
 

 

Herní plán sázkové hry 

BANK MANIA 
 

Typ hry: je to tříválcová hra, v níž se sází na 3 shodné symboly na 5 výherních liniích  
 
Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry BANK MANIA. Na obrazovkách se zobrazí 
elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý terminál 
může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazuje na horní obrazovce v poli Jackpot. 
Na hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny 
v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, symbol 
reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START pro 
provedení sázky.  
Hodnoty minimální a maximální sázky můžou být dle aktuálního místního nastavení oproti standardním 
hodnotám rozdílné, aktuální hodnoty se zobrazují přímo na každém terminálu. 
 
Popis hry: 
BANK MANIA je tříválcová hra, v níž se sází na 3 shodné symboly na 5 výherních liniích. Výherní linie je 
pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců výherní linií. Před spuštěním hry hráč zvolí 
v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, tlačítkem START spustí roztočením elektronických 
válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RISKUJ spustit hru Riziko. 
Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná výherní kombinace nebo připíše-li hráč 
získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je připraven na další hru nebo vyplacení 
kreditu. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Bonusová hra: 
Na horní obrazovce je zobrazen trezor s 9 pozicemi (3x3 pozice). Pokud během standardní hry padne 
kdekoliv na válcích symbol WILD, který není po propsání na všechny 3 pozice válce použit pro dosažení 
žádné výhry, propíše se dle jeho pozice na válci do patřičné pozice v trezoru aktuální hodnota sázky. 
Pokud je v trezoru již daná pozice symbolem s částkou obsazena, aktuální částka se k již zobrazené přičítá. 
V případě vyplnění všech 9 pozic trezoru je umožněno hráči pomocí tlačítka START vybrat náhodně 5 
pozic, ze kterých se přepíše zobrazená hodnota do políčka VÝHRA, po posledním pokusu se celková 
BONUS VÝHRA připíše bez možnosti RISKOVÁNÍ do kreditu. Během losování hráč může vybrat i již 
vyprázdněné pole, nevybrané částky v trezoru zůstávají pro další hry a platí pro všechny výše sázek. 
 
 



 

 

 
Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RISKUJ, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do nuly. 
 
Tabulka výher: 
 

počet symbolů 
na výherní linii: 

Třešně, 
Hruška 

Jablko Švestky Jahoda Trezor Zlatá cihla Mystery 

3 2x 3x 4x 8x 16x 100x 4x – 100x 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce. Symbol WILD je sám o sobě 
nevýherní symbol, nahrazuje na všech 3 pozicích válce, kde padl, všechny symboly kromě Mystery. 
V případě výhry se symbolem WILD se výhra dvojnásobí. MYSTERY symbol se počítá na každé pozici i v 
rámci jednoho válce. Číselné hodnoty všech výherních kombinací jsou uvedeny v Kč. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může nebo nemusí být aktivována. Bonusová hra FAIR BONUS umožňuje hráči získat 
část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči do 
položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS.  
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry  

CINEMA 81 
 
Typ hry: je to čtyřválcová hra, v níž se sází na 3 nebo 4 shodné symboly na 81 výherních liniích počítaných 
z leva doprava. 
 
Standardní hodnoty sázek: 

Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 

 
Hodnoty minimální a maximální sázky na 1 hru mohou být dle aktuálního místního nastavení oproti 
standardním hodnotám rozdílné, tj. minimální sázka může být nastavena v částce vyšší než 1,- Kč a 
maximální sázka může být nastavena v částce nižší než 1.000,- Kč, přičemž aktuální hodnoty se zobrazují 
přímo na každém terminálu. 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry CINEMA 81. Na obrazovkách se zobrazí 
elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý terminál 
může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazuje na horní obrazovce v poli Jackpot. 
Na hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny 
v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, symbol 
reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START pro 
provedení sázky. 
 
Popis hry: 
CINEMA 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na 3 nebo 4 shodné symboly na 81 výherních liniích počítaných 
zleva doprava. Výherní linie j je pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců výherní linií. 
Před spuštěním hry hráč zvolí v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, tlačítkem START spustí 
roztočením elektronických válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RIZIKO spustit hru Riziko. Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná 
výherní kombinace nebo připíše-li hráč získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je 
připraven na další hru nebo vyplacení kreditu. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Bonusová hra: 
Není  
 
 
 
 



 

 

Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RIZIKO, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do 1. 
 
Tabulka výher: 
 

počet 
symbolů na 
výherní linii: 

Klapka Modelky Filmový pás Bankovky Hvězda Zlatá soška 

4 2x 3x 6x 20x 60x 120x 

3 1x 1x 2x 4x 8x 16x 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce.  
Hra obsahuje speciální bonusový válec MULTI s násobky v rozsahu 1x až 9x. Celková výhra z otočky je vždy 
násobena i vylosovaným bonusovým násobkem. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může nebo nemusí být aktivována. Bonusová hra FAIR BONUS umožňuje hráči získat 
část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči do 
položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS.  
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry  

COLD&HOT 
 
Typ hry: je to čtyřválcová hra, v níž se v závislosti ne herním módu (COLD nebo HOT) sází na 3 nebo 4 
shodné symboly zleva na 27 nebo 81 výherních liniích  
 
Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry COLD&HOT. Na obrazovkách se zobrazí 
elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý terminál 
může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazují na horní obrazovce v poli Jackpot. Na 
hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny 
v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, symbol 
reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START pro 
provedení sázky. Hodnoty minimální a maximální sázky můžou být dle aktuálního místního nastavení 
oproti standardním hodnotám rozdílné, aktuální hodnoty se zobrazují přímo na každém terminálu. 
 
