mezi válec č.2 a válec č.3. a volné hry poté 
probíhají na všech 5 válcích. Výherní kombinace jsou poté generovány na sloupcích 1 
– 3 řazeny z leva doprava a sloupcích 3 – 5 řazeny zprava doleva.  Ve volných 
hrách jsou všechny výherní kombinace vyhodnocovány systémem CRISS 
CROSS. Prostřední válec (extra válec) obsahuje pouze symboly WILD a symboly 
SCATTER. Celkový počet volných her se může navyšovat a to vygenerováním 
kombinace 3 symbolů SCATTER řazených zleva doprava nebo zprava doleva. Každá 
taková kombinace přidělí hráči další 3 volné hry s tím, že NÁSOBEK výher zůstává již 
stejný jako při vstupu do volných her. Po dokončení posledního herního cyklu 
v režimu volné hry je celková výhra ze všech volných her vynásobena násobkem 
zvoleným hráčem před vstupem do režimu volných her. Poté je z kolonky VÝHRA 
přepsána do kolonky KREDIT  a hráč je automaticky přesměrován zpět do ZÁKLADNÍ 
HRY. 
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KONEC HRY:  
     Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení 
     o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se stisknutím tlačítka 
MENU vrátit do hlavní 
     nabídky her, kde provede další volbu. Hra rovněž končí, pokud je celkový součet 
kreditů v kolonkách 
     VÝHRA a KREDIT menší než nejnižší možná sázka a další kredit není vložen. 
 
  

 

„FRUITS & TELLY“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
FRUITS&TELLY. 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 

Jedná se o tří válcovou hru o 5 výherních linií s možností hrát na více herních polích 
najednou. Hra v závislosti na kombinacích herních symbolů nabízí hru základní a 
hru bonusovou (KOLO ŠTĚSTÍ). 

      
HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra FRUITS&TELLY se skládá z celkem 9 herních symbolů rozdělených takto: 

- 8 základních symbolů – třešně, citron, pomeranč, švestka, 
hroznové víno, meloun, hvězda, sedmička 

- 1 symbol BONUS (SCATTER) – TELEVIZKA – 3 symboly 
TELEVIZKA ve výherní linii spouští bonusovou hru (KOLO ŠTĚSTÍ).  

 
 
VÝBĚR HRY: 

Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. Poté si dotekem na příslušnou ikonu na virtuálním dálkovém ovladači nebo 
zmáčknutím příslušných tlačítek zvolí počet herních polí (obrazovek), na kterých chce 
hrát. Hráč má volbu hrát na 1, 2 nebo 4 herních polích. 
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SÁZKY a VÝHRY: 

Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl. 4 Vložení a 
vyplacení kreditu) volí hráč pomocí tlačítek SÁZKA počet kreditů vsazených na 
nadcházející herní cyklus.  

     Minimální sázka je 5 kreditů na každé herní pole (20 kreditů celkem). 
     Maximální sázka je 250 kreditů na každé herní pole (1000 kreditů celkem). 
     Maximální výhra z jedné hry je 840000 kreditů. 

 
1 kredit = 1,- Kč 

 
 
ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
 
ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních políčkách (3 řady a 3 sloupce výherních políček) a 
všech zvolených obrazovkách. Toto vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle 
zvolené sázky na všechna zvolená herní pole. Zobrazená kombinace je ihned po 
úplném dokončení generování vyhodnocena a pokud se v některé  
z výherních linií vyskytují 3 totožné symboly řazených zleva doprava, obdrží hráč 
výhru dle tabulky výher zobrazené v horním displeji. Pokud se výherní kombinace 
vyskytnou na více liniích, výsledná výhra je dána součtem jednotlivých výher na 
výherních liniích a jednotlivých herních polích. Výše  
 
 
 
jednotlivých výher přímo závisí pouze na sázce a na počtu zvolených herních polí 
(obrazovek). Platí, že na čím více herních polí je vsazeno, jednotlivé výhry v každém 
herním poli mají vyšší hodnotu viz. TABULKA VÝHER na info displeji VLT přístroje. 
Daná výhra se zobrazí v kolonce VÝHRA v info liště spodního displeje a po dalším 
stisknutí tlačítka start se automaticky převede do kolonky KREDIT. Pokud hráč hraje 
s použitím AUTOSTARTU, celý proces počínaje generováním a konče eventuelním 
přepisem výhry do KREDITU se uskutečňuje automaticky. Autostart je možno zrušit 
stisknutím tlačítka START kdykoliv v průběhu hry, vždy ale až po dokončení 
generování kombinací herních symbolů (dotočení všech 3 válců). 
 

