
PRAVIDLA HRY PINKY CAT 

Verze pro kasino 
 

SYMBOLY 

Hra obsahuje následující symboly: 

1. WILD  

2. BONUS 

3. Detektiv  

4. Myš 

5. Trezor 

6. Odznak  

7. Modrý 

8. Oranžový 

9. Zelený 

10. Červený 

OVLÁDÁNÍ HRY 

Hra je aktivována výběrem ikony PINKY CAT 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 Zpět, 

AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 

mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 

navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

PINKY CAT je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v 11 výherních liniích na 

pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 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 alespoň 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. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností 

získat bonusovou fázi této hry. 

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

linie. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. 



 

SYMBOL BONUS 

Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li 3, případně 4 

anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10, případně 20 anebo 30 bonusových otočení 

zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 

Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 

určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 

tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. 

V případě, že v jedné linii padne více symbolů WILD, násobí se výhra za každý jednotlivý symbol dvěma.  

SYMBOL WILD 

Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a pomáhá tak vytvořit výherní linii. 

V případě, že v jedné linii padne symbol WILD, násobí se výhra za každý jednotlivý symbol WILD dvěmi.  

SPECIÁLNÍ BONUS 

Pokud je hra nevýherní, může nastat jedna z níže uvedených situací: 

NINJA MOUSE 

Dojde k náhodnému odstranění některých symbolů, na jejichž místa propadnou symboly další a může 

tak dojít k utvoření výherní linie. 

CAT THIEF 

Náhodně změní některé symboly za symbol WILD. 

TNT CAT 

Dojde k náhodnému odstranění některých symbolů, na jejichž místa propadnou symboly další a může 

tak dojít k utvoření výherní linie. 

WANTED 

Náhodně změní některé symboly za symbol WILD. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 

"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

Platforma 
Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. sázka Max. výhra 
Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino 2.1.1 85.00% - 99.00% 5,00 Kč 1 000 Kč 500 000 Kč 2s 18 000 – 270 000 Kč 



TABULKA VÝHER  

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

V průběhu hry se účastníkovi na tabulce výher přepíná zobrazení informace o speciálních bonusech, 

které hra obsahuje. Níže uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

 

 