Popis hry: 
COLD&HOT je čtyřválcová hra, v níž se sází na 3 nebo 4 shodné symboly zleva na 27 (COLD mód) nebo 81 
(HOT mód) výherních liniích. Výherní linie je pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců 
výherní linií. Před spuštěním hry hráč zvolí v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, tlačítkem 
START spustí roztočením elektronických válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena z částky 
KREDIT. Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním 
plánem vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka 
z výherní tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT 
nebo stiskem tlačítka RISKUJ spustit hru Riziko (neplatí pro HOT mód). Pokud se po zastavení válců na 
výherních liniích nenachází žádná výherní kombinace nebo připíše-li hráč získanou výhru ke kreditu, 
aktuální hra je ukončena. Terminál je připraven na další hru nebo vyplacení kreditu. V případě poruchy 
jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Hra se odehrává ve 2 různých herních módech – COLD a HOT. 
 
COLD herní mód 
Základní, časově neomezený herní mód, kdy hráč sází pouze na první tři válce zleva. Čtvrtý válec je 
v nečinném stavu (zamrzlý) a není součástí hry. V tomto módu jsou výhry hráče počítány na 3 výherní 
symboly (27 výherních linií). 
Změna z COLD herního módu do HOT herního módu se uskutečňuje za pomocí 3 symbolů teploměru (HOT 
symbol). Pokud se hráči objeví v nevýherní otočce alespoň 2 HOT symboly na 2 válcích, dostává šanci ještě 
zdarma až ve 2 herních otočkách zkompletovat 3 HOT symboly dotočením třetího válce bez HOT symbolu. 
Pokud hráči přijdou 3 symboly HOT je automaticky přepnut na start HOT módu. 



 

 

HOT herní mód 
HOT mód je časově omezený mód, kde jako časový indikátor slouží teploměr, zobrazený vlevo od prvního 
válce. Ten je na počátku doplněn do maximální hodnoty a jeho odpočet je aktivován první otočkou v HOT 
módu. Odpočet běží bez ohledu na počet odehraných otoček z maximální hodnoty do nuly. Po tuto dobu 
hráč hraje bez možnosti změnit sázku z COLD módu na všechny 4 válce, a tedy 81 výherních linií. Počet 
odehraných otoček v HOT módu není nijak garantován a výhry v HOT módu není možno riskovat. HOT 
mód je ukončen vyčerpáním časového limitu a hra se automaticky přepne zpět do COLD módu. 
 
Bonusová hra: 
Není.  
 
Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RISKUJ, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do nuly. Hra RIZIKO se nevztahuje na výhry v herním módu HOT. 
 
Tabulka výher: 
 

počet 
symbolů na 

výherní 
linii: 

Zmrzlina, 
nanuk 

Jahoda, 
mince 

Ryba Kompas Diamant HOT teploměr 

3 1x 2x 4x 6x 16x 
Přepnutí do HOT 

módu 

4 2x 4x 40x 60x 160x není 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce.  
WILD Symbol je sám o sobě nevýherní symbol a nahrazuje všechny ostatní symboly kromě HOT symbolu 
(teploměr HOT).  
Výhry s WILD symbolem jsou násobeny x2. 
Číselné hodnoty všech výherních kombinací jsou uvedeny v Kč. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může nebo nemusí být aktivována. Bonusová hra FAIR BONUS umožňuje hráči získat 
část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči do 
položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS.  
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry 

CRAZY SPIN  
 
Typ hry: je to čtyřválcová hra, v níž se sází na 3 nebo 4 shodné symboly zleva na 81 výherních liniích  
 
Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry CRAZY SPIN. Na obrazovkách se zobrazí 
elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý terminál 
může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazuje na horní obrazovce v poli Jackpot. 
Na hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny 
v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, symbol 
reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START pro 
provedení sázky.  
Hodnoty minimální a maximální sázky můžou být dle aktuálního místního nastavení oproti standardním 
hodnotám rozdílné, aktuální hodnoty se zobrazují přímo na každém terminálu. 
 
Popis hry: 
CRAZY SPIN je čtyřválcová hra, v níž se sází na 3 nebo 4 shodné symboly zleva na 81 výherních liniích. 
Výherní linie je pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců výherní linií. 
Před spuštěním hry hráč zvolí v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, tlačítkem START spustí 
roztočením elektronických válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RISKUJ spustit hru Riziko. 
Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná výherní kombinace nebo připíše-li hráč 
získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je připraven na další hru nebo vyplacení 
kreditu. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Bonusová hra: 
Pokud se hráči na výherní linii zobrazí nejméně tři symboly BONUS, získává hráč bonusové hry – za 3x 
BONUS je 10 bonusových her, za 4x BONUS je 40 bonusových her. Otáčky bonusové hry jsou pro hráče 
zdarma, válce se během bonusových her roztáčí různými směry. Výhry z bonusových her nelze násobit ve 
hře RIZIKO. 
 