BONUSOVÁ HRA:  
Pokud se v kterékoliv výherní linii ve kterémkoliv aktivně hraném herním poli 
(obrazovce) objeví 3 symboly BONUS (TELEVIZKA) získává hráč vstup do bonusové 
hry. Bonusovou hrou se rozumí roztočení KOLA ŠTĚSTÍ. Každé 3 televizky ve výherní 
linii v jakékoliv hrané obrazovce spouští 4 otočení kolem štěstí. KOLO ŠTĚSTÍ se 
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skládá pouze z výherních výsečí, výše výher na jednotlivých výsečích zůstává 
konstantní při každé jednotlivé sázce, jejich výše se tedy mění pouze s výší sázky. 
Kromě výherních částek jsou na kole i výseče dávající hráči možnost dalšího jednoho, 
čí více točení kolem štěstí. Hráč po vygenerování 3 BONUS symbolů ve výherní linii 
získává čtyři otočení KOLEM ŠTĚSTÍ, pokud právě hraje pouze na jednom herním 
poli (obrazovce). Pokud hraje na více herních polích, získává více točení KOLEM 
ŠTĚSTÍ a to sice takto: Hraje-li hráč na 2 herních polích, získává po vygenerování 3 
BONUS symbolů ve výherní linii na jednom herním poli otočení 4 a po vygenerování 
3 BONUS symbolů ve výherních liniích v obou herních polích celkem 8 otočení 
KOLEM ŠTĚSTÍ (4 otočení na každé herní pole). Pokud má tedy hráč vsazeno na 
všechna čtyři herní pole, získává po vygenerování 3 BONUS symbolů do výherní linie 
čtyři otočení pro každé výherní pole, což znamená, že celkem má v bonusové hře 
možnost získat až 16 otočení KOLEM ŠTĚSTÍ (3 BONUS symboly ve výherní linii ve 
všech čtyřech herních polích). Počet otočení kolem štěstí může dál růst a to díky 
výsečím, které další otočení nadělují. Kromě množství otočení KOLEM ŠTĚSTÍ má 
počet hraných herních polí vliv i na výši výher v kole štěstí a to podle tohoto vzorce – 
celková výhra z bonusové hry je násobena o multiplier, jehož výše je dána počtem 
herních polí, na které má hráč vsazeno. Pokud tedy hráč sází na jedno herní pole, 
všechny výhry dosažené v bonusové hře jsou násobeny 1x. Pokud hráč sází na dvě 
herní pole a v alespoň jednom z nich se vygenerují 3 bonus symboly ve výherní linii, 
jsou všechny výhry dosažené v bonusové hře jsou násobeny 2x a pokud sází hráč na 
maximální možný počet herních polí, tedy na čtyři a v alespoň jednom z nich se 
vygenerují 3 bonus symboly ve výherní linii, veškeré výhry dosažené v bonusové hře 
jsou násobeny 4x. Po posledním otočením KOLEM ŠTĚSTÍ v jedné bonusové hře jsou 
všechny dosažené výhry připsány za pomocí tlačítka START z kolonky VÝHRA do 
kolonky KREDIT. Hráč je poté automaticky přesměrován zpět do ZÁKLADNÍ HRY. 
V BONUSOVÉ HŘE neexistuje možnost hrát s pomocí AUTOSTARTU. 
 
TABULKA VLIVU POČTU HERNÍCH POLÍ na počet otočení KOLEM ŠTĚSTÍ a 
na výši výher v BONUSOVÉ HŘE: 
Počet herních polí    Počet polí s 3 BONUS symboly    Počet otočení KOLEM ŠTĚSTÍ     Násobení výher 
v BONUSOVÉ HŘE 

1     1    4   
 1x 
2     1    4   
 2x  
2     2    8   
 2x 
4     1    4   
 4x 
4     2    8   
 4x 
4     3    12   
 4x 
4     4    16   
 4x              
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KONEC HRY:  
Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se 
stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavní nabídky her, kde provede další volbu. Hra 
rovněž končí, pokud je celkový součet kreditů v kolonkách VÝHRA a KREDIT menší 
než nejnižší možná sázka a další kredit není vložen. 

 
  

„FRUITS & TELLY“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
FRUITS&TELLY. 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 

Jedná se o tří válcovou hru o 5 výherních linií s možností hrát na více herních polích 
najednou. Hra v závislosti na kombinacích herních symbolů nabízí hru základní a 
hru bonusovou (KOLO ŠTĚSTÍ). 

      
HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra FRUITS&TELLY se skládá z celkem 9 herních symbolů rozdělených takto: 

- 9 základních symbolů – křížek, třešně, citron, pomeranč, švestka, 
hroznové víno, meloun, hvězda, sedmička 

- 1 symbol BONUS (SCATTER) – TELEVIZKA – 3 symboly 
TELEVIZKA ve výherní linii spouští bonusovou hru (KOLO ŠTĚSTÍ).  

 
VÝBĚR HRY: 

Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. Poté si dotekem na příslušnou ikonu na virtuálním dálkovém ovladači nebo 
zmáčknutím příslušných tlačítek zvolí počet herních polí (obrazovek), na kterých chce 
hrát. Hráč má volbu hrát na 1, 2 nebo 4 herních polích. 

 
SÁZKY a VÝHRY: 
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Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl. 4 Vložení a 
vyplacení kreditu) volí hráč pomocí tlačítek SÁZKA počet kreditů vsazených na 
nadcházející herní cyklus.  

     Minimální sázka je 5 kreditů na každé herní pole (20 kreditů celkem). 
     Maximální sázka je 250 kreditů na každé herní pole (1000 kreditů celkem). 
     Maximální výhra z jedné hry je 840000 kreditů. 

 
1 kredit = 1,- Kč 

 
 
ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
 
ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních políčkách (3 řady a 3 sloupce výherních políček) a 
všech zvolených obrazovkách. Toto vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle 
zvolené sázky na všechna zvolená herní pole. Zobrazená kombinace je ihned po 
úplném dokončení generování vyhodnocena a pokud se v některé  
z výherních linií vyskytují 3 totožné symboly řazených zleva doprava, obdrží hráč 
výhru dle tabulky výher zobrazené v horním displeji. Pokud se výherní kombinace 
vyskytnou na více liniích, výsledná výhra je dána součtem jednotlivých výher na 
výherních liniích a jednotlivých herních polích. Výše  
 
 
 
jednotlivých výher přímo závisí pouze na sázce a na počtu zvolených herních polí 
(obrazovek). Platí, že na čím více herních polí je vsazeno, jednotlivé výhry v každém 
herním poli mají vyšší hodnotu viz. TABULKA VÝHER na info displeji VLT přístroje. 
Daná výhra se zobrazí v kolonce VÝHRA v info liště spodního displeje a po dalším 
stisknutí tlačítka start se automaticky převede do kolonky KREDIT. Pokud hráč hraje 
s použitím AUTOSTARTU, celý proces počínaje generováním a konče eventuelním 
přepisem výhry do KREDITU se uskutečňuje automaticky. Autostart je možno zrušit 
stisknutím tlačítka START kdykoliv v průběhu hry, vždy ale až po dokončení 
generování kombinací herních symbolů (dotočení všech 3 válců). 
 

