HERNÍ PLÁN TECHNICKÉ HRY – ZVLÁŠTNÍ ČÁST
SUBSYSTÉM CLS

KAJOT VLT +

OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY:

9 STARS
ALCHEMY
DOUBLE STARS
FRUIT FARM
ICE BAR 27
JOKER BOOM
MULTI VEGAS 81
NEON FRUITS
POLY DIAMONDS
PUPPET SHOW
SECRETS OF EGYPT
SIMPLY THE BEST 81
STARS
WANTED!

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.
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Red Plan et V1.5

MINISTERSTVO FINANCÍ VARUJE: ÚČASTÍ NA HAZARDNÍ HŘE
MŮŽE VZNIKNOUT ZÁVISLOST!
ZÁKAZ ÚČASTI OSOB MLADŠÍCH 18 LET NA HAZARDNÍ HŘE.
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Red Plan et V1.5

9 STARS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
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 HVĚZDA

Symbol HVĚZDA rozsvítí hvězdy na bonusovém poli a je zároveň i výherním
symbolem.
V případě výhry na všech 5 liniích (9 stejných symbolů na třech válcích) se
výhry automaticky zdvojnásobí.
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 náhodně vytočí na
výherním kole, kde vytočí zaprvé některý z výherních symbolů a zadruhé
násobek z možností 2x, 4x, 8x, 10x. Výhra se pak vypočítá jako číselná
hodnota uvedená dle výherní tabulky vylosovaného symbolu krát vylosovaný
násobek. Pro účely výpočtu výhry se použije výše celkové sázky do hry,
v rámci které byla bonusová hra KOLO ŠTĚSTÍ spuštěna. Každá výše sázky
má své vlastní bonusové pole. Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry
ani výherní podíl.

DVOJITÁ VÝHRA
BONUSOVÁ HRA
KOLO ŠTĚSTÍ

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

HVĚZDA

100 x n

DIAMANT

30 x n

ČERVENÁ SEDMIČKA

8xn

MODRÁ SEDMIČKA

8xn

ŽLUTÁ SEDMČKA

8xn

ŽLUTÝ BAR

4xn

MODRÝ BAR

4xn

ČERVENÝ BAR

4xn

TŘEŠEŇ

2xn
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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ALCHEMY
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
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)
SYMBOL
ALCHYMISTA (WILD)
BONUSOVÉ FUNKCE
ALCHYMISTA

BONUSOVÁ
OTOČENÍ FREE
SPINS

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.
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).
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.
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

6xn

12 x n

32 x n

250 x n

PRSTEN

4xn

8xn

16 x n

120 x n

ZLATO

3xn

6xn

12 x n

60 x n

TLOUČEK

-

4xn

8xn

20 x n

SVÍČKA

-

3xn

6xn

15 x n

A, K

-

2xn

4xn

10 x n

J, Q

-

1xn

2xn

5xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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DOUBLE STARS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
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
Nahrazuje jakýkoliv symbol.

SYMBOL BARJOKER-BAR (WILD)
BONUSOVÁ
OTOČENÍ DOUBLE
STARS

Pokud se po otočení válců zobrazí 3 symboly HVĚZDY (DOUBLE STAR) na
jedné z výherních linií, aktivuje se 10 bonusových otočení zdarma. V průběhu
bonusové hry jsou výhry úměrné celkové sázce do hry, v rámci které byla
bonusová otočení spuštěna, a aktivuje se 27 výherních linií (criss-cross).
V průběhu bonusových her je možné získat další bonusové 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.
VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

HVĚZDY (DOUBLE STAR)

5 x n + 10 FREE SPINS

77

100 x n

MELOUNY

30 x n

3-BAR

20 x n

HROZNY

15 x n

ZVONKY

10 x n

DOLARY

6xn

ŠVESTKY

4xn

POMERANČE

3xn

TŘEŠNĚ

2xn
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

V.CZ-KAJOT-VLT +
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FRUIT FARM
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
95 %
5 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
6 102 CZK/61 017 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
VELKÉ SYMBOLY
BONUSOVÁ FUNKCE
JEŽEK

