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HERNÍ PLÁN TECHNICKÉ HRY – ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

SUBSYSTÉM CLS KAJOT VLT + OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: 

9 STARS PLUS 
ALCHEMY 

JOKER 27 PLUS 
JOKER BOOM PLUS 
KAJOT ROULETTE 
MONSTER SLOTS 
SUPER JOKER 40 

VIKINGS 
 

 
 

JACKPOTS: Prémiová hra Jackpots je nastavena v centrálním herním systému jako centrální prémiová hra 
pro technické hry, to znamená, že prémiovou hru může dle nastavení obsahovat každé koncové zařízení s 
balíkem her níže uvedených připojených do herního systému KAJOT VLT +. 
Prémiová hra Jackpots zahrnuje tři druhy prémiových výher – BRONZE, SILVER a GOLD, kdy jednu z těchto 
prémiových výher Hráč náhodně vyhrává. 
Celkový příspěvek do prémiové hry se kumuluje podle nastaveného procenta (0,1 až 5%) ze sázky do 
hazardních her ze všech aktivních koncových zařízení herního systému KAJOT VLT + zapojených do 
prémiové hry. Nárůst příspěvků do všech druhů aktivní a vedlejší prémiové hry (běží na pozadí systému) je 
nastaven zvlášť. Příspěvky do jednotlivých druhů prémiové hry se nastavují pro každý druh zvlášť (0–100 % 
z celkového příspěvku do aktivní prémiové hry pro aktivní jackpot a 0–100 % z celkového příspěvku do 
vedlejší prémiové hry pro budoucí jackpot). Maximální hodnota výhry prémiové hry nepřekročí v součtu 
s výhrou, kterou hráč obdržel ve hře, v rámci které byl Jackpot aktivován, 50.000 CZK v herním prostoru 
herny a 500.000 CZK v herním prostoru casina. Výše všech parametrů je pevně nastavena provozovatelem 
před spuštěním systému. 
Aktuální hodnoty jednotlivých prémiových výher se zobrazují na koncových zařízeních v polích označených 
Bronze, Silver a Gold. Podmínkou získání jakéhokoliv typu prémiové výhry v rámci bonusové hry Jackpots 
je účast na jedné z technických her připojených do herního systému KAJOT VLT +. Hráč se musí aktivně 
zapojit do jedné z těchto her stisknutím tlačítka „Start“. Každý hráč má stejnou šanci vyhrát prémiovou výhru 
v rámci JACKPOTS bez ohledu na výši své sázky. Každý typ prémiové hry má intervalové nastavení (500 
Kč - 500000 Kč), ve kterém mohou výhry určitého druhu prémiové hry padnout. 
O výhře v prémiové hře rozhoduje jen náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 
centrálního herního systému. Výhra se losuje po každém stisknutí tlačítka START. V případě výhry 
jakéhokoliv druhu prémiové hry, je na tuto skutečnost hráč upozorněn vizuálně a akusticky na obrazovce 
koncového zařízení. Výše výhry se rovná aktuální hodnotě daného druhu prémiové hry a výhra se 
automaticky připočítává do Kreditu hráče (výhra je zaznamenána i ve statistikách na koncovém zařízení). Z 
aktuální hodnoty daného druhu vedlejší prémiové hry se bere hodnota podle nastaveného intervalu 
počáteční hodnoty dané úrovně (500–50000 Kč) a přesune se do dané úrovně aktivní prémiové hry a tvoří 
její počáteční hodnotu (případný zbytek zůstává v nové kumulované hodnotě dané úrovně vedlejší prémiové 
hry) a celý proces se začíná nanovo. 
Centrální herní systém zaznamenává všechny výhry prémiových her. Hodnoty získaných druhů prémiových 
her se také zobrazují na koncovém zařízení, na kterém byly jednotlivé druhy prémiových her získány.  
Nastavení, sledování a evidence prémiových her je zajištěna v aplikaci herního systému. 
 
