
Arcane: Reel Chaos™  
Základní informace 

Hra Arcane: Reel Chaos™ je pětiválcový výherní video automat s 20 fixními výherními 

liniemi. Hra obsahuje režim Free Spins, Násobitele a funkce Stacked Wild, Re-Spin atd. (viz 

obrázky a popis níže). Hra je nastavena na následující hodnoty: 

 

Výherní podíl: 96,81 % (96,85 % u Nejvyšší sázky) 

Nejvyšší sázka: 1 000,00 Kč 

Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč 

Statistická průměrná hodinová prohra: 57 420,00 Kč (56 700,00 Kč u Nejvyšší sázky) 

 

Herní funkce 

V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají, s 

popisem jejich funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry: 

Tlačítko Funkce 

 

Klikáním na postranní tlačítka se zvyšuje nebo snižuje hodnota 

mince na jednu hru technické hry. Hodnotě mince 1 odpovídá 

Sázka 20Kč. 

 

Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část 

Pokročilá nastavení automatické hry. 

 

Kliknutím se automaticky nastaví maximální možná výše 

sázky a zahájí se hra technické hry. 

 

Kliknutím na tlačítko se zahájí hra technické hry s aktuálně 

nastavenou výší sázky do jedné hry technické hry, která je 

stanovena vynásobením počtu mincí příslušné úrovně a 

hodnoty mince. 

 

Kliknutím zobrazíte TABULKU VÝPLAT. Další informace 

v tabulce zobrazíte jejím posouváním nahoru a dolů. 

 

Kliknutím otevřete nastavení hry a informace o hře. 

 

Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována 

hlasitost. 

 
Kliknutím otevřete pravidla hry. 

 

Možnosti nastavení hry 

• Herní nastavení otevřete kliknutím na ikonu ozubeného kola, která se nachází v 

nabídce. 

• Úvodní obrazovka. Zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku. 

• Roztočení mezerníkem. Zapíná nebo vypíná funkci mezerníku. 

 

Pokročilá nastavení automatické hry  

• Chcete-li nastavit pokročilé možnosti pro automatickou hru, klikněte na možnost 

AUTOM. HRA a potom na možnost Pokročilá nastavení. 

• Při jakékoliv výhře. Zastaví automatickou hru při výhře. 

• Když jedna výhra překročí. Zastaví automatickou hru, když vyhraná částka 

překročí zadanou částku nebo když se jí bude rovnat. 



• Jsou-li vyhrána Free Spins, zastaví se. Zastaví automatickou hru, pokud ještě před 

odehráním nastaveného počtu kol dojde k výhře Free Spins. 

• Když se hotovost navýší o. Zastaví automatickou hru, pokud se hotovost navýší o 

stanovenou částku. 

• Když se hotovost sníží o. Zastaví automatickou hru, pokud se hotovost sníží o 

stanovenou částku. 

• Kliknutím na Obnovit smažete všechny vybrané možnosti ze sekce Zastavit 

automatickou hru. 

• Automatická hra technické hry se zahájí automaticky po dokončení nastavení 

automatické hry. 

• Automatická hra se ukončí automaticky po splnění nastavených podmínek, nebo v 

případě nedostatečného zůstatku uživatelského konta sázejícího, nebo pokud by 

jejím spuštěním nebyly dodržovány zákonné podmínky. 

• Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop. 

 

 
 

 

 

Tabulka výplat 

Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii 

(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní 

kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší 

výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají. Ve 

Výherní tabulce je uveden výše výher za hodnotu 1 Mince. 



 

 

 
 Současné výhry v různých sázkových řadách se sčítají. 

 Všechny výhry se vyplácí pouze na sázkových řadách, s výjimkou výher se symboly 

Scatter. 

 V jeden okamžik může být aktivní pouze jediná náhodná funkce. 

 Když mini funkce skončí, celková výhra z ní se připočte k zůstatku hotovosti nebo 

mincí. 

 Výhry z Free Spin se přičítají k výhrám z hlavní fáze hry. 



 Mini funkce se nemohou aktivovat zároveň s režimem Free Spins. 

 

V následující tabulce jsou zobrazeny 

tvary výherních linií (1 až 20). Pokud 

jsou výsledkem hry technické hry 

shodné symboly na některé z těchto 

linií od válce zcela vlevo směrem 

doprava, dochází ke zformování 

výherní kombinace. 

 

 

 

 

 

Wild 

Běžné symboly Wild se mohou objevit v hlavní hře a při roztočeních Chrono Re-

spins na kterémkoliv válci a nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolů 

Scatter. Vyplácí se nejvyšší možná výherní kombinace za nahrazení symbolem 

Wild na sázkové řadě v souladu s Tabulka výplat. 

 

Psyop Stacked Wilds 

Funkce se aktivuje náhodně v průběhu hlavní hry. Pokud se při roztočení objeví 

Psyop, vytvoří se v horní vrstvě sada 3 symbolů Wild, která pokryje celý válec a 

tyto symboly se mohou objevit na 2 nebo 3 válcích. Tyto symboly nahrazují 

všechny symboly v nižší vrstvě a nazývají se Stacked Wild. 