Symboly mohou náhodně dopadnout ve formě velkých dlaždic (2x2 nebo 3x3).
Tyto velké dlaždice se počítají jako základní symboly na všech pozicích, které
pokrývají.
Pokud po zastavení válců není na válcích žádná výherní kombinace, může se
náhodně objevit postava ježka, která nahradí jeden z nevýherních symbolů
jiným výherním symbolem, a hráč tak získá bonusovou výhru v závislosti na
výherní tabulce a sázce do hry, v rámci které byla funkce aktivována.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

MELOUN

2xn

20 x n

HROZEN

1xn

10 x n

ŠVESTKA

0.8 x n

4xn

POMERANČ

0.6 x n

3xn

CITRON

0.4 x n

2xn

0.2 x n

1xn

TŘEŠEŇ

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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ICE BAR 27
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií
75 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
45 000 CZK/450 000 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. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku
Sázka.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL ICE BAR
(WILD)
PROPADÁVÁNÍ
SYMBOLŮ

BONUSOVÁ HRA
MYSTERY (ZELENÉ,
ŽLUTÉ A ČERVENÉ
DIAMANTY)

Symbol ICE BAR nahrazuje jakýkoliv symbol.
V případě, že se po otočení válců symbol ICE BAR stane součástí výherní
kombinace, kterou pomohl vytvořit, budou symboly této výherní linie
zamrazené, odstraněné z válců vybuchnutím a zdarma nahrazené symboly
z vyšších pozic na válcích. Hráč tak v rámci jednoho otočení může získat další
výhry. Při výbuchu symbolů a jejich nahrazení novými symboly je
navýšen násobek (multiplikátor) pro případnou další výhru v dané hře vždy o
jeden z možných násobků (na x2, x4, x8, x16 nebo x32).
3 ICE BAR SYMBOLY kdekoli na válcích (minimálně jeden na každém válci)
aktivují bonusovou hru. Hráč si vybere jeden ze tří symbolů ICE BAR na
obrazovce a poté podle výběru jedné z úrovní MYSTERY skryté pod vybraným
symbolem ICE BAR získá bonusovou výhru zobrazenou ve výherní tabulce
(každá celková sázka do hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna, má
své hodnoty bonusových výher jednotlivých úrovní MYSTERY): 40 x n (40 x
celková sázka do hry) pro úroveň Zelené diamanty, 75 x n (75 x celková sázka
do hry) pro úroveň Žluté diamanty a 150 x n (150 x celková sázka do hry) pro
úroveň Červené diamanty. Interakce hráče mají vliv na vizualizaci hry, nikoli
však na výsledek hry ani výherní podíl.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

ICE BAR (WILD)

BONUSOVÁ VÝHRA MYSTERY

HVĚZDA

20 x n

MELOUN

10 x n

HROZEN

7xn

ZVONEK

5xn

DOLAR

2xn

ŠVESTKA

2xn

POMERANČ

1xn

TŘEŠEŇ

1xn
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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JOKER BOOM
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
8 820 CZK/88 200 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.

SYMBOL JOKER
BAR (WILD)
DRUHÁ ŠANCE

Pokud se symbol JOKER BAR nestane po otočení válců součástí výherní
kombinace, zůstává na své pozici pro danou sázku i v následující hře.
Pokud se po otočení válců zobrazí 3x symbol HVĚZDA, aktivuje 10, nebo 4x
symbol HVĚZDA 20 navazujících speciálních her BOOM SPINS. Pro aktivaci
platí, že symbol HVĚZDA musí být vždy právě jeden na jednom válci.
Navazující speciální hry BOOM SPINS nejsou zdarma, hráči se za každé
otočení odečte navolená celková sázka do hry, ve které byly symboly
HVĚZDA získány, 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 BAR. V průběhu navazujících
speciálních her lze získat další speciální hry. Hráč může hodnotu sázky
změnit před spuštěním každé navazující speciální hry BOOM SPINS. Hru
může hráč rovněž kdykoli ukončit a opustit.