 
 
 
 



 

 

Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RISKUJ, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do nuly. 
 
Tabulka výher: 
 

počet symbolů 
na výherní 

linii: 
Třešně 

Citrony, 
Pomeranče, 

Švestky, Hrušky 
Meloun Zlatá cihla WILD 

BONUS 
(počet 

bonusových 
her) 

3 1x 1x 6x 16x Nevýherní 10 

4 2x 4x 60x 160x Nevýherní 40 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce. Symbol WILD je sám o sobě 
nevýherní symbol, nahrazuje na všechny symboly kromě symbolu BONUS. V případě výherní kombinace 
s jedním symbolem WILD se výhry násobí 2x, se dvěma symboly WILD výhry násobí 4x a se třemi symboly 
WILD výhry násobí 8x. 4 WILD symboly na jedné výherní linii nejsou výherní kombinací. Číselné hodnoty 
všech výherních kombinací jsou uvedeny v Kč. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může nebo nemusí být aktivována. Bonusová hra FAIR BONUS umožňuje hráči získat 
část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči do 
položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS.  
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry 

SECRET OF THE CASTLE 
 
Typ hry: je to čtyřválcová hra, v níž se sází na 3 nebo 4 shodné symboly na 81 výherních liniích  
 
Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry SECRET OF THE CASTLE. Na obrazovkách se 
zobrazí elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý 
terminál může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazují na horní obrazovce v poli 
Jackpot. Na hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou 
uvedeny v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, 
symbol reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START 
pro provedení sázky. Hodnoty minimální a maximální sázky můžou být dle aktuálního místního nastavení 
oproti standardním hodnotám rozdílné, aktuální hodnoty se zobrazují přímo na každém terminálu. 
 
Popis hry: 
SECRET OF THE CASTLE je čtyřválcová hra, v níž se sází na 3 nebo 4 shodné symboly zleva na 81 výherních 
liniích. Výherní linie je pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců výherní linií. Před 
spuštěním hry hráč zvolí v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, tlačítkem START spustí 
roztočením elektronických válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RISKUJ spustit hru Riziko. Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná 
výherní kombinace nebo připíše-li hráč získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je 
připraven na další hru nebo vyplacení kreditu. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Bonusová hra: 
Pokud se hráči na výherní linii zobrazí tři nebo čtyři BONUS symboly mince, hráč získává bonusové hry, 
které jsou zdarma.  
Během bonusových her má hráč možnost po každé nevýherní otočce dotykem nebo tlačítky zamknout až 
3 libovolné válce, které v další otočce nebudou roztočeny a jejich zobrazené symboly tak v následující 
otočce vytvoří s neuzamknutými novou výherní kombinaci. Ta je po dokončení otáčky vyhodnocena, 
pokud je opět nevýherní, hráč má opět možnost pro další bonusovou otočku zachovat nebo případně 
upravit výběr uzamknutých válců. Pokud byla otáčka výherní, výhra je bez možnosti riskování připsána do 
kreditu a následující otočka probíhá na všech válcích bez možnosti uzamknutí. 
Výhru v bonusové hře nelze riskovat ve hře Riskuj. Během bonusových her hráč nemůže vyhrát další 
bonusové hry. 
 



 

 

Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RISKUJ, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do nuly. 
 
Tabulka výher: 
 

počet 
symbolů na 
výherní linii: 

meč,  
vlajka 

korbel,  
svitek 

Žena 
Rytířská 
helmice 

Královská 
koruna 

Mince 
BONUS 

4 2x 4x 40x 60x 160x 
20 BONUS 

her 

3 1x 2x 4x 6x 16x 
10 BONUS 

her 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce.  
WILD Symbol kat je sám o sobě nevýherní symbol a nahrazuje na výherní linii, kde padl, všechny ostatní 
symboly kromě BONUS symbolu. WILD symbol kata násobí výhru 2x. 
Číselné hodnoty všech výherních kombinací jsou uvedeny v Kč. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může, nebo nemusí být aktivována Bonusová hra FAIR BONUS, která umožňuje hráči 
získat část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči 
do položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS. 
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry 

SECRET OF THE CASTLE 2 
 
Typ hry: je to čtyřválcová hra, v níž se sází na 3 nebo 4 shodné symboly na 81 výherních liniích počítaných 
z leva doprava 
 
Standardní hodnoty sázek: 

Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 

Hodnoty minimální a maximální sázky na 1 hru mohou být dle aktuálního místního nastavení oproti 
standardním hodnotám rozdílné, tj. minimální sázka může být nastavena v částce vyšší než 1,- Kč 
a maximální sázka může být nastavena v částce nižší než 1.000,- Kč, přičemž aktuální hodnoty se zobrazují 
přímo na každém terminálu. 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry SECRET OF THE CASTLE 2. Na obrazovkách se 
zobrazí elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý 
terminál může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazují na horní obrazovce v poli 
Jackpot. Na hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou 
uvedeny v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, 
symbol reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START 
pro provedení sázky.  
 