CLS KAJOT VLT + je koncové zařízení připojené on-line na centrálu herního systému dle § 42, odst. 4 ZHH. 
Herní průběh všech Technických her je řízen RNG, umístěným na této centrále herního systému. Pokud není 
koncové zařízení připojeno on-line k centrální jednotce není možné hrát žádné hry a je zobrazeno chybové 
hlášení. 
 

 
MINISTERSTVO FINANCÍ VARUJE: ÚČASTÍ NA HAZARDNÍ HŘE 

MŮŽE VZNIKNOUT ZÁVISLOST! 
 

ZÁKAZ ÚČASTI OSOB MLADŠÍCH 18 LET NA HAZARDNÍ HŘE. 
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9 STARS PLUS 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MINIMÁLNÍ SÁZKA 1 CZK 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
Výhry jsou platné zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to 
znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. 
 
 

SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY  

DVOJITÁ VÝHRA V případě výhry na všech 27 výherních liniích (9 stejných symbolů na 
třech válcích) se výhry automaticky zdvojnásobí. 

SYMBOL HVĚZDA 
(WILD) 

Symbol HVĚZDA nahrazuje jakýkoliv symbol. Symbol HVĚZDA rozsvítí 
hvězdy na bonusovém poli. 

BONUSOVÁ HRA 
KOLO ŠTĚSTÍ 

Padne-li kdekoliv na válcích symbol hvězdy, rozsvítí se na Bonusovém 
poli příslušná hvězda, jejíž pozice odpovídá pozici na válcích. Takto se 
pokračuje až do rozsvícení všech hvězd v poli. Bonusová hra se spustí 
po rozsvícení všech 9 hvězd v poli. Hráč pak obdrží výhru, kterou si 
vylosuje na výherním kole, kde vytočí zaprvé některý z výherních 
symbolů a zadruhé násobek z možností 5x, 7x, 10x, 12x, 15x, 20x. 
Interakce hráče, které jsou během bonusové hry činěny, nemají vliv na 
výsledek hry. Výhra se pak vypočítá jako faktor vylosovaného symbolu 
krát vylosovaný násobek. Bonusové pole s hvězdami je spjato s výší 
sázky. Každá výše sázky má své vlastní bonusové pole. 

 
 

VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 3x 

HVĚZDA (WILD) 50 x n 

DIAMANT 20 x n 

ČERVENÁ SEDMIČKA 4 x n 

MODRÁ SEDMIČKA 4 x n 

ŽLUTÁ SEDMČKA 4 x n 

ŽLUTÝ BAR 2 x n 

MODRÝ BAR 2 x n 

ČERVENÝ BAR 2 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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ALCHEMY 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MINIMÁLNÍ SÁZKA 1 CZK 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

8 000 CZK/80 000 CZK 

 
Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat 
výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. 
Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka. 
 

SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY  

MULTIPLIER 
(NÁSOBITEL) 

Padne-li 9, 12 nebo 15 shodných symbolů J, Q, K nebo A (případně doplněné 
symbolem ALCHYMISTA (WILD)) na prvních 3, 4 nebo 5 válcích zleva, 
získává hráč automaticky 3x, 4x nebo 5x násobek výhry. 

SYMBOL 
ALCHYMISTA (WILD) 

V případě, je-li možné tímto vytvořit výherní kombinaci, symbol ALCHYMISTA 
(WILD) se roztáhne přes celý válec, na kterém byl zobrazen a nahrazuje 
jakýkoliv symbol kromě symbolu KNIHA (SCATTER). 

BONUSOVÉ FUNKCE 
ALCHYMISTA 

Náhodně se objevující postava alchymisty při nevýherních otočeních válců 

může zdarma aktivovat jednu z následujících bonusových funkcí: 

- ZAMÍCHÁNÍ (SHUFFLING): zamíchání symbolů na válcích po 

nevýherním otočení a vytvoření nové možné výherní kombinace. 

- PŘEBARVENÍ (CHANGING): přebarvení všech symbolů (J, Q, K nebo 

A) na válcích na jeden náhodně zvolený symbol (J, Q, K, nebo A). 