NAVAZUJÍCÍ
SPECIÁLNÍ HRY
BOOM SPINS

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

HVĚZDA (SCATTER)

10 BOOM SPINS

20 BOOM SPINS

JOKER BAR (WILD)

-

-

SEDMIČKA

20 x n

200 x n

MELOUN

8xn

80 x n

HROZEN

4xn

40 x n

ŠVESTKA

1xn

4xn

POMERANČ

1xn

4xn

CITRON

1xn

4xn

TŘEŠEŇ

1xn

4xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

V.CZ-KAJOT-VLT +
20/9/20 18

Red Plan et V1.5

MULTI VEGAS 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
8 509 CZK/85 091 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 MULTI WILD nahrazuje jakýkoliv symbol. Jeden symbol MULTI WILD
násobí výhru z výherní kombinace, kterou pomohl vytvořit, dvakrát, dva
symboly MULTI WILD čtyřikrát a tři symboly MULTI WILD osmkrát.

SYMBOL MULTI
WILD

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

MULTI WILD

-

-

SEDMIČKA

16 x n

160 x n

MELOUN

6xn

60 x n

HROZEN

4xn

40 x n

ZVONEK

1xn

4xn

ŠVESTKA

1xn

4xn

DOLAR

1xn

4xn

POMERANČ

1xn

4xn

TŘEŠEŇ

1xn

2xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

V.CZ-KAJOT-VLT +
20/9/20 18

Red Plan et V1.5

NEON FRUITS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií
95 %
5 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
6 207 CZK/62 069 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
DOTOČENÍ ZDARMA
(RESPIN)

MULTIPLIER
(NÁSOBITEL)

Při každé výherní kombinaci vystoupí výherní symboly do popředí a hráč
obdrží jedno dotočení zdarma. Jestliže se při tomto dotočení objeví další
výherní symboly, opět vystoupí a následuje další dotočení zdarma. Tento
herní proces pokračuje až do doby, kdy se neobjeví další výherní symbol. Poté
je vyhodnocena celková výhra dané hry.
Padne-li 6, 9, 12 nebo 15 shodných symbolů na prvních 2, 3, 4 nebo 5 válcích
zleva, získává hráč automaticky 2x, 3x, 4x nebo 5x násobek výhry. Resp.
dvojnásobek za šest shodných symbolů na prvních dvou válcích, trojnásobek
za devět shodných symbolů na prvních třech válcích, čtyřnásobek za dvanáct
shodných symbolů na prvních čtyřech válcích a pětinásobek za patnáct
shodných symbolů na všech pěti válcích.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

SEDMIČKA

2xn

6xn

20 x n

MELOUN

1xn

3xn

10 x n

HROZEN

0.8 x n

2.4 x n

8xn

BAR

0.8 x n

2.4 x n

8xn

ZVONEK

0.4 x n

1.2 x n

4xn

ŠVESTKA

0.4 x n

1.2 x n

4xn

POMERANČ

0.2 x n

0.6 x n

2xn

TŘEŠEŇ

0.2 x n

0.6 x n

2xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

V.CZ-KAJOT-VLT +
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Red Plan et V1.5

POLY DIAMONDS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
9 000 CZK/90 000 CZK