Popis hry: 
SECRET OF THE CASTLE 2 je čtyřválcová hra, v níž se sází na 3 nebo 4 shodné symboly zleva na 81 
výherních liniích. Výherní linie je pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců výherní linií. 
Před spuštěním hry hráč zvolí v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, tlačítkem START spustí 
roztočením elektronických válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RISKUJ spustit hru Riziko. Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná 
výherní kombinace nebo připíše-li hráč získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je 
připraven na další hru nebo vyplacení kreditu. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Bonusová hra: 
Pokud se hráči na výherní linii zobrazí tři nebo čtyři BONUS symboly mince, hráč získává bonusové hry, 
které jsou zdarma.  
Během bonusových her má hráč možnost po každé nevýherní otočce dotykem nebo tlačítky zamknout až 
3 libovolné válce, které v další otočce nebudou roztočeny a jejich zobrazené symboly tak v následující 
otočce vytvoří s neuzamknutými novou výherní kombinaci. Ta je po dokončení otáčky vyhodnocena, 



 

 

pokud je opět nevýherní, hráč má opět možnost pro další bonusovou otočku zachovat nebo případně 
upravit výběr uzamknutých válců. Pokud byla otáčka výherní, výhra je bez možnosti riskování připsána do 
kreditu a následující otočka probíhá na všech válcích bez možnosti uzamknutí. 
Výhru v bonusové hře nelze riskovat ve hře RIZIKO. Během bonusových her hráč nemůže vyhrát další 
bonusové hry. 
 
Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RISKUJ, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do nuly. 
 
Tabulka výher: 
 

počet 
symbolů na 
výherní linii: 

meč,  
vlajka 

korbel,  
svitek 

Žena 
Rytířská 
helmice 

Královská 
koruna 

Mince 
BONUS 

4 2x 4x 40x 60x 160x 
20 BONUS 

her 

3 1x 2x 4x 6x 16x 
10 BONUS 

her 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce. Číselné hodnoty všech 
výherních kombinací jsou uvedeny v Kč. 
WILD symbol kat je sám o sobě nevýherní symbol a nahrazuje na výherní linii, kde padl, všechny ostatní 
symboly kromě BONUS symbolu. WILD symbol kata násobí výhru 2x. 
Během základní hry se může vlevo nad válci objevit Kat. Po dobu jeho zobrazení může náhodně v některé 
z následujících otoček sekerou změnit jeden symbol na náhodně vybraný a dopomoc tak hráči k výhře. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může nebo nemusí být aktivována. Bonusová hra FAIR BONUS umožňuje hráči získat 
část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči do 
položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS.  
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry 

WAY TO HELL 
 
Typ hry: je to tříválcová hra, v níž se sází na 3 shodné symboly na 27 výherních liniích  
 
Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry WAY TO HELL. Na obrazovkách se zobrazí 
elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý terminál 
může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazují na horní obrazovce v poli Jackpot. Na 
hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny 
v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, symbol 
reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START pro 
provedení sázky.  
Hodnoty minimální a maximální sázky můžou být dle aktuálního místního nastavení oproti standardním 
hodnotám rozdílné, aktuální hodnoty se zobrazují přímo na každém terminálu. 
 
Popis hry: 
WAY TO HELL je tříválcová hra, v níž se sází na 3 shodné symboly na 27 výherních liniích. Výherní linie je 
pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců výherní linií. 
Před spuštěním hry hráč zvolí v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, tlačítkem START spustí 
roztočením elektronických válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RISKUJ spustit hru Riziko. 
Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná výherní kombinace nebo připíše-li hráč 
získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je připraven na další hru nebo vyplacení 
kreditu. 
V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Bonusová hra: 
Pokud se hráči na výherní linii zobrazí tři BONUS symboly čertice, získává zdarma 1-10 bonusových her. 
Během bonusových her má hráč možnost po každé nevýherní otočce dotykem nebo tlačítkem vybrat 
libovolný jeden ze tří válců, který se znova dodatečně roztočí a vytvoří tak se zbývajícími dvěma válci další 
možnou výherní kombinaci. Ta je vyhodnocena, případnou výhru může hráč PŘIPSAT do kreditu. Výhru v 
bonusové hře nelze riskovat ve hře Riskuj. Následující otočka již probíhá na všech 3 válcích, pokud bude 
nevýherní, má hráč opět možnost znovu roztočení jednoho válce. 
Během bonusových her může hráč vyhrát další bonusové hry.  
 



 

 

Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RISKUJ, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do nuly. 
 