BONUSOVÁ HRA:  
Pokud se v kterékoliv výherní linii ve kterémkoliv aktivně hraném herním poli 
(obrazovce) objeví 3 symboly BONUS (TELEVIZKA) získává hráč vstup do bonusové 
hry. Bonusovou hrou se rozumí roztočení KOLA ŠTĚSTÍ. Každé 3 televizky ve výherní 
linii v jakékoliv hrané obrazovce spouští 1 otočení kolem štěstí. KOLO ŠTĚSTÍ se 
skládá pouze z výherních výsečí, výše výher na jednotlivých výsečích je dána výší 
nominálních hodnot symbolů v základní hře zobrazených na výsečích a zůstává 
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konstantní při každé jednotlivé sázce, jejich výše se tedy mění pouze s výší sázky. 
Kromě výherních částek jsou na kole i výseče dávající hráči možnost dalšího jednoho 
otočení kolem štěstí. Hráč po vygenerování 3 BONUS symbolů ve výherní linii získává 
jedno otočení KOLEM ŠTĚSTÍ, pokud právě hraje pouze na jednom herním poli 
(obrazovce). Pokud hraje na více herních polích, získává více točení KOLEM ŠTĚSTÍ a 
to sice takto: Hraje-li hráč na 2 herních polích, získává po vygenerování 3 BONUS 
symbolů ve výherní linii na jednom herním poli otočení 1 a po vygenerování 3 
BONUS symbolů ve výherních liniích v obou herních polích celkem 2 otočení KOLEM 
ŠTĚSTÍ (1 otočení na každé herní pole). Pokud má tedy hráč vsazeno na všechna 
čtyři herní pole, získává po vygenerování 3 BONUS symbolů do výherní linie jedno 
otočení pro každé výherní pole, což znamená, že celkem má v bonusové hře 
možnost získat až 4 otočení KOLEM ŠTĚSTÍ (3 BONUS symboly ve výherní linii ve 
všech čtyřech herních polích). Počet otočení kolem štěstí může dál růst a to díky 
výsečím, které další otočení nadělují. Po posledním otočení KOLEM ŠTĚSTÍ v jedné 
bonusové hře jsou všechny dosažené výhry (symboly) zapsané do tabulky vpravo od 
kola štěstí. Hráč je poté po stisknutí tlačítka STATR přesměrován zpět do ZÁKLADNÍ 
HRY, kde po zmáčknutí tlačítek START či AUTOSTART provede volné zamotání válců 
v těch obrazovkách, které ho vpustily do BONUSOVÉ HRY (bez odečtu kreditu) a na 
těchto se mu domotá nejvyšší možná výhra se symbolem, který si vytočil na kole 
štěstí. V BONUSOVÉ HŘE neexistuje možnost hrát s pomocí AUTOSTARTU. 
 

 
KONEC HRY:  

Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se 
stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavní nabídky her, kde provede další volbu. Hra 
rovněž končí, pokud je celkový součet kreditů v kolonkách VÝHRA a KREDIT menší 
než nejnižší možná sázka a další kredit není vložen. 

 
  

 

„FRUITY CROSS“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
FRUITY CROSS. 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 
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     Jedná se o tří válcovou hru o 27 výherních linií – systém CRISS CROSS. 
      
HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra FRUITY CROSS se skládá z celkem 12 herních symbolů rozdělených takto: 

- 9 základních symbolů – třešně, citron, pomeranč, švestka, 
hroznové víno, meloun, zvonek, měšce, sedmička 

- 2 symboly WILD –  
JOKER – tento symbol se objevuje ve všech válcích 
a nahrazuje všechny symboly kromě symbolů 
LUCKY DICE a symbolů GOLDEN DOUBLE.  
GOLDEN DOUBLE – tento symbol se objevuje ve 
všech sloupcích a nahrazuje všechny symboly kromě 
symbolu LUCKY DICE a symbolu JOKER a 
dvojnásobí všechny výherní kombinace daného 
herního cyklu, jejichž je součástí. 
 

- 1 symbol BONUS – LUCKY DICE – 3 symboly LUCKY DICE generují 
náhodnou (random) výhru, jejíž výše není předem známa a přímý vliv 
na ni mají náhoda a vsazená částka na daný herní cyklus. 

 
 
VÝBĚR HRY a VÝHRY: 
      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. 
 
SÁZKY: 

 Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl. 4 Vložení a 
vyplacení kreditu) volí hráč pomocí tlačítek SÁZKA počet kreditů vsazených na 
nadcházející herní cyklus.  

     Minimální sázka je 5 kreditů. 
     Maximální sázka je 1000 kreditů.  
     Maximální výhra z jedné hry je 182000 kreditů. 

 
1 kredit = 1,- Kč 
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ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
 
ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 3 sloupce výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Zobrazená kombinace 
je ihned po úplném dokončení generování vyhodnocena, a pokud se v některé 
z výherních linií vyskytují 3 totožné symboly, nebo kombinace symbolů totožných a 
symbolů WILD řazených zleva doprava, obdrží hráč výhru dle tabulky výher 
zobrazené v horním displeji. Pokud se výherní kombinace vyskytnou na více liniích, 
výsledná výhra je dána součtem jednotlivých výher na výherních liniích. Daná výhra 
se zobrazí v kolonce VÝHRA v info liště spodního displeje a po dalším stisknutí 
tlačítka start se automaticky převede do kolonky KREDIT. Pokud hráč hraje 
s použitím AUTOSTARTU, celý proces počínaje generováním a konče eventuelním 
přepisem výhry do KREDITU se uskutečňuje automaticky. Autostart je možno zrušit 
stisknutím tlačítka START kdykoliv v průběhu hry, vždy ale až po dokončení 
generování kombinací herních symbolů (dotočení všech 3 válců). 

                   
KONEC HRY:  

Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se 
stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavní nabídky her, kde provede další volbu. Hra 
rovněž končí, pokud je celkový součet kreditů v kolonkách VÝHRA a KREDIT menší 
než nejnižší možná sázka a další kredit není vložen. 

 
  

 

„Golden 81“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
Golden 81. 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 
     Jedná se o čtyř-válcovou hru o 81 výherních linií – systém CRISS CROSS. 
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HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra FRUITY CROSS se skládá z celkem 12 herních symbolů rozdělených takto: 

- 9 základních symbolů – třešně, citron, pomeranč, švestka, 
hroznové víno, meloun, sedm, bar 

- 1 symbol WILD –  
GOLDEN 81 – tento symbol se objevuje ve válcích 
2,3 a 4 a nahrazuje všechny symboly kromě 
symbolu a dvoj násobí, čtyř násobí nebo osmi 
násobí všechny výherní kombinace daného herního 
cyklu, jejichž je součástí. 
 