- NÁHODNĚ SE OBJEVUJÍCÍ SYMBOL WILD (RANDOM APPEAR 

WILD): náhodné dosazení symbolu ALCHYMISTA (WILD) na válce.  

Hráč tak může získat bonusovou výhru za nové výherní kombinace podle 
výherní tabulky. 

BONUSOVÁ 
OTOČENÍ FREE 
SPINS 

Bonusovou hru aktivují 3 symboly KNIHA kdekoli na válcích 1, 3 a 5 

(SCATTER). Hráč si může vybrat jednu ze tří variant bonusových her s 

příslušnou BONUSOVOU FUNKCÍ ALCHYMISTA: 

- 9 bonusových otočení zdarma s bonusovou funkcí PŘEBARVENÍ 

(Changing Feature), 

- 7 bonusových otočení zdarma s bonusovou funkcí NÁHODNĚ SE 

OBJEVUJÍCÍ SYMBOL WILD (Random Appear Wild Feature), 

- 5 bonusových otočení zdarma s bonusovou funkcí ZAMÍCHÁNÍ 

(Shuffling Feature). 

 

V průběhu bonusového otočení jsou výhry úměrné celkové sázce do hry, v rámci které byla bonusová 
otočení spuštěna. Není možné získat v průběhu bonusové hry další bonusová otočení zdarma. Interakce 
hráče mají vliv na vizualizaci hry, nikoli však na výsledek hry ani výherní podíl. 
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VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 2x 3x 4x 5x 

KNIHA (SCATTER) - 5, 7 nebo 9 FREE SPINS  - - 

ALCHYMISTA (WILD) - - - - 

ČERVENÝ KRYSTAL 10 x n 20 x n 150 x n 500 x n 

MODRÝ KRYSTAL 6 x n 12 x n 32 x n 250 x n 

PRSTEN 4 x n 8 x n 16 x n 120 x n 

ZLATO 3 x n 6 x n 12 x n 60 x n 

TLOUČEK - 4 x n 8 x n 20 x n 

SVÍČKA - 3 x n 6 x n 15 x n 

A, K - 2 x n 4 x n 10 x n 

J, Q - 1 x n 2 x n 5 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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JOKER 27 PLUS 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 %  
MINIMÁLNÍ SÁZKA 1 CZK 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
Výhry jsou platné zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to 
znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí celkovou sázku na hru 
v políčku Sázka. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY  

SYMBOL JOKER 
(WILD) 

Nahrazuje jakýkoliv symbol. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ 
FREE SPINS 

3 stejné symboly v řadě na prostřední výherní linii aktivují bonusová 
otočení FREE SPINS. Hráč tak získá bonusová otočení zdarma dle 
výherní tabulky umístěné na horním monitoru. V průběhu bonusových 
otočení jsou výhry úměrné celkové sázce na hru, v rámci které byla 
bonusová otočení spuštěna. V průběhu bonusových otočení je možné 
získat další otočení zdarma. 

MULTIPLIER 
(NÁSOBITEL) 

Padne-li 9 shodných symbolů (případně doplněných symbolem JOKER), 
získává hráč automaticky dvojnásobek celkové výhry. 

 
 

VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 3x 

JOKER (WILD) 100 x n 

HVĚZDA 50 x n 

BAR 20 x n 

MELOUN 10 x n 

ZVONEK 4 x n 

ŠVESTKA 4 x n 

DOLAR 2 x n 

POMERANČ 2 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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VÝHERNÍ TABULKA FREE SPINS  

SYMBOL 3x 

JOKER (WILD) 100 FREE SPINS 

HVĚZDA 50 FREE SPINS 

BAR 20 FREE SPINS 

MELOUN 10 FREE SPINS 

ZVONEK 4 FREE SPINS 

ŠVESTKA 4 FREE SPINS 

DOLAR 2 FREE SPINS 

POMERANČ 2 FREE SPINS 

TŘEŠEŇ 1 FREE SPIN 
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JOKER BOOM PLUS 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů 
 81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů 
VÝHERNÍ PODÍL 95 %  
MINIMÁLNÍ SÁZKA 1 CZK 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat 
výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. 
Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A NAVAZUJÍCÍ SPECIÁLNÍ  HRY 

SYMBOL JOKER 
BAR 

Nahrazuje všechny symboly včetně symbolu HVĚZDA (SCATTER). 