Tabulka výher: 
 

počet 
symbolů na 
výherní linii: 

Zlatý/Stříbrný 
necronomico

n 

Kniha 
hříchů 

Kotel, 
Beran 

Lebka Anděl 
ČERTICE 
BONUS 

Mystery 

3 2x 8x 16x 20x 40x nevýherní 20x – 100x 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce. BONUS symbol čertice je 
sám o sobě nevýherní symbol. Číselné hodnoty všech výherních kombinací jsou uvedeny v Kč. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může nebo nemusí být aktivována. Bonusová hra FAIR BONUS umožňuje hráči získat 
část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči do 
položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS. 
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry  

WAY TO HELL 2 
 
Typ hry: je tříválcová hra, v níž se sází na 3 shodné symboly na 27 výherních liniích 
 
Standardní hodnoty sázek: 

Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 

Hodnoty minimální a maximální sázky na 1 hru mohou být dle aktuálního místního nastavení oproti 
standardním hodnotám rozdílné, tj. minimální sázka může být nastavena v částce vyšší než 1,- Kč a 
maximální sázka může být nastavena v částce nižší než 1.000,- Kč, přičemž aktuální hodnoty se zobrazují 
přímo na každém terminálu. 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry WAY TO HELL 2. Na obrazovkách se zobrazí 
elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý terminál 
může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazují na horní obrazovce v poli Jackpot. Na 
hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny 
v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, symbol 
reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START pro 
provedení sázky.  
 
Popis hry: 
WAY TO HELL 2 je tříválcová hra, v níž se sází na 3 shodné symboly na 27 výherních liniích. Výherní linie je 
pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců výherní linií. 
Před spuštěním hry hráč zvolí v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, tlačítkem START spustí 
roztočením elektronických válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RIZIKO spustit hru Riziko. 
Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná výherní kombinace nebo připíše-li hráč 
získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je připraven na další hru nebo vyplacení 
kreditu. 
V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bonusová hra: 
Pokud se hráči na výherní linii zobrazí tři BONUS symboly čertice, získává zdarma 10 bonusových her. 
Během bonusových her má hráč možnost po každé nevýherní otočce dotykem nebo tlačítkem vybrat 
libovolný jeden ze tří válců, který se znova dodatečně roztočí a vytvoří tak se zbývajícími dvěma válci další 
možnou výherní kombinaci. Ta je vyhodnocena, případnou výhru může hráč PŘIPSAT do kreditu. 
Následující otočka již probíhá na všech 3 válcích, pokud bude nevýherní, má hráč opět možnost znovu 
roztočení jednoho válce. 
Výhru v bonusové hře nelze riskovat ve hře Riziko. Během bonusových her nelze vyhrát další bonusové 
hry. 
 
Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RIZIKO, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do nuly. 
 
Tabulka výher: 
 

počet 
symbolů na 
výherní linii: 

Karty Baphomet 
Prsten, 
havran 

Kerberos, 
čert 

Drak Mystery 
ČERTICE 
(BONUS) 

3 1x 2x 8x 16x 40x 20x – 120x 
10 bonus 

her 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce. BONUS symbol čertice je 
sám o sobě nevýherní symbol. Číselné hodnoty všech výherních kombinací jsou uvedeny v Kč. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může nebo nemusí být aktivována. Bonusová hra FAIR BONUS umožňuje hráči získat 
část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči do 
položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS.  
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry 

WINNING STARS 
 
Typ hry: je to pěti-válcová hra, v níž se sází na 2 až 5 shodných symbolů na 5 výherních liniích 
 
Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry WINNING STARS. Na obrazovkách se zobrazí 
elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý terminál 
může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazují na horní obrazovce v poli Jackpot. Na 
hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny 
v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, symbol 
reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START pro 
provedení sázky. Hodnoty minimální a maximální sázky můžou být dle aktuálního místního nastavení 
oproti standardním hodnotám rozdílné, aktuální hodnoty se zobrazují přímo na každém terminálu. 
 
Popis hry: 
WINNING STARS je to pěti-válcová hra, v níž se sází na 2 až 5 shodných symbolů na 5 výherních liniích. 
Výherní linie je pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců výherní linií. Před spuštěním 
hry hráč zvolí v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, tlačítkem START spustí roztočením 
elektronických válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RISKUJ spustit hru Riziko. Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná 
výherní kombinace nebo připíše-li hráč získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je 
připraven na další hru nebo vyplacení kreditu. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Bonusová hra: 
Pokud během standardní hry padne kdekoliv na válcích symbol WILD hvězdy, který není použit ani po 
rozbalení pro dosažení žádné výhry, nabije se dle aktuální hodnoty sázky příslušná část hvězdy do 
hvězdného banku. Plně nabité WILD hvězdy, zobrazené na panelu, je možno kdykoliv použít do hráčem 
vybrané nevýherní obrazovky. WILD symboly se při použití náhodně automaticky umístí na válce a otočka 
je poté vyhodnocena. Bonusové hry jsou pro hráče zdarma a výhry z bonusových her nelze násobit ve hře 
RIZIKO. 
 
 
 
 
 



 

 

Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RISKUJ, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do nuly. 
 