VÝBĚR HRY a VÝHRY: 
      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. 
 
SÁZKY: 

 Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl. 4 Vložení a 
vyplacení kreditu) volí hráč pomocí tlačítek SÁZKA počet kreditů vsazených na 
nadcházející herní cyklus.  

     Minimální sázka je 5 kreditů. 
     Maximální sázka je 1000 kreditů.  
     Maximální výhra z jedné hry je 1 760 000 kreditů. 

 
1 kredit = 1,- Kč 

 
ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
 
ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 4 sloupce výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Zobrazená kombinace 
je ihned po úplném dokončení generování vyhodnocena, a pokud se v některé 
z výherních linií vyskytují 3 nebo 4 totožné symboly, nebo kombinace symbolů 
totožných a symbolů WILD řazených zleva doprava, obdrží hráč výhru dle tabulky 
výher zobrazené v horním displeji. Pokud je ve výherní linii jeden symbol WILD, 
výherní suma je násobena 2x, pokud jsou ve výherní linii 2 symboly WILD, výhra je 
násobena 4x a pokud jsou ve výherní linii 3 symboly WILD, výhra je násobena 8x. 
Pokud se výherní kombinace vyskytnou na více liniích, výsledná výhra je dána 
součtem jednotlivých výher na výherních liniích. Daná výhra se zobrazí v kolonce 
VÝHRA v info liště spodního displeje a po dalším stisknutí tlačítka start se 
automaticky převede do kolonky KREDIT. Pokud hráč hraje s použitím 
AUTOSTARTU, celý proces  
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počínaje generováním a konče eventuelním přepisem výhry do KREDITU se 
uskutečňuje automaticky. Autostart je možno zrušit stisknutím tlačítka START 
kdykoliv v průběhu hry, vždy ale až po dokončení generování kombinací herních 
symbolů (dotočení všech 3 válců). 

                   
KONEC HRY:  

Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se 
stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavní nabídky her, kde provede další volbu. Hra 
rovněž končí, pokud je celkový součet kreditů v kolonkách VÝHRA a KREDIT menší 
než nejnižší možná sázka a další kredit není vložen. 

 
  

 
 

„HELLOWEEN FEST“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
HELLOWEEN FEST. 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 
     Jedná se o 5-ti válcovou hru o 5 výherních linií. 
      
HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra CRAZY CROSS se skládá z celkem 12 herních symbolů rozdělených takto: 

- 11 základních symbolů – J, Q, K, A, pentagram, kříž, lebka, kotel, 
láhev, kniha a duch 

- 1 symbol WILD –  
DÝNĚ – tento symbol se objevuje pouze ve válcích č. 2, 3, 4 a 
5 a nahrazuje všechny symboly. Symbol přijde na jedné pozici 
v příslušném válci a roztáhne se automaticky i do dalších pozic 
daného válce. 

 
 
VÝBĚR HRY: 
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      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. 
 
SÁZKY a VÝHRY: 
      Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl. 4 Vložení a 
vyplacení kreditu)  
     volí hráč pomocí tlačítek SÁZKA počet kreditů vsazených na nadcházející herní cyklus.  
     Minimální sázka je 5 kreditů. 
     Maximální sázka je 1000 kreditů. 
     Maximální výhra z jedné hry je 1 750 000 kreditů. 

 
 Kredit = 1,- Kč 

 
 
 
ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
 
ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 5 sloupců výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Zobrazená kombinace 
je ihned po úplném dokončení generování  
 
 
 
 
vyhodnocena, a pokud se v některé z výherních linií vyskytují 3, 4 nebo 5 totožné 
symboly řazené zleva doprava, obdrží hráč výhru dle tabulky výher zobrazené 
v horním displeji. Pokud se výherní kombinace vyskytnou na více liniích, výsledná 
výhra je dána součtem jednotlivých výher na výherních liniích. Pokud se ve válcích 2, 
3, 4 nebo 5 objeví symbol WILD, roztáhne se na všechny pozice daného válce a poté 
nahrazuje symboly, pokud je možné takto vytvořit výherní linii. Pokud se vygenerují 
symboly tak, že lze vytvořit zleva doprava tzv. plátno, což znamená, že ve všech 
polích tří, čtyř nebo pěti sloupců zleva doprava je stejný symbol, či jeden stejný 
symbol a symboly WILD, je celková výhra násobena o multiplier a to takto: Pokud se 
jedná o 3 válce, výhry jsou násobeny 3x, pokud o čtyři válce, jsou výhry násobeny 
4x a pokud 5 válců, celková výhra je násobena 5x. Celková výhra se zobrazí 
v kolonce VÝHRA v info liště spodního displeje a po dalším stisknutí tlačítka start se 
automaticky převede do kolonky KREDIT. Pokud hráč hraje s použitím 
AUTOSTARTU, celý proces počínaje generováním a konče eventuelním přepisem 
výhry do KREDITU se uskutečňuje automaticky. Autostart je možno zrušit stisknutím 
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tlačítka START kdykoliv v průběhu hry, vždy ale až po dokončení generování 
kombinací herních symbolů (dotočení všech 5 válců).  
 

HRA LOSOVÁNÍ:  
Každou výhru v této hře je možné losováním násobit a to tak, že danou výhru má 
hráč možnost volbou na červenou nebo černou kartu zdvojnásobit nebo o ni přijít. O 
částku v kolonce výhra lze losovat opakovaně, avšak nejvyšší možná slosovatelná 
částka je 100 000, - Kč. 
 
 

                   
KONEC HRY:  
     Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení 
     o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se stisknutím tlačítka 
MENU vrátit do hlavní 
     nabídky her, kde provede další volbu. Hra rovněž končí, pokud je celkový součet 
kreditů v kolonkách 
     VÝHRA a KREDIT menší než nejnižší možná sázka a další kredit není vložen. 
 