DRUHÁ ŠANCE Pokud se po otočení válců získaný symbol JOKER BAR (WILD) nestane 
součástí výherní kombinace, zůstává na své pozici pro jednu následující hru. 

NAVAZUJÍCÍ 
SPECIÁLNÍ HRY 
BOOM SPINS 

Pokud se po otočení válců zobrazí 3 symboly HVĚZDA (SCATTER), aktivuje 
se bonusová hra BOOM SPINS. Pro aktivaci platí, že symbol HVĚZDA 
(SCATTER) se počítá maximálně jeden na každém válci. Hráč si může vybrat 
jednu ze dvou variant BOOM SPINS otáček. Za tři symboly HVĚZDA obdrží 
buď 10 otáček se symbolem WILD na prvním válci nebo 5 otáček se symbolem 
WILD na prvním a čtvrtém válci. Za 4 symboly HVĚZDA obdrží 20, resp. 10 
takovýchto otáček. Otáčky BOOM SPINS nejsou otáčky zdarma – hráči se za 
každou takovou otáčku odečte aktuální sázka z pole KREDIT. Při změně této 
celkové sázky nelze zbývající navazující speciální hry odehrát, ale při návratu 
na původní sázku se bude moct pokračovat v udělených navazujících hrách. 
Během navazujících speciálních her BOOM SPINS jsou všechny 3 symboly 
na prvním válci přeměněné v symbol JOKER. Během těchto bonusových her 
lze získat další otáčky BOOM SPINS. Hráč může hodnotu sázky změnit před 
spuštěním každé navazující speciální hry BOOM SPINS. Hru může hráč 
rovněž kdykoli ukončit a opustit. Interakce hráče nemají vliv na výherní podíl. 

 
 

VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 3x 4x 

SEDMIČKA  20 x n  200 x n  

MELOUN  8 x n  80 x n  

HROZEN  4 x n  40 x n  

ŠVESTKA  1 x n  4 x n  

POMERANČ  1 x n  4 x n  

CITRON  1 x n  4 x n  

TŘEŠEŇ  1 x n  4 x n  

HVĚZDA (SCATTER)  5/10 BOOM SPINS  10/20 BOOM SPINS  

JOKER BAR  -  -  

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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KAJOT ROULETTE 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

HERNÍ KATEGORIE ruleta 
CÍL HRY cílem hry je vsadit na číslo nebo skupinu čísel, na kterém se 

zastaví kulička 
VÝHERNÍ PODÍL 97,3 % 
MINIMÁLNÍ SÁZKA 1 CZK 
HODNOTY MINCÍ 1 CZK, 2 CZK, 5 CZK, 10 CZK, 20 CZK, 50 CZK, 100 CZK 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 3 600 CZK/36 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

4 860 CZK/48 600 CZK 

 
Hrací pole rulety obsahuje celkem 37 číselných pozic od 0 do 36. V levé horní části je „RACE TRACK“ pro 
sázení na výseče z kola rulety. V pravé horní části je historie posledních 11 padnutých čísel včetně 
procentuálních statistik. 
 
 

SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY  

ZDVOJNÁSOBIT A ROZTOČIT Zdvojnásobí hodnotu mincí položených na hracím poli a spustí hru 
rulety. 

ZPĚT Odebere poslední sázku umístěnou na hracím poli rulety, v případě 
sázky na jednu z částí race track vrací sázky zpět po jednotlivých 
mincích. 

VYMAZAT Odebere veškeré sázky z hracího pole rulety. 
REBET Zopakuje sázky uskutečněné v předchozí hře. 
AUTOMATICKY ROZTOČIT Zahájí automatické spouštění hry do vyčerpání kreditu, nebo ukončení 

opětovným stiskem, zvolené sázky se opakují. 
ROZTOČIT Spouští 1 kolo hry. 
 