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě symbolu PRSTEN (BONUS),
který platí kdekoliv na válcích (SCATTER). 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 nahrazuje jakýkoliv symbol, mimo symbolu PRSTEN (BONUS).
Symbol WILD po zobrazení nahrazuje všechny ostatní symboly na jeho válci a
poté roztočí všechny zbylé válce jednou zdarma. Padne-li WILD i po tomto
otočení, opět nahradí všechny ostatní symboly na jeho válci a pomůže vytvořit
výherní kombinace, ale další otočení zdarma již neproběhne.
3 symboly PRSTEN (BONUS) kdekoli na válcích aktivují bonusová otočení.
Hráč obdrží 10 bonusových otočení zdarma. 4 symboly BONUS spouští 15
bonusových otočení zdarma. V průběhu bonusových otočení je výhra úměrná
celkové sázce do hry, v rámci které byla bonusová otočení spuštěna. Tato
bonusová otočení je možné získat i v již probíhajících bonusových otočeních.

SYMBOL WILD

BONUSOVÁ
OTOČENÍ

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

PRSTEN (SCATTER)

10 FREE SPINS

15 FREE SPINS

ŽLUTÝ DRAHOKAM
RŮŽOVÝ KULATÝ
DRAHOKAM
ČERVENÉ SRDCE

30 x n

100 x n

10 x n

15 x n

6xn

8xn

MODRÁ KAPKA

3xn

5xn

MODRÝ DRAHOKAM

3xn

5xn

ZELENÝ DRAHOKAM

3xn

5xn

FIALOVÝ ČTVEREC

2xn

4xn

ORANŽOVÁ HVĚZDA

2xn

4xn

BÍLÁ KVĚTINA

2xn

4xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

V.CZ-KAJOT-VLT +
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Red Plan et V1.5

PUPPET SHOW
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po
zatočení válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
243 výherních linií v případě 5 výherních symbolů
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
8 870 CZK/88 696 CZK

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě symbolů MYSTERY a
BONUS, které jsou platné kdekoli na válci (SCATTER). 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 nahrazuje jakýkoliv symbol, kromě symbolu MYSTERY a
BONUS. Pokud je výhra z výherní kombinace, kterou pomohl nahrazením
symbol WILD vytvořit (v případě kombinace se 3, 4 nebo 5 symboly WILD),
nižší než výhra z výherní kombinace samotných symbolů WILD, pak hráč
obdrží výhru za výherní kombinaci tvořenou pouze symboly WILD.
V případě výhry (mimo výhry se symboly BONUS) jsou symboly výherní
kombinace nahrazeny symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak v rámci
jednoho otočení může získat více výher. Při nahrazování symbolů je
zároveň navyšován násobitel pro případnou další výhru v dané hře vždy o
jeden, a to maximálně až na hodnotu x5.
3, 4 anebo 5 symbolů MYSTERY kdekoliv na válcích spouští bonusovou hru
MYSTERY, ve které hráč dle vybraného symbolu MYSTERY na monitoru
obdrží náhodnou výhru z intervalu dle platné výherní tabulky.
Za 3, 4 nebo 5 symbolů BONUS kdekoliv na válcích (SCATTER) obdrží hráč
bonusovou hru s 10, 20 nebo 40 bonusovými otočeními zdarma. Počet
těchto bonusových otočení se určuje dle výherní tabulky. V průběhu
bonusové hry jsou výhry úměrné celkové sázce na hru, v rámci které byla
bonusová otočení spuštěna. Během bonusových otočení je možné získat
další bonusová otočení zdarma.

SYMBOL WILD

PROPADÁVÁNÍ
SYMBOLŮ

BONUSOVÁ HRA
MYSTERY
BONUSOVÁ
OTOČENÍ
FREE SPINS

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

BONUS (SCATTER)

10 FREE SPINS

20 FREE SPINS

40 FREE SPINS

WILD

20 x n

50 x n

200 x n

MYSTERY (SCATTER)

10-60 x n

25-100 x n

60-240 x n

KRÁL

8xn

16 x n

60 x n

KRÁLOVNA

4xn

8xn

20 x n

RYTÍŘ

2xn

4xn

6xn

PRINCEZNA

2xn

4xn

6xn

VODNÍK

1xn

2xn

3xn

ČERT

1xn

2xn

3xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

V.CZ-KAJOT-VLT +
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Red Plan et V1.5