  

„ICE WORLD“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru ICE 
WORLD. 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 

Jedná se o 5-ti válcovou tématickou hru s možností výběru počtu vsazených 
výherních linií (1-10). Hra v závislosti na kombinacích herních symbolů může hráči 
nabídnout 3 herní úrovně, a sice hru základní, hru bonusovou a volné hry 
(dále free spins). 
 

HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra ICE WORLD se skládá z celkem 13 herních symbolů rozdělených takto: 

- 10 základních symbolů – J, Q, K, A, kosatka, tučňák, mamut, 
šavlozubý tygr, mrož, lední medvěd 

- 1 symbol WILD – sněhová vločka – tento symbol se objevuje 
pouze ve válcích č. 2,3,4 a nahrazuje všechny symboly kromě symbolů 
SCATTER a symbolů BONUS. Sněhová vločka se objeví v 1 herním poli 
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v rámci válců 2,3,4 a automaticky se rozšíří i do zbylých herních polí 
v rámci daného válce a i v těchto polích se chová jako symbol WILD 

- 1 symbol BONUS – sněhulák – 3a více sněhuláků ve výherní linii 
(zleva doprava) dává hráči možnost hrát bonusovou hru viz níže. 

- 1 symbol SCATTER – diamant – 3a více SCATTER symbolů 
v kterémkoliv herním poli bez ohledu na výherní linie (CRISS CROSS 
systém) spouští volné hry (free spins) viz níže. 

 
 
VÝBĚR HRY: 
      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. 
 
SÁZKY a VÝHRY: 
      Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl. 4 Vložení a 
vyplacení kreditu)  
     volí hráč pomocí tlačítek LINIE počet výherních linií a pomocí tlačítek SÁZKA počet 
kreditů vsazených  
     na každou výherní linii.  
     Minimální sázka je 1 kredit (1 linie x 1 kredit). 
     Maximální sázka je 1000 kreditů (10 linií x 100 kreditů). 
     Maximální výhra z jedné hry je 1720000 kreditů. 

 
1 kredit = 1,- Kč 

 
 
ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
      
     
ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 5 sloupců výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Zobrazená kombinace 
je ihned po úplném dokončení generování  vyhodnocena a pokud se v některé 
z aktivně hraných linií vyskytuje 2 až 5 totožných symbolů, nebo kombinace 2 až 5 
symbolů totožných a symbolů WILD, řazených zleva doprava, obdrží hráč výhru dle 
tabulky výher zobrazené v horním displeji. Pokud se výherní kombinace vyskytnou na 
více aktivně hraných liniích, výsledná výhra je dána součtem jednotlivých výher na 
výherních liniích. Daná výhra se zobrazí v kolonce VÝHRA v info liště spodního 
displeje a po dalším stisknutí tlačítka start se automaticky převede do kolonky 
KREDIT. Pokud hráč hraje s použitím AUTOSTARTU, celý proces počínaje 
generováním a konče eventuelním přepisem výhry do KREDITU se uskutečňuje 
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automaticky. Autostart je možno zrušit stisknutím tlačítka START kdykoliv v průběhu 
hry, vždy ale až po dokončení generování kombinací herních symbolů (dotočení 
všech 5 válců). 

                   
BONUSOVÁ HRA:  

Tři a více symbolů SNĚHULÁK ve výherní linii řazených zleva doprava spouští 
bonusovou hru. Na spodním displeji se objeví nová plocha – v tématickém okolí 
rozmístěno 13 sněhuláků. Hráč poté dotykem na zvoleného sněhuláka aktivuje 
daného sněhuláka, který vydá náhodě vygenerovanou výhru. Následuje výběr 
dalšího sněhuláka až do té doby, než hráč zvolí sněhuláka, který vydá výhru nulovou. 
Celková výhra z bonusové hry je tvořena součtem výher daných každým 
sněhulákem. Celková výhra je zobrazena a přepsána do kolonky VÝHRA, potažmo do 
kolonky KREDIT. Hráč je po dalším stisknutí tlačítka START automaticky 
přesměrován zpět do základní hry. 
 

 
FREE SPINS:  

Tři a více symbolů DIAMANT kdekoliv v herním poli spouští volné hry. Počet volných 
her vybírá hráč dotykem na zvolený diamant, který zobrazí celkový počet přidělených 
volných her a násobek celkové výhry dosažených během volných her. Vše dle 
tabulky výher v horním displeji. Pro volné hry platí stejné výherní kombinace jako ve 
hře základní, ale ve volných hrách se neobjevuje symbol sněhulák. Pokud se v každé 
volné hře objeví kdekoliv v herním poli diamant, hráč získává výhru dle tabulky výher 
pro free spins. Platí tedy, že kombinace tří a více diamantů již nespouští další volné 
hry, ale každý jeden diamant připisuje extra výhru. Jednotlivé výherní možnosti se 
na konci každého herního cyklu sčítají a zapisují se do kolonky CELKOVÁ VÝHRA, kde 
je celková suma získaná ve free spinech navýšena násobkem zvoleným při zahájení 
volných her. Celková výhra je poté přepsána do kolonky KREDIT a hráč je po stisku 
tlačítka START automaticky přesměrován zpět do základní hry. 

 
 
 
KONEC HRY:  

Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se 
stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavní  nabídky her, kde provede další volbu. Hra 
rovněž končí, pokud se celkový součet kreditů v kolonkách VÝHRA a KREDIT rovná 
nule a další kredit není vložen. 
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„JOKER PARADE“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
JOKER PARADE. 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 

Jedná se o PĚTIVÁLCOVOU hru o 5 výherních linkách. Hra nabízí hráči 1 herní 
úroveň. 
 

HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra JOKER PARDE se skládá z celkem 9 herních symbolů rozdělených takto: 

- 7 základních symbolů – třešně, citron, pomeranč, švestka, meloun, 
hrozen, sedm 

- 1 symbol WILD – JOKER – tento symbol se objevuje pouze na válci 
číslo 3 a nahrazuje všechny symboly kromě symbolu HVĚZDA a 
vyvolává dalšího jednoho až 8 symbolů JOKER do válců 2,3 a 4. 