 
PRŮBĚH HRY  

Sázky se provádí výběrem mincí a jejich umístění na požadované číslo, nebo skupinu čísel. Stiskem tlačítka 
roztočit, je ukončeno kolo sázení a je možné sledovat průběh hry na horním monitoru, nebo ve výseči horní 
části spodního monitoru. 
 
PRŮBĚH HRY  

PŘÍMÁ SÁZKA Minci lze vsadit přímo na kterékoliv číslo včetně nuly.  
DĚLENÁ SÁZKA Minci lze umístit na kterékoliv dvě sousedící čísla tak, že se položí 

na čáru, která tato dvě čísla odděluje. Je proto také možné umístit 
minci na čáru oddělující 0 a 1, 2 a 3. 

 

SÁZKA NA ULIČKU Sázka na uličku se uzavírá na tři čísla. Mince se umísťuje na vnější 
okrajovou čáru hracího pole, vedle odpovídající řady tří čísel. Tímto 
je také umožněno uzavírat sázky na 0, 1 a 2 stejně jako na 0, 2 a 3. 

 

ROHOVÁ SÁZKA Rohová sázka pokrývá čtyři čísla. Mince se klade na kříž rozdělující 
daná čtyři čísla. Lze tak vsadit i na čísla 0, 1, 2 a 3. 

 

SÁZKA NA ŘADU Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tedy šest různých čísel 
ve dvou řadách po třech. Mince se umísťuje na nejbližší okrajovou 
čáru hracího pole rulety a to na místo, kde se kříží s čárou oddělující 
dané dvě řady. 

 

SÁZKA NA SLOUPEC Na kratší straně hracího pole rulety jsou tři pole označená „2 to 1“. 
Umístěním mince do jednoho z těchto polí je vsazeno na všech 12 
čísel v daném řádku (vyjma 0). 

 

SÁZKA NA TUCET Sázku na skupinu dvanácti čísel lze uzavřít umístěním mince do 
jednoho ze tří polí označených „1st 12“, „2nd 12“ nebo „3rd 12“. 
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SÁZKA NA 
ČERNÁ/ČERVENÁ, 
SUDÁ/LICHÁ, NÍZKÁ/VYSOKÁ 
ČÍSLA 

Sázka umístěná v jednom z polí v dolní části hracího pole rulety, 
pokrývá polovinu všech čísel v hracím poli (vyjma 0). Každé pole 
zahrnuje 18 čísel. 

 

 

MOŽNOSTI SÁZEK „RACE TRACK“  

TIERS Le Tiers du Cylindre je sázkou na dvanáct čísel kola od 33 do 27, 
která se nachází naproti 0. K této sázce je potřeba použít 6 mincí a 
umístit je po jedné na každou z následujících dvojic: 5/8, 10/11, 
13/16, 23/24, 27/30, 33/36. 

 

VOISINS Les Voisins du Zéro je sázka na sousední čísla od nuly. Tato sázka 
je celkem pro 17 čísel kola rulety od 25 do 22. Po 1 minci na každou 
z následujících dvojic: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35, poté je třeba 
položit 2 mince na trojici 0/2/3 a 2 mince na čtveřici 25/26/28/29. 

 

ORPHELINS Les Orphelins je sázkou na sirotky. Jedná se o čísla na kole rulety 
od 6 do 17 a od 9 do 1. K této sázce je potřeba použít 5 mincí, z 
nichž je třeba umístit 1 minci na pole s hodnotou 1 a poté vsadit vždy 
po 1 minci na tyto dvojice 6/9, 14/17, 17/20, 31/34. 