SECRETS OF EGYPT
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
10 výherních linií, hráč si může nastavit počet linií v
rozmezí 1–10
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
11 400 CZK/114 000 CZK
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 sázku na linii v políčku Sázka. Celková Sázka na hru se vypočte jako násobek sázky na linii a
navoleného počtu herních linií.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
Nahrazuje jakýkoliv symbol, kromě symbolu PYRAMIDA. V případě, že se po
dotočení válců nezobrazí žádná výherní kombinace, ale alespoň jeden symbol
SFINGA, jsou všechny světlé symboly (10, J, Q, K, A, SFINGA), které jsou v
tu chvíli na válcích, nahrazeny symboly z vyšších pozic. Výhra za výherní
kombinaci se symbolem SFINGA je vynásobena 2x.
V případě výhry (mimo výhry se symboly PYRAMIDA) jsou symboly výherní
kombinace nahrazeny symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak v rámci
jednoho otočení může získat více výher.
3, 4 nebo 5 symbolů PYRAMIDY kdekoliv na válcích spouští 10 bonusových
otočení zdarma. V průběhu bonusových otočení jsou výhry úměrné celkové
sázce na hru, v rámci které byla bonusová otočení spuštěna. Zároveň je stejný
počet výherních linií. V průběhu bonusových otočení je možné získat další
bonusová otáčení zdarma.

SYMBOL SFINGA
(WILD)

PROPADÁVÁNÍ
SYMBOLŮ
BONUSOVÁ
OTOČENÍ
FREE SPINS

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

10 x m

3x
5xm
+
10 FREE SPINS
30 x m

4x
20 x m
+
10 FREE SPINS
250 x m

5x
100 x m
+
10 FREE SPINS
900 x m

PYRAMIDA (SCATTER)

2xm

SFINGA (WILD)
SOKOL

5xm

15 x m

50 x m

150 x m

PSOHLAVEC

5xm

15 x m

50 x m

150 x m

EGYPTSKÝ KŘÍŽ

3xm

10 x m

25 x m

50 x m

OKO RA

3xm

10 x m

25 x m

50 x m

A

-

4xm

8xm

15 x m

K

-

4xm

8xm

15 x m

Q

-

2xm

5xm

10 x m

J

-

2xm

5xm

10 x m

10

-

2xm

5xm

10 x m

m = SÁZKA NA LINII

V.CZ-KAJOT-VLT +
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Red Plan et V1.5

SIMPLY THE BEST 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
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 BONUS OVÉ HRY
Symbol JOKER doplňuje jakýkoliv symbol a pomáhá tím utvářet výherní
kombinaci na výherní linii.
3 nebo 4 výherní symboly v řadě zleva na prostřední výherní linii aktivují
bonusová otočení FREE SPINS. Hráč tak získá bonusová otočení zdarma dle
výherní tabulky. 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.

SYMBOL JOKER
(WILD)
BONUSOVÁ
OTOČENÍ FREE
SPINS

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

BAR BAR

16 x n

64 x n

HVĚZDA

6xn

24 x n

MELOUN

4xn

16 x n

ZVONEK

2xn

8xn

ŠVESTKA

2xn

8xn

POMERANČ

2xn

8xn

DOLAR

2xn

8xn

1xn

4xn

TŘEŠEŇ

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

VÝHERNÍ TABULKA FREE SPINS
SYMBOL

3x

4x

JOKER (WILD)