- SCATTER symbol – HVĚZDA – 2, 3, 4 nebo 5 symbolů HVĚZDA 
kdekoliv v herním bez ohledu na výherní linie dává hráči výhru dle 
tabulky výher. 
 

VÝBĚR HRY: 
      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotykem na příslušnou 
ikonu. 
 
SÁZKY a VÝHRY: 
      Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl.4 Vložení a 
vyplacení kreditu)  
     volí hráč pomocí SÁZKA počet kreditů vsazených  
     na každý herní cyklus.  
     Minimální sázka je 5 kreditů. 
     Maximální sázka je 1000 kreditů . 
     Maximální výhra je 1 200 000 kreditů. 

 
1 kredit  = 1,- Kč 

 
ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
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ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 5 sloupců výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Pokud se kdekoliv ve 
válci číslo 3 objeví symbol JOKER, tento hvízdnutím na prsty přivolává do válců číslo 
2, 3 a 4 dalších 1 až 8 symbolů JOKER, které nahradí na dané pozici na válci stávající 
symbol. Počet takto přivolaných symbolů JOKER závisí pouze na náhodě a není 
předem daný. Po posledním přivolaném symbolu JOKER je zobrazená kombinace 
vyhodnocena a pokud se v některé z  výherních linií vyskytuje 2 až 5 totožných 
symbolů, nebo kombinace totožných a symbolů WILD, řazených zleva doprava, 
obdrží hráč výhru dle tabulky výher zobrazené v horním displeji. Pokud se výherní 
kombinace vyskytnou na více výherních liniích, výsledná výhra je dána součtem 
jednotlivých výher na výherních liniích. Celková výhra se zobrazí v kolonce VÝHRA 
v info liště spodního displeje a po dalším stisknutí tlačítka start se automaticky 
převede do kolonky KREDIT. Pokud hráč hraje s použitím AUTOSTARTU, celý proces 
počínaje generováním a konče eventuelním přepisem výhry do KREDITU se 
uskutečňuje automaticky. Autostart je možno zrušit stisknutím tlačítka START 
kdykoliv v průběhu hry, vždy ale až po dokončení generování kombinací herních 
symbolů (dotočení všech 4válců). 
 

HRA LOSOVÁNÍ:  
Každou výhru v této hře je možné losováním násobit a to tak, že danou výhru má 
hráč možnost volbou na červenou nebo černou kartu zdvojnásobit nebo o ni přijít. O 
částku v kolonce výhra lze losovat opakovaně, avšak nejvyšší možná slosovatelná 
částka je 100 000, - Kč. 
 

         
 
KONEC HRY:  

Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se 
stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavní nabídky her, kde provede další volbu. Hra 
rovněž končí, pokud je celkový součet kreditů v kolonkách VÝHRA a KREDIT menší 
než nejnižší možná sázka a nový kredit není vložen. 

 
 

 

„SPACE FRUITS“ 
Návod ke hře 
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Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
SPACE FRUITS. 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 

Jedná se o 5-ti válcovou hru se 20 výherními liniemi. Hra v závislosti na kombinacích 
herních symbolů může hráči nabídnout 2 herní úrovně a sice hru základní a volné 
hry (dále free spins). 
 

HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra SPACE FRUITS se skládá z celkem 8 herních symbolů rozdělených takto: 

- 7základních symbolů – třešně, citron, švestka, hrozen, meloun, 
sedm, bar 

- 1 symbol WILD – HVĚZDA – tento symbol se objevuje ve válcích 2, 
3 a 4 a nahrazuje všechny symboly.  
 

VÝBĚR HRY: 
      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. 
 
SÁZKY a VÝHRY: 
      Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl.4 Vložení a 
vyplacení kreditu)  
     volí hráč pomocí SÁZKA počet kreditů vsazených  
     na každý herní cyklus.  
     Minimální sázka je 5 kreditů. 
     Maximální sázka je 1000 kreditů . 
     Maximální výhra je 1 200 000 kreditů. 

 
1 kredit  = 1,- Kč 

 
ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
      
         
ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 5 sloupců výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Zobrazená kombinace 
je ihned po úplném dokončení generování  vyhodnocena a pokud se v některé 
z aktivně hraných linií vyskytuje 3 až 5 totožných symbolů, nebo kombinace 3 až 5 
symbolů totožných a symbolů WILD, řazených zleva doprava, obdrží hráč výhru dle 
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tabulky výher zobrazené v horním displeji. Pokud se výherní kombinace vyskytnou na 
více výherních liniích, výsledná výhra je dána součtem jednotlivých výher na 
výherních liniích. Celková výhra se zobrazí v kolonce VÝHRA v info liště spodního 
displeje a po dalším stisknutí tlačítka start se automaticky převede do kolonky 
KREDIT. Pokud hráč hraje s použitím AUTOSTARTU, celý proces počínaje 
generováním a konče eventuelním přepisem výhry do KREDITU se uskutečňuje 
automaticky. Autostart je možno zrušit stisknutím tlačítka START kdykoliv v průběhu 
hry, vždy ale až po dokončení generování kombinací herních symbolů (dotočení 
všech 5 válců). 

         
           
FREE SPINS:  

Pokud se na jednom či více válcích objeví symbol WILD, roztáhne se po celém 
příslušném válci. Pokud je při této hře dosažená výhra, tato se přepíše do kolonky 
VÝHRA, potažmo do kolonky KREDIT. Poté nastává jedna volná hra, kdy dané 
symboly WILD zůstávají stát a roztočí se pouze ty válce, na kterých symbol WILD 
nebyl. Pokud se při této volné hře vygenerují symboly tak, že ve spojení se 
zafixovanými symboly WILD tvoří výherní linii, je tato připsána do kolonky VÝHRA a 
za předpokladu, že do ostatních válců se již nedomotal symbol WILD, volné hry tímto 
končí. Pokud ovšem do dalšího válce přijde další symbol WILD, následuje další volná 
hra, kdy všechny válce se symboly wild stojí fixované a motají se pouze válce 
ostatní. Vyhodnocení případných výher probíhá stejným způsobem jako v základní 
hře. Maximální počet volných her je tři. Pro volné hry platí stejné výherní kombinace 
jako ve hře základní.  
 