 

 
 

VÝHERNÍ TABULKA  

NÁZEV POČET POKRYTÝCH ČÍSEL VÝHERNÍ FAKTOR 

PŘÍMÁ SÁZKA 1 36 x n 

DĚLENÁ SÁZKA 2 18 x n 

SÁZKA NA ULIČKU 3 12 x n 

ROHOVÁ SÁZKA 4 9 x n 

SÁZKA NA ŘADU 6 6 x n 

SÁZKA NA SLOUPEC 12 3 x n 

SÁZKA NA TUCET 12 3 x n 

SÁZKA NA ČERNÁ/ČERVENÁ,  
SUDÁ/LICHÁ,  

NÍZKÁ/VYSOKÁ ČÍSLA 
18 2 x n 

n = SÁZKA NA KOMBINACI 
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MONSTER SLOTS 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií (criss-cross) v případě 3 výherních 

symbolů 
 81 výherních linií (criss-cross) v případě 4 výherních 

symbolů 
 243 výherních linií (criss-cross) v případě 5 výherních 

symbolů 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MINIMÁLNÍ SÁZKA 5 CZK 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
Pětiválcová hra na 27 výherních linií (criss-cross) v případě 3 výherních symbolů, 81 výherních linií (criss-
cross) v případě 4 výherních symbolů a 243 výherních linií (criss-cross) v případě 5 výherních symbolů. 
Výhry jsou platné od prvního válce zleva doprava kromě symbolu scatter, který platí kdekoliv na válcích. Je 
možné během jedné hry získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze 
nejvyšší výhra na jedné výherní linii. 
 
 

SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY  

SYMBOL WILD Symbol WILD doplňuje kombinaci na výherní linii, tedy nahrazuje kterýkoli 
symbol, kromě té se symbolem SCATTER. 

 

BONUSOVÁ HRA 
FREE SPINS 

3 symboly SCATTER spouští bonusovou hru FREE SPINS. V průběhu FREE 
SPINS her jsou výhry úměrné sázce do hry, v rámci které byla bonusová hra 
FREE SPINS spuštěna. Ve FREE SPINS se všechna monstra vyvinou na 
úroveň o jedna vyšší. Ve FREE SPINS se neobjevují symboly RUNY. 

 

RESPIN Vždy, když dopadne pět a více stejných symbolů RUNY kdekoliv na válcích, 

obdrží hráč jeden Respin zdarma, ve kterém se zvýší úroveň monstra 

příslušného danému symbolu RUNY. V Respinu je možné získat další Respin. 

 

EVOLUCE Hráč si pro průběh hry volí tlačítkem „+“ nebo „-“ level hry. Při levelu 1 jsou 

všechna monstra na úrovni 1. S každým vyšším levelem se zvedá příslušné 

monstrum (v pořadí travní monstrum, vodní monstrum, elektrické monstrum, 

ohnivé monstrum) na druhou úroveň již v základní hře. Cena za vyšší level je 

1x, 2x, 3x, 4x, 5x sázka do hry. 

 

 

POPIS FUNKCE CRISS-CROSS 

Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je 
ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat 
jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak 
alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra 
vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, 
tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na 
každém válci tvoří právě jednu výherní linii. 
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VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 3x 4x 5x 

MONSTRUM OHNIVÉ  
ÚROVEŇ 3 

20 x n 40 x n 100 x n 

MONSTRUM ELEKTRICKÉ 
ÚROVEŇ 3 

15 x n 30 x n 75 x n 

MONSTRUM VODNÍ  
ÚROVEŇ 3 

10 x n 20 x n 50 x n 

MONSTRUM TRAVNÍ  
ÚROVEŇ 3 

5 x n 10 x n 25 x n 

MONSTRUM OHNIVÉ  
ÚROVEŇ 2 

4 x n 8 x n 20 x n 

MONSTRUM ELEKTRICKÉ 
ÚROVEŇ 2 

3 x n 6 x n 15 x n 

MONSTRUM VODNÍ  
ÚROVEŇ 2 

2 x n 4 x n 10 x n 

MONSTRUM TRAVNÍ  
ÚROVEŇ 2 

1 x n 2 x n 5 x n 

MONSTRUM OHNIVÉ  
ÚROVEŇ 1 

0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

MONSTRUM ELEKTRICKÉ 
ÚROVEŇ 1 

0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

MONSTRUM VODNÍ  
ÚROVEŇ 1 

0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

MONSTRUM TRAVNÍ  
ÚROVEŇ 1 

0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

RUNA OHNIVÁ 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

RUNA ELEKTRICKÁ 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

RUNA VODNÍ 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

RUNA TRAVNÍ 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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SUPER JOKER 40 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 40 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MINIMÁLNÍ SÁZKA 10 CZK 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
Výhry jsou platné od prvního válce zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních 
liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. 
 
