
BOOFA 

OVLÁDÁNÍ HRY 

Hra je aktivována výběrem ikony BOOFA v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají 

políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka MENU a START. Dlouhým stiskem 

tlačítka START se spustí režim AUTOSTART. Sázející klikem na pole SÁZKA, nebo v MENU hry, navolí výši celkové 

sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BOOFA je pětiválcová hra, v níž se sází na dva shodné symboly v deseti výherních liniích na pěti válcích. Výherní 

linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených 

válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou 

dva shodné symboly. 

CÍL 

Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 

válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Tzv. 

divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto 

situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. 

SYMBOL SPHINX 

Symbol SPHINX může na herní obrazovce padnout ve dvou variantách: 

1. Základní symbol – platí jako normální výhra dle výherní tabulky a neplní žádnou jinou funkci. 

2. Zvýrazněný symbol – platí jako normální výhra dle výherní tabulky, tvoří-li výherní linii, ale 

zároveň má funkci SCATTER pro vstup do bonusové funkce ASET BONUS. Pokud tedy hráč 

obdrží linii symbolů SPHINX, získá výhru a vstup do funkce ASET BONUS. Pokud hráči symbol 

SPHINX nepřijde ve výherní linii, ale na obrazovce jsou alespoň tři tyto symboly kdekoliv na 

válcích, hráč vstupuje do funkce ASET BONUS. Je-li na obrazovce více výherních linií 

se zvýrazněným SPHINX symbolem, nejprve dojde k vyhodnocení všech výherních linií, a až po 

jejich vyhodnocení hráč vstoupí do bonusové funkce ASET BONUS.  

ASET BONUS 

Bonusová funkce ASET BONUS se skládá ze dvou úrovní.  

1. Úroveň - Hráči se zobrazí kolo štěstí, které se zdarma roztočí tlačítkem START. Kolo obsahuje 

15 výher, z nichž jednu hráč po zastavení kola získá a postupuje do další úrovně. 

2. Úroveň – Hráči se zobrazí druhé kolo štěstí, které se opět zdarma roztočí tlačítkem START. 

Kolo obsahuje 10 pozic s násobky od 2x do 5x. Po jeho dotočení se vynásobí celková výhra 

z předešlé úrovně násobkem, který hráč obdržel.  

Za ASET BONUS tedy hráč obdrží vždy výhru z prvního kola štěstí vynásobenou násobkem ve druhém kole štěstí. 

Ani jedno z kol štěstí nelze přerušit, hráč tedy musí obě kola společně odehrát. Za ASET BONUS hráč obdrží 20 – 

250násobek sázky, která byla nastavena v okamžiku vstupu do ASET BONUSU. 



SYMBOL SCARAB  

Symbol SCARAB může na herní obrazovce padnout ve dvou variantách: 

1. Nezvýrazněný – platí jako normální výhra dle výherní tabulky a neplní žádnou jinou funkci. 

2. Zvýrazněný světlem – platí jako normální výhra dle výherní tabulky, tvoří-li výherní linii, ale 

zároveň funguje jako scatter pro vstup do bonusové funkce SCARAB BONUS. Pokud tedy hráč 

obdrží linii symbolů SCARAB, získá výhru a vstup do funkce SCARAB BONUS. Pokud hráči 

symbol SCARAB nepřijde ve výherní linii, ale na obrazovce jsou alespoň tři tyto symboly 

kdekoliv na válcích, hráč vstupuje do funkce SCARAB BONUS. Je-li na obrazovce více výherních 

linií s rozsvíceným SCARAB symbolem, nejprve dojde k vyhodnocení všech výherních linií, a až 

po jejich vyhodnocení hráč vstoupí do bonusové funkce SCARAB BONUS. 

 

SCARAB BONUS 

Hráči se zobrazí sedm velikých scarabů, z nichž pod každým se skrývá výhra. Hráč klikem na obrazovku vybere 

jednoho ze scarabů a obdrží výhru, kterou ukrývá. Hráč může vybírat pouze jednou. Poté co hráč scaraba vybere 

a obdrží výhru, jsou hráči odkryty i další scaraby. Volba hráče nemá žádný vliv na výsledek hry ani výherní podíl a 

odhalení je pouze vizualizace pro zatraktivnění hraní. Za SCARAB BONUS hráč obdrží 15 – 50násobek sázky, která 

byla nastavena v okamžiku vstupu do SCARAB BONUSU.  

 

SYMBOL KNIHA 

Symbol KNIHA má tři funkce, které platí zároveň: 

1. Funkce WILD – Nahrazuje jakýkoliv symbol ve hře pro utvoření výherní linie, a to v celé hře. 

2. Funkce SCATTER – Symbol KNIHA nemusí být součástí výherní linie. 

3. Funkce BONUS – Za tři a více symbolů KNIHA hráč obdrží 10 volných otočení v bonusovém 

režimu. 

Pokud hráč obdrží 3, 4 nebo 5 symbolů KNIHA kdekoliv na válcích, hráč obdrží výhru za daný počet symbolů KNIHA 

dle výherní tabulky a automaticky vstupuje do režimu BONUS.  

REŽIM BONUS  

Při vstupu do režimu BONUS hra automaticky vybere jeden z herních symbolů, kromě symbolu KNIHA, který 

umístí na spodní panel. Tento vybraný symbol má v režimu BONUS funkci roztahujícího se SCATTERU a na válcích 

se zobrazuje na hnědém svitku. Pokud hráči padne v režimu BONUS nějaký počet těchto SCATTERŮ, dojde 

nejprve k vyhodnocení základních výherních linií, SCATTERY se poté vertikálně roztáhnou na celý válec a dojde 

k vyhodnocení linií, které takovýto SCATTER obsahují. Takto roztažené SCATTERY nemusí tvořit linii za sebou, ale 

musí být splněn jejich počet v dané linii, dle tabulky výher. V režimu BONUS hráč obdrží výhru v rozmezí 40 – 

250násobek sázky, ve které byl režim BONUS spuštěn.  

 

PARAMETRY HRY 



Výherní podíl 
(RTP) 

Min. sázka Max. sázka Max. výhra 
Minimální 

doba jedné 
hry 

Statistická 
průměrná 
hodinová 

prohra 

85 - 99% 10.00 Kč 1000.00 Kč 500,000.00 Kč 2sec. 
18 000 – 270 

000 Kč 

 

VÝHERNÍ TABULKA  

Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže uvedená 

tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

 