 

 

Násobitel Flare 

Funkce se aktivuje náhodně během hlavní hry, když dojde k výhře v některé z řad. 

Pokud se při roztočení objeví Flare, zvýší se výhry ze sázkových řad 

prostřednictvím násobitele x3, x4 nebo x5. Násobitele se vztahují k aktuálnímu 

roztočení a násobí se jimi veškeré výhry z výherních řad. 

 

 

 

Chrono Re-Spin (opětovné otočení bez odečtení sázky) 

Funkce se může spustit náhodně během hlavní hry, nedošlo-li během daného kola 

k žádné výhře, ovšem ne v případě, pokud se na válcích objevily 3 symboly Scatter. 

Funkce Chrono Re-spin spustí roztočení Re-spin všech 5 válců poté, kdy v běžném 

roztočení nedošlo k žádné výhře. Funkce Re-spin pokračuje tak dlouho, dokud se 

neobjeví nějaká výherní sázková řada. Během funkce Chrono Re-spin se na válcích 

nevyskytují symboly Scatter. 

Při každém opětovném roztočení jsou výhry ze sázkových řad zvýšeny progresivním 

násobitelem v hodnotě minimálně x2 a maximálně x10. Při každém dalším opětovném 



roztočení se násobitel zvýší o 1. Násobitele se vztahují k aktuálnímu roztočení a násobí se jimi 

veškeré výhry z výherních řad. 
 

Zero.x Overlay Wilds 

Funkce se aktivuje náhodně v průběhu hlavní hry. Pokud se při roztočení objeví na 

válcích Zero.x, vytvoří se náhodně 3 až 5 symbolů Overlay Wild. Overlay Wild 

symboly nahrazují původních 3 až 5 symbolů náhodně vybraných na válcích.Tuto 

funkci lze aktivovat během libovolného roztočení základní hry, dokonce i v 

roztočení, při kterém došlo k výhře v některé ze sázkových řad. 

 

Free Spins (Volné otáčky) 

Objeví-li se v hlavní hře na válcích 1.3 a 5 celkem tři symboly Scatter , spustí 

se režim Free Spins. Ihned po spuštění režimu Free Spins dojde k udělení bonusové 

výhry ve výši nastavené celkové sázky z hlavní hry x 5.  

Po spuštění režimu Free Spins hráč obdrží minimálně 5 volných otočení, která 

probíhají bez odečtení další sázky a zároveň je po každém tomto otočení zobrazována 

vizualizace souboje hrdiny s nepřítelem. Výsledek souboje vždy závisí na výsledku 

z aktuálního volného otočení, a to tak, že, pokud dojde k libovolné výhře, poklesne soupeřův 

ukazatel zdraví o jeden bod a jestliže se žádná výhra neobjeví, klesne o jeden bod ukazatel 

zdraví hrdiny. Po vyčerpání ukazatele zdraví Deep Pocket začne nová fáze a spustí se další 

bitva. Boj ve Free Spins skončí, když ukazatel hrdinů nebo Deep Pockets klesne na nulu. 

Při spuštění funkce se na ukazateli zdraví hrdinů nachází 6 bodů zdraví a násobitel má výši x1. 

Za každou fázi, ve které hrdinové porazí Deep Pockets, se ukazatel zdraví i násobitel zvýší o 1. 

Ukazatel zdraví se může zvýšit maximálně na 6 bodů. Po dokončení 4. a tedy poslední fáze 

boje proti Deep Pockets se již ukazatel zdraví nezvyšuje. 

Deep Pockets začínají s různým počtem bodů zdraví v závislosti na aktuální fázi: Fáze 1 má 2 

body zdraví a násobitel x1. Fáze 2 má 4 body zdraví a násobitel x2. Fáze 3 má 5 bodů zdraví a 

násobitel x3, fáze 4 pak 6 bodů zdraví a násobitel x4. 

Ukazatel zdraví protivníka může pouze klesat, nikdy se nezvyšuje. Po dokončení poslední fáze 

Deep Pocket dojde k udělení bonusu ve výši 10násobku úvodní sázky za každý zbývající bod 

zdraví. Během režimu Free Spins se mohou na válcích objevovat pouze symboly postav 

(symboly postav viz Tabulka výplat). 

Roztočení Free Spins probíhají se stejnou hodnotou sázky jako kolo, které Free Spins 

aktivovalo. Free Spins probíhají bez odečtení další sázky do hry. 

Násobitele se vztahují k aktuálnímu roztočení a násobí se jimi veškeré výhry z výherních řad. 

Po skončení Free Spins se hra vrátí do kola, během nějž došlo ke spuštění Free Spins. 

Ukazatel celkové výhry zahrnuje všechny výhry získané během Free Spins společně s částkou 

z kola, při kterém k aktivaci Free Spins došlo. 

 

Nedokončené hry 

Pokud se hra přeruší nebo ji sázející předčasně opustí, budou všechny informace o hře a 

uzavřené sázky uloženy po dobu 180 dní. Po opětovném spuštění hry pokračuje sázející v místě 

jejího přerušení. Pokud je 180denní lhůta nedokončené hry překročena, sázka je vrácena na 

uživatelské konto sázejícího. 
 