 

SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY  

SYMBOL JOKER 
(WILD) 

Symbol JOKER nahrazuje jakýkoliv symbol. Vždy, když hráči dopadne válec 
plný jednoho ze symbolů, změní se v příští otočce se stejnou sázkou celý tento 
válec na symbol JOKER. Tento prvek nemá vliv na výherní podíl. 

BONUSOVÁ HRA 
FREE SPINS 

3 symboly HVĚZDA kdekoliv na válcích (SCATTER) spouští bonusovou hru 

FREE SPINS. Hráč si může vybrat jednu z třech variant FREE SPINS hry. 

Volba hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl: 

- 5 free spins se symbolem JOKER na celých válcích 1 a 3 a 5 

- 15 free spins se symbolem JOKER na celých válcích 2 a 4  

- 30 free spins se symbolem JOKER na celém válci 3 
 
 

VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 3x 4x 5x 

HVĚZDA (SCATTER) - - - 

JOKER - - 12.5 x n 

SEDMIČKA 2 x n 4 x n 12.5 x n 

BAR 1 x n 2 x n 6 x n 

MELOUN 0.5 x n 1 x n 3 x n 

HROZEN 0.5 x n 1 x n 3 x n 

ŠVESTKA 0.1 x n 0.4 x n 2 x n 

POMERANČ 0.1 x n 0.4 x n 2 x n 

CITRON 0.1 x n 0.2 x n 1 x n 

TŘEŠEŇ 0.1 x n 0.2 x n 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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VIKINGS 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 20 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 %  
MINIMÁLNÍ SÁZKA 1 CZK 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat 
výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. 
Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY  

SYMBOL WILD Symbol WILD doplňuje všechny symboly kromě symbolu SCATTER. Pokud 
padne 1 symbol WILD na výherní linii, pak se liniová výhra násobí x2. Pokud 
padnou 2 symboly WILD na výherní linii, pak se liniová výhra násobí x4. Pokud 
padnou 3 symboly WILD na výherní linii, pak se liniová výhra násobí x8. Pokud 
padnou 4 symboly WILD na výherní linii, pak se liniová výhra násobí x16. 

 

SYMBOL SCATTER Symbol SCATTER se objevuje pouze na 2., 3. a 4. válci. Tři symboly 
SCATTER na válcích, maximálně jeden na každém válci, spouští 10 bonusová 
otočení Free Spins zdarma. Každá obdržená výherní kombinace v této 
bonusové hře je zastavena a hráč obdrží dotočení zdarma s šancí ještě zvýšit 
již dosaženou výhru. Každá další výherní kombinace je takto zastavena a hráč 
získá další dotočení zdarma, až do doby, než přijde první nevýherní 
kombinace, nebo dokud není celá obrazovka plná zastavených symbolů. Poté 
je vyhodnocena celková výhra z dané hry. 

 

 
 

VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 2x 3x 4x 5x 

LOĎ (SCATTER) -  10 FREE SPINS- - - 

DRAK (WILD) - - - - 

VIKING 20 x n 40 x n 60 x n 200 x n 

BOJOVNICE 8 x n 16 x n 32 x n 80 x n 

HELMA - 8 x n 16 x n 32 x n 

SEKERA - 4 x n 8 x n 20 x n 

ŠTÍT - 2 x n 6 x n 16 x n 

NÁRAMEK - 2 x n 6 x n 16 x n 

A - 1 x n 4 x n 8 x n 

K - 1 x n 4 x n 8 x n 

Q - 1 x n 2 x n 4 x n 

J - 1 x n 2 x n 4 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 

 

 