Tabulka výher: 
 

počet 
symbolů 

na 
výherní 

linii: 

třešeň, 
pomeranč 

citron, 
limeta 

banán, 
jahoda 

kokos hrozen meloun zvonek sedmička 

5 4x 8x 16x 32x 64x 128x 256x 500x 

4 2x 4x 6x 8x 12x 16x 32x 128x 

3 1x 2x 3x 4x 6x 8x 12x 16x 

2 - - - - 3x 4x 6x 8x 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce. Symbol WILD hvězdy je sám 
o sobě nevýherní symbol, nahrazuje na všech 3 pozicích válce, kde padl, všechny ostatní symboly.  
Pokud padne na všech pozicích prvních třech válců zleva 9 stejných symbolů - výhra se násobí 3x, pokud 
na všech pozicích prvních čtyřech válců zleva 12 stejných symbolů – výhry se násobí 4x, pokud padnou na 
všech pozicích všech válců stejné symboly, výhra se násobí 10x. Číselné hodnoty všech výherních 
kombinací jsou uvedeny v Kč. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může, nebo nemusí být aktivována Bonusová hra FAIR BONUS, který umožňuje hráči 
získat část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči 
do položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS.  
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry 

X-ZODIAC 
 
Typ hry: je to pěti-válcová hra, v níž se sází na 2 až 5 shodných symbolů na 5 výherních liniích  
 
Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry X-ZODIAC. Na obrazovkách se zobrazí 
elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý terminál 
může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazují na horní obrazovce v poli Jackpot. Na 
hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny 
v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, symbol 
reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START pro 
provedení sázky. Hodnoty minimální a maximální sázky můžou být dle aktuálního místního nastavení 
oproti standardním hodnotám rozdílné, aktuální hodnoty se zobrazují přímo na každém terminálu. 
 
Popis hry: 
X-ZODIAC je pěti-válcová hra, v níž se sází na 2 až 5 shodných symbolů zleva na 5 výherních liniích. Výherní 
linie je pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců výherní linií. Před spuštěním hry hráč 
zvolí v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, tlačítkem START spustí roztočením elektronických 
válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RISKUJ spustit hru Riziko. Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná 
výherní kombinace nebo připíše-li hráč získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je 
připraven na další hru nebo vyplacení kreditu. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Bonusová hra: 
Není. 
 
Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RISKUJ, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do nuly. 



 

 

Tabulka výher: 
 

počet 
symbolů 

na 
výherní 

linii: 

Beran, 
kozoroh 

Štír, rak 
Vodnář, 

ryby 
váhy býk panna střelec lev 

5 4x 8x 16x 32x 64x 128x 256x 500x 

4 2x 4x 6x 8x 12x 16x 32x 128x 

3 1x 2x 3x 4x 6x 8x 12x 16x 

2     3x 4x 6x 8x 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce.  
WILD Symbol je sám o sobě nevýherní symbol a nahrazuje na všech pozicích válce, kde padl, všechny 
ostatní symboly. 
Pro symboly: Beran, kozoroh, štír, rak platí pravidlo, že pokud padne na všech pozicích prvních třech válců 
zleva 9 stejných symbolů - výhra se násobí 3x, pokud na všech pozicích prvních čtyřech válců zleva 12 
stejných symbolů – výhry se násobí 4x, pokud padnou na všech pozicích všech válců stejné symboly, výhra 
se násobí 5x. 
Číselné hodnoty všech výherních kombinací jsou uvedeny v Kč. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může, nebo nemusí být aktivována Bonusová hra FAIR BONUS, který umožňuje hráči 
získat část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči 
do položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS. 
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry 

SUPER CROSS 
 
Typ hry: je to pěti-válcová hra, v níž se sází na 4 až 15 shodných symbolů počítaných kdekoliv na všech 
pozicích válců 
 
Standardní hodnoty sázek: 

Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 

Hodnoty minimální a maximální sázky na 1 hru mohou být dle aktuálního místního nastavení oproti 
standardním hodnotám rozdílné, tj. minimální sázka může být nastavena v částce vyšší než 1,- Kč a 
maximální sázka může být nastavena v částce nižší než 1.000,- Kč, přičemž aktuální hodnoty se zobrazují 
přímo na každém terminálu. 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry SUPER CROSS. Na obrazovkách se zobrazí 
elektronické válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý terminál 
může účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazuje na horní obrazovce v poli Jackpot. 
Na hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny 
v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, symbol 
reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START pro 
provedení sázky.  
 
Popis hry: 
SUPER CROSS je to pěti-válcová hra, v níž se sází na 4 až 15 shodných symbolů počítaných kdekoliv na 
všech pozicích válců. Před spuštěním hry hráč zvolí v souladu s herním plánem výši sázky na jednu hru, 
tlačítkem START spustí roztočením elektronických válců hru, ve stejný okamžik je částka SÁZKA odečtena 
z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RIZIKO spustit hru Riziko. Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná 
výherní kombinace nebo připíše-li hráč získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je 
připraven na další hru nebo vyplacení kreditu. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Bonusová hra: 
Pokud se hráči na válcích zobrazí 4 nebo 5 BONUS symbolů čtyřlístku, získává dle výherní tabulky 10 nebo 
15 BONUS her zdarma. Během bonusových her se mohou hráči na některých pozicích válců objevit 
kouzelné čtyřlístky. Tyto se před vyhodnocením promění na náhodné symboly a mohou tak pomoci hráči 
k výhře. 



 

 

Pokud má hráč k dispozici bonusové hry, pokračuje další bonusovou otočkou, jinak bonusová hra končí. 
Výhru v bonusové hře nelze riskovat ve hře Riskuj. Bonusový symbol se mimo bonusovou hru vyskytuje na 
každém z válců pouze 1x. 
 
Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RIZIKO, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do 1. 
 
Tabulka výher: 
 

Symbol 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 

Jahoda, třešně 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Citron, pomeranč 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Jablko, hruška 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

Švestka 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

Hrozen 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 

Meloun 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 

Zvonek 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 

Sedmička  32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 

Čtyřlístek (BONUS HER) 10 her 15 her           
 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce.  
Číselné hodnoty všech výherních kombinací jsou uvedeny v Kč. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může nebo nemusí být aktivována. Bonusová hra FAIR BONUS umožňuje hráči získat 
část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči do 
položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS.  
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry 

VOLTAGE 
 
Typ hry: je to pěti-válcová hra, v níž se sází na 3 až 5 shodných symbolů na 8 výherních liniích (3 
vodorovné zleva i zprava, 5 svisle). 
 
Minimální sázka na 1 hru:   1,- Kč 
Maximální sázka na 1 hru:   1 000,- Kč 
Maximální výhra z jedné hry:   500 000,- Kč 
 
Herní ukazatelé 
Hru lze z hlavního menu aktivovat vybráním symbolu hry VoltAGE. Na obrazovkách se zobrazí elektronické 
válce s hlavním panelem a tabulkou výher dle aktuální sázky. Dle nastavení se každý terminál může 
účastnit hry Jackpot, jehož aktuální informace se pak zobrazuje na horní obrazovce v poli Jackpot. Na 
hlavním panelu jsou zobrazeny položky KREDIT, VÝHRA a SÁZKA, jejichž číselné hodnoty jsou uvedeny 
v Kč, dále tlačítka ZPĚT pro návrat do hlavní nabídky, INFO pro zobrazení informací ke hře, symbol 
reproduktoru pro změnu hlasitosti, SÁZKA a šipky pro změnu výše aktuální sázky a tlačítko START pro 
provedení sázky. Hodnoty minimální a maximální sázky můžou být dle aktuálního místního nastavení 
oproti standardním hodnotám rozdílné, aktuální hodnoty se zobrazují přímo na každém terminálu. 
 
Popis hry: 
VOLTAGE je pěti-válcová hra, v níž se sází na 3 až 5 shodných symbolů na 8 výherních liniích – 3 
vodorovných počítaných zleva i zprava a 5 svislých počítaných shora dolů. Vodorovná výherní linie j je 
pomyslné spojení vždy jednoho symbolu z každého z válců výherní linií, svislá výherní linie spojuje vždy 3 
symboly nad sebou na každém válci. Před spuštěním hry hráč zvolí v souladu s herním plánem výši sázky 
na jednu hru, tlačítkem START spustí roztočením elektronických válců hru, ve stejný okamžik je částka 
SÁZKA odečtena z částky KREDIT. 
Na elektronických válcích jsou zobrazeny symboly, které jsou po zastavení v souladu s herním plánem 
vyhodnoceny. Za každou výherní kombinaci na výherní linii je připsána odpovídající částka z výherní 
tabulky dle sázky do políčka VÝHRA. Výhru je možno tlačítkem PŘIPSAT přičíst k částce KREDIT nebo 
stiskem tlačítka RISKUJ spustit hru Riziko. Pokud se po zastavení válců na výherních liniích nenachází žádná 
výherní kombinace nebo připíše-li hráč získanou výhru ke kreditu, aktuální hra je ukončena. Terminál je 
připraven na další hru nebo vyplacení kreditu. V případě poruchy jsou všechny hry a výhry neplatné. 
 
Bonusová hra: 
Pokud se hráči na výherní linii zobrazí 3, 4 nebo 5 BONUS symbolů elektrického křesla, získává dle výherní 
tabulky 10, 20 nebo 30 BONUS her zdarma. Během bonusových her má hráč po každé nevýherní otočce 
dotykem možnost zvolit libovolný symbol z obrazovky. Ten bude středem pro elektrické výboje, které 
tento symbol náhodně změní a vytvoří tak další možnou výherní kombinaci. Ta je vyhodnocena, pokud je 
výherní, může hráč výhru PŘIPSAT do kreditu, pokud je nevýherní a hráč má k dispozici ještě bonusové 
hry, pokračuje další bonusovou otočkou, jinak bonusová hra končí.  
Změna symbolu výbojem se z celkového počtu bonusových her neodečítá. Výhru v bonusové hře nelze 
riskovat ve hře Riskuj. 



 

 

 
Hra Riziko: 
Po vyhodnocení výherních kombinací je v případě výhry, pomocí tlačítka RISKUJ, nabídnuta hra Riziko. 
Principem hry Riziko je správně zvolit barvu náhodně vybrané karty (ČERVENÁ/ČERNÁ). Volba je 
provedena zvolením barvy na dotykové obrazovce nebo pomocí tlačítek ĆERVENÁ/ČERNÁ. Pokud je volba 
barvy vylosované karty nesprávná, hráč vsazenou částku prohrává a hra končí. Pokud je volba barvy 
vylosované karty správná, hráč vyhrává dvojnásobek sázky a má možnost další volby karty nebo stiskem 
tlačítka PŘIPSAT připíše vyhranou částku do políčka KREDIT a hra Riziko končí. 
Před každým výběrem karty je možno každým stisknutím tlačítka PŮLIT snížit sázku do hry RIZIKO o 
polovinu až do nuly. 
 