HRA LOSOVÁNÍ:  
Každou výhru v této hře je možné losováním násobit a to tak, že danou výhru má 
hráč možnost volbou na červenou nebo černou kartu zdvojnásobit nebo o ni přijít. O 
částku v kolonce výhra lze losovat opakovaně, avšak nejvyšší možná slosovatelná 
částka je 100 000, - Kč. 
 

 
 
 
KONEC HRY:  

Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se 
stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavní nabídky her, kde provede další volbu. Hra 
rovněž končí, pokud je celkový součet kreditů v kolonkách VÝHRA a KREDIT menší 
než nejnižší možná sázka a nový kredit není vložen. 
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„VAMPIRE ODYSSEY“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
VAMPIRE ODYSSEY. 
 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 

Jedná se o 5-ti válcovou tématickou hru s 5 výherními liniemi. Hra v závislosti na 
kombinacích herních symbolů může hráči nabídnout 2 herní úrovně a sice hru 
základní a volné hry (dále free spins). 
 

HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra VAMPIRE ODYSSEY se skládá z celkem 9 herních symbolů rozdělených takto: 

- 6 základních symbolů – zdobený ornament, netopýr, prsten, 
svícen, česnek, měsíc 

- 1 symbol WILD – RŮŽE – tento symbol se objevuje ve všech 
válcích a nahrazuje všechny symboly kromě symbolů SCATTER a 
symbolů BONUS. RŮŽE dvojnásobí všechny výherní kombinace, jichž 
je součástí. 

- 1 symbol BONUS – RAKEV – 3a více RAKVÍ ve výherní linii (zleva 
doprava) dává hráči možnost bonusové výhry viz. níže. 

- 1 symbol SCATTER – UPÍR – 3a více SCATTER symbolů 
v kterémkoliv herním poli bez ohledu na výherní linie (CRISS CROSS 
systém) spouští volné hry (free spins) viz. níže. 

 
VÝBĚR HRY: 
      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. 
 
SÁZKY a VÝHRY: 
      Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl.4 Vložení a 
vyplacení kreditu)  
     volí hráč pomocí SÁZKA počet kreditů vsazených  
     na každý herní cyklus.  
     Minimální sázka je 5 kreditů (1 linie x 1 kredit). 
     Maximální sázka je 1000 kreditů (5 linií x 200 kreditů). 
     Maximální výhra je 1024000 kreditů. 

 
1 kredit  = 1,- Kč 
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ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
      
      
 
 
  
 
 
 
 
     
ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 5 sloupců výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Zobrazená kombinace 
je ihned po úplném dokončení generování  vyhodnocena a pokud se v některé 
z aktivně hraných linií vyskytuje 2 až 5 totožných symbolů, nebo kombinace 2 až 5 
symbolů totožných a symbolů WILD, řazených zleva doprava, obdrží hráč výhru dle 
tabulky výher zobrazené v horním displeji. Pokud se výherní kombinace vyskytnou na 
více aktivně hraných liniích, výsledná výhra je dána součtem jednotlivých výher na 
výherních liniích. Celková výhra se zobrazí v kolonce VÝHRA v info liště spodního 
displeje a po dalším stisknutí tlačítka start se automaticky převede do kolonky 
KREDIT. Pokud hráč hraje s použitím AUTOSTARTU, celý proces počínaje 
generováním a konče eventuelním přepisem výhry do KREDITU se uskutečňuje 
automaticky. Autostart je možno zrušit stisknutím tlačítka START kdykoliv v průběhu 
hry, vždy ale až po dokončení generování kombinací herních symbolů (dotočení 
všech 5 válců).  

FREE SPINS:  
Tři a více symbolů UPÍR kdekoliv v herním poli spouští 15 volných her. Pro volné hry 
platí stejné výherní kombinace jako ve hře základní. Pokud se během volných her 
objeví kdekoliv v herním poli 3a více symbolů UPÍR, získává hráč dalších 15 volných 
her. Celkový počet volných her může být neomezený. Jednotlivé výherní možnosti se 
na konci každého herního cyklu sčítají a zapisují se do kolonky CELKOVÁ VÝHRA, kde 
je celková suma získaná ve free spinech znásobena 3x, 4x nebo5x a to podle toho, 
z kolika symbolů SCATTER se hráč do volných her dostal. Znamená tedy, že pokud 
v základní hře VLT vygeneruje kdekoliv v herním poli 3 upíry, celková výhra ve free 
spinech bude vynásobena třikrát, pokud VLT v základní hře vygeneruje kdekoliv 
v herním poli 4 upíry, celková výhra ve free spinech bude vynásobena čtyřmi a dle 
stejných kriterií platí, že 5 upírů v základní hře znamená vynásobení celkové výhry ve 
freespinech pěti. Celková výhra je poté přepsána do kolonky KREDIT a hráč je po 
stisku tlačítka START automaticky přesměrován zpět do základní hry. 
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KONEC HRY:  

Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se 
stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavní nabídky her, kde provede další volbu. Hra 
rovněž končí, pokud je celkový součet kreditů v kolonkách VÝHRA a KREDIT menší 
než nejnižší možná sázka a nový kredit není vložen. 

 
  

 
  

„SHURIKEN LEGEND“ 
Návod ke hře 

 
Tento návod ke hře je nedílnou součástí VŠEOBECNÉHO HERNÍHO PLÁNU pro Video 
Loterijní Terminál (dále jen VLT) KING DIAMONDS GAME I. a podrobně popisuje hru 
SHURIKEN LEGEND. 
 
ZÁKLADNÍ POPIS HRY: 

Jedná se o pěti válcovou tematickou hru s pěti výherními liniemi. Hra v závislosti na 
kombinacích herních symbolů může hráči nabídnout 2 herní úrovně, a sice hru 
základní a volné hry (dále free spins). 
 