20 FREESPINS

40 FREESPINS

BAR BAR

8 FREESPINS

16 FREESPINS

HVĚZDA

7 FREESPINS

14 FREESPINS

MELOUN

6 FREESPINS

12 FREESPINS

ZVONEK

5 FREESPINS

10 FREESPINS

ŠVESTKA

4 FREESPINS

8 FREESPINS

POMERANČ

3 FREESPINS

6 FREESPINS

DOLAR

2 FREESPINS

4 FREESPINS

TŘEŠEŇ

1 FREESPIN

2 FREESPINS

V.CZ-KAJOT-VLT +
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Red Plan et V1.5

STARS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
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 WILD doplňuje kterýkoliv symbol a pomáhá utvářet kombinaci na
výherní linii kromě té se symbolem MYSTERY. Pokud pomáhá jeden symbol
WILD vytvořit výherní kombinace, pak se výhra z této výherní kombinace
násobí x2, pokud padnou 2 symboly WILD, výhra se násobí x3.
Pokud se po otočení válců zobrazí 3 symboly MYSTERY ve výherní linii,
aktivuje se bonusová hra KOLO ŠTĚSTÍ. Hráč roztočí kolo a obdrží násobek
(10x až 500x), který vynásobí hráči celkovou sázku do hry. Pro účely výpočtu
výhry v rámci bonusové hry se použije výše celkové sázky do hry, v rámci
které byla bonusová hra KOLO ŠTĚSTÍ spuštěna. Interakce hráče nemají vliv
na výsledek hry ani výherní podíl.

SYMBOL WILD

BONUSOVÁ HRA
KOLO ŠTĚSTÍ

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

MYSTERY

10–500 x n

SEDMIČKA

100 x n

MELOUN

20 x n

HROZEN

10 x n

BAR

2xn

ZVONEK

2xn

DOLAR

2xn

PLUM

1xn

TŘEŠEŇ

1xn

POMERANČ

1xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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WANTED!
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po
zatočení válců
10 výherních linií
95 %
1 CZK
100 CZK/1000 CZK
50 000 CZK/500 000 CZK
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 ŠERIF/ŠERIFKA nahrazuje jakýkoliv symbol, kromě symbolu
SALOON BONUS a HVĚZDA.

SYMBOL
ŠERIF/ŠERIFKA
(WILD)
BONUSOVÁ HRA
SALOON

3 a více symbolů SALOON kdekoliv na válcích aktivují bonusovou hru
SALOON. V bonusové hře hráč obdrží výhru za počet získaných symbolů
SALOON, které bonusovou hru spustily, a tento počet je dle výherní tabulky
násobený násobkem získaným na výherním kole v intervalu (x2 – x5). Hráč
roztočí kolo a obdrží násobek (x2 až x5), který vynásobí hráči dosavadní výhru
bonusové hry SALOON. Interakce Hráče nemá vliv na výsledek Hry ani
výherní podíl.
3, 4 nebo 5 symbolů HVĚZDA kdekoliv na válcích spouští bonusová otočení
zdarma (FREE SPINS). Počet FREE SPINS otočení je dán výherní tabulkou.
Výhry během těchto FREE SPINS bonusových otočení jsou dvojnásobné,
úměrné celkové sázce do hry, v rámci které byla bonusová otočení spuštěna.
V průběhu bonusových otočení je možné získat další otočení zdarma.

BONUSOVÁ
OTOČENÍ FREE
SPINS

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

HVĚZDA (SCATTER)

-

10 FREE SPINS

20 FREE SPINS

30 FREE SPINS

ŠERIF, ŠERIFKA (WILD)
SALOON BONUS
(SCATTER)
BANDITA 1

-

50 x n

200 x n

500 x n

-

10 x n

20 x n

50 x n

-

8xn

20 x n

100 x n

BANDITA 2

-

8xn

20 x n

100 x n

BANDITA 3

-

8xn

20 x n

100 x n

PYTEL PENĚZ

-

3xn

8xn

25 x n

KARTY

-

3xn

8xn

25 x n

KOLTY

1xn

2xn

5xn

15 x n

LAHEV WHISKEY

1xn

2xn

5xn

15 x n
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