Tabulka výher: 
 

počet 
symbolů 

na 
výherní 

linii: 

Telefon 
Fotoaparát 

Ponorka, 
Helma  

Kolo 
Vzducholoď 

Voltmetr Cívka Lampa Žárovka 
El.křeslo 
(BONUS) 

5 4x 8x 16x 32x 64x 128x 256x 30 her 

4 2x 4x 6x 8x 12x 16x 32x 20 her 

3 1x 2x 3x 4x 4x 5x 6x 10 her 

 
Násobek výherní kombinace se vztahuje k jedné linii a celkové vsazené částce.  
DYNAMIT (WILD Symbol) je sám o sobě nevýherní symbol a nahrazuje na pozici kde padl všechny ostatní 
symboly kromě BONUS symbolu. Výhry s WILD symbolem jsou násobeny 2x. Všechny výhry na 5 symbolů 
vodorovně jsou počítány jen jednou! 
Pro symboly: Telefon, Fotoaparát, Ponorka, Helma platí pravidlo, že pokud padne na všech pozicích 
prvních třech válců zleva nebo zprava 9 stejných symbolů - výhra se násobí 3x, pokud na všech pozicích 
prvních čtyřech válců zleva nebo zprava 12 stejných symbolů – výhry se násobí 4x, pokud padnou na všech 
pozicích všech válců stejné symboly, výhra se násobí 5x. 
Číselné hodnoty všech výherních kombinací jsou uvedeny v Kč. 
 
Fair bonus: 
Tato bonusová hra může nebo nemusí být aktivována. Bonusová hra FAIR BONUS umožňuje hráči získat 
část hodnoty vložených a prosázených částek zpět do kreditu. Z každé takto vložené částky se hráči do 
položky FAIR BONUS připisuje bonus ve výši 10% z vložené hodnoty. S každou další vloženou částkou v 
rámci jedné hry hodnota FAIR BONUSU narůstá, aktuální výše FAIR BONUSU je zobrazena v políčku FAIR 
BONUS.  
Hru o FAIR BONUS je možno spustit stisknutím tlačítka FAIR BONUS, které je aktivní pouze má-li hráč 
kredit menší než 10Kč. Ve FAIR BONUS hře může hráč získat zastavením rulety zpět buď 0%, 50%, 100%, 
150% nebo 200% nasbírané částky. FAIR BONUS se načítá i z částek vložených pomocí platného tiketu. V 
případě vyplacení kreditu během hry se aktuální FAIR BONUS nuluje.



 

 

Herní plán sázkové hry 

JACKPOT 3 
 
Typ hry: Bonusová hra typu Jackpot  
 
Principy Jackpotu: 
Bonusová hra typu Jackpot je speciální hra, kterou je možno aktivovat za účelem zatraktivnění základních 
typů her. Aktivací této hry je určeno, že aktivní hráč během hry dle nastavení serveru přispívá částí každé 
své provedené sázky do společné kumulované Jackpot částky. Tím získává také možnost tuto 
kumulovanou částku vyhrát – vyhrát Jackpot. O výši vyhraného Jackpotu a jeho výherci náhodně 
rozhoduje server. Aktuální částka Jackpotu je zobrazena na horní obrazovce terminálu  
a v případě výhry se připisuje do kreditu.  
Pokud není hra Jackpot na terminálu aktivní, není Jackpot na terminálu nijak zobrazován, hráč do Jackpotu 
nijak nepřispívá  
a ani nemá šanci Jackpot vyhrát. 
 
Prezentace Jackpotu: 
Aktuální kumulovaná částka je na terminálu zobrazována na horní obrazovce v poli označeném Jackpot. 
V případě výhry je hráči vyhraná částka Jackpot zobrazena přes aktuální hranou hru na obou obrazovkách 
terminálu a je přičtena k částce KREDIT. 
Výhru Jackpot nelze násobit ve hře RIZIKO. 
Aktuální výši Jackpotu a historii padlých částek lze zjistit přes administrační rozhraní systému. 
 
Vlastnosti Jackpotu: 

- Systém může obsahovat více Jackpotů s různými nastaveními 
- Jackpoty mohou být nastaveny s různými parametry v několika úrovních: 

o místní BRONZE - obvykle v rámci herny 
o oblastní SILVER - obvykle oblast nebo síť heren 
o systémový GOLD - celý systém) 

- Terminál může obsahovat vždy jen jeden od každé úrovně, tzn. maximálně 3 Jackpoty/terminál 
 
Parametry Jackpotu: 
U bonusové hry Jackpot je možno v systému nastavit parametry: 

- Počáteční částka Jackpotu (v Kč) 
- Maximální částka vyhraného Jackpotu v Kč – 500 000,- Kč 
- Výše příspěvku ze sázky v % – nastavitelný rozsah od 0,01% až do 5 % 
- Minimální výše sázky pro výhru jackpotu v Kč – nastavitelný rozsah od 5 Kč až do 1000 Kč 

(minimální výše od které je jackpot aktivní) 