HERNÍ SYMBOLY: 
     Hra ICE WORLD se skládá z celkem 13 herních symbolů rozdělených takto: 

- 8 základních symbolů – J, Q, K, A, meče, sekery, pagoda, 
lotosový květ  

- 1 symbol WILD – Plaketa (pergamen) – tento symbol 
nahrazuje všechny symboly kromě symbolů SCATTER a symbolů 
BONUS.  

- 1 symbol BONUS – Gejša – 3 a více symbolů gejša ve výherní linii 
(zleva doprava) pouští hráče do bonusové hry, viz níže. 

- 1 symbol SCATTER – Samuraj – 3 a více SCATTER symbolů 
v kterémkoliv herním poli bez ohledu na výherní linie (CRISS CROSS 
systém) spouští volné hry (free spins) viz níže. 

 
VÝBĚR HRY: 
      Hráč si danou hru zvolí v základním menu VLT přístroje dotekem na příslušnou 
ikonu. 
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SÁZKY a VÝHRY: 
      Po vložení finančních prostředků do kreditu (všeobecný herní plán – čl. 4 Vložení a 
vyplacení kreditu)  
     volí hráč pomocí tlačítek LINIE počet výherních linií a pomocí tlačítek SÁZKA počet 
kreditů vsazených  
     na každou výherní linii.  
     Minimální sázka je 5 kreditů. 
     Maximální sázka je 1000 kreditů. 
     Maximální výhra z jedné hry je 900 000 kreditů. 

 
1 kredit = 1,- Kč 

 
ZAČÁTEK HRY: 
      Hra se spouští stiskem tlačítka START nebo stiskem tlačítka AUTOSTART.  
      
      
 
ZÁKLADNÍ HRA:  

Po zmáčknutí tlačítka start (autostart) dojde k náhodnému vygenerování kombinace 
herních symbolů ve všech herních polích (3 řady a 5 sloupců výherních polí). Toto 
vygenerování je spojeno s odečtem kreditu dle zvolené sázky. Zobrazená kombinace 
je ihned po úplném dokončení generování  vyhodnocena a pokud se v některé 
z aktivně hraných linií vyskytuje 2 až 5 totožných symbolů, nebo kombinace 2 až 5 
symbolů totožných a symbolů WILD, řazených zleva doprava, obdrží hráč výhru dle 
tabulky výher zobrazené v horním displeji. Pokud se výherní kombinace vyskytnou na 
více aktivně hraných liniích, výsledná výhra je dána součtem jednotlivých výher na 
výherních liniích. Daná výhra se zobrazí v kolonce VÝHRA v info liště spodního 
displeje a po dalším stisknutí tlačítka start se automaticky převede do kolonky 
KREDIT. Pokud hráč hraje s použitím AUTOSTARTU, celý proces počínaje 
generováním a konče eventuelním přepisem výhry do KREDITU se uskutečňuje 
automaticky. Autostart je možno zrušit stisknutím tlačítka START kdykoliv v průběhu 
hry, vždy ale až po dokončení generování kombinací herních symbolů (dotočení 
všech 5 válců). 
 

BONUSOVÁ HRA:  
Tři a více symbolů BONUS (Gejša) ve výherní linii řazených zleva doprava vpouští 
hráče do BONUSOVÉ HRY. Na obrazovce se objeví 15 otočných panelů a hráč 
dotykem na panel tento otočí a zjistí sumu ukrytou na rubové straně každého 
panelu. Hráč takto postupuje až do doby, kdy otočí 3 panely se stejnou nominální 
hodnotou. Tato hodnota je poté hráči připsána jako bonusová výhra (ne součet 
výher ze všech tří panelů). Hráč je následovně po zmáčknutí tlačítka START či 
AUTOSTART opět přesměrován do základní hry. 
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FREE SPINS:  
Tři a více symbolů SAMURAJ kdekoliv v herním poli spouští volné hry. Pro volné hry 
platí stejné výherní kombinace jako ve hře základní, ale ve volných hrách se 
neobjevuje symbol GEJŠA a symbol WILD. Pokud se v každé jedné volné hře objeví 
kdekoliv v herním poli SAMURAJ, hráč získává jeden hod SHURIKENEM, který hráč 
uskuteční tlačítkem START před spuštěním další volné hry. Za každého samuraje 
v jednom free spinu získává hráč jeden hod SHURIKENEM. Platí tedy, že kombinace 
tří a více SAMURAJŮ již nepřiděluje další volné hry, ale každý jeden samuraj naděluje 
hod shurikenem. Každá volná hra začíná zobrazením symbolu WILD v každém 
herním políčku, tedy ve všech 15 polích. Pokud hráč získal v předchozí volné hře 
jeden či více hodů SHURIKENEM, provádí tyto před začátkem další volné hry – hráč 
hodí shuriken tlačítkem START a shuriken se náhodně zabodne do jednoho ze 
symbolů WILD, čímž ho přišpendlí a tento takto zůstává až do konce poslední volné 
hry a platí, že i tento symbol se chová jako každý jiný symbol WILD a nahrazuje tedy 
všechny symboly kromě symbolu SCATTER. Jednotlivé výherní možnosti se na konci 
každého herního cyklu sčítají a zapisují se do kolonky CELKOVÁ VÝHRA, kde je 
celková suma získaná ve free spinech po posledním free spinu vynásobena třemi 
(multiplier). Celková výhra je poté přepsána do kolonky KREDIT a hráč je po stisku 
tlačítka START automaticky přesměrován zpět do základní hry. Pokud v poslední 
volné hře objeví v jednom či více herních polí symbol SAMURAJ, získává hráč 
příslušný počet hodů SHURIKENEM a tyto se mu přenáší do první volné hry 
následujících free spinů při dané sázce. 

 

KONEC HRY:  
Hráč má možnost ukončit hru kdykoliv po ukončení každého herního cyklu a požádat 
obsluhu zařízení o vyplacení zůstatkového kreditu v kolonce KREDIT, nebo se 
stisknutím tlačítka MENU vrátit do hlavní nabídky her, kde provede další volbu. Hra 
rovněž končí, pokud se celkový součet kreditů v kolonkách VÝHRA a KREDIT rovná 
nule a další kredit není vložen. 

 
 


