
Rise of Maya 
Základní informace 

Hra Rise of Maya je pětiválcový video automat se 10 fixními výherními liniemi. Výherní 

kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo. Symboly musí být za sebou. 

Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se 

sčítají. 

Jestliže má Sázející v průběhu jedné hry možnost interakce do hry, nemá tato interakce 

Sázejícího žádný vliv na výhernost ani výsledek dané hry. 

 

Hodnotu Sázky lze nastavit pomocí šipek vedle sekce HODNOTA MINCÍ. 

Hra je nastavena na následující hodnoty: 

Výherní podíl: 92,11 až 96,42 % 

Nejvyšší Sázka: 1 000 Kč 

Nejvyšší výhra: 500 000 Kč 

Statistická průměrná hodinová prohra: 64 440 až 142 020 Kč 

 

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: 

 

Hlavní hra 

 

Tlačítko Roztočit. Kliknutím spustíte herní kolo s aktuální hodnotou 

Sázky. 

 

Tlačítko Zastavit. Kliknutím zastavíte herní kolo. 

 

Bonus Bet 

Kliknutím aktivujete nebo deaktivujete Sázku Bonus Bet. 

 

Automatická hra 

Kliknutím můžete vybrat počet kol pro Automatickou hru a upravit 

pokročilá nastavení Automatické hry. 

 

Zastavit Automatickou hru 

Po zvolení počtu kol pro automatickou hru se na tlačítku Roztočit 

zobrazuje zbývající počet kol. Kliknutím na tlačítko Roztočit režim 

automatické hry zastavíte. 

 

Hodnota Mince 

Klikáním na šipky nahoru a dolů lze měnit hodnotu mince. 

 

Zvuk 

Kliknutím ztlumte zvuk hry nebo pro nastavení hlasitosti použijte 

posuvník. 

 

Kliknutím otevřete nastavení hry a informace o hře. 

 

 

Pokročilá nastavení Automatické hry 



• Pokročilá nastavení automatické hry se nastavují po kliknutí na možnost Auto nebo 

Autom. hra, kde se nastavuje automatický počet her technické hry, funkce a limity, kdy 

se má automatická hra přerušit. 

• Volbou příslušné hodnoty na zobrazených tlačítkách se nastavuje počet her automatické 

hry. 

• Funkce Zastavit automatickou hru: 

 Při jakékoliv výhře – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře. 

 Dojde-li k výhře Free Spins – zastaví automatickou hru při jakékoliv výhře 

zatočení zdarma. 

 Když jedna výhra překročí – zastaví automatickou hru, pokud výhra z jedné hry 

technické hry překročí nastavenou hodnotu výhry. 

 Když se hotovost navýší o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek na 

uživatelském kontě zvýší o nastavenou hodnotu. 

 Když se hotovost sníží o – zastaví automatickou hru, pokud se zůstatek na 

uživatelském kontě sníží o nastavenou hodnotu. 

• 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. 

 

Symboly Wild 

 Ve hře se nacházejí 4 typy symbolů Wild: jednoduchý Serpent Wild, 2 roztahující se 

symboly Serpent Wild a sady Serpent Stacks. 

 Roztahující se symboly Serpent Wild se roztáhnou nahoru nebo dolů a v závislosti na 

svém umístění na válcích mohou i nemusí pokrýt celý svůj válec. 

 Jednoduché a roztahující se symboly Serpent Wild se objevují v základní hře i v 

režimu volných otáček. 

 Sady Serpent Stacks se objevují pouze na žhavých válcích během režimu volných 

otáček a pokrývají celý svůj válec. 

 Veškeré symboly Wild nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolu Scatter. 

 

Volné otáčky 

 Pokud se během hlavní hry objeví kdekoliv na válcích libovolná kombinace 3 nebo 

více symbolů Wild a Scatter, spustí se režim Free volných otáček, který je zdarma. 

Roztahující se symbol Serpent Wild se počítá jako jeden symbol. 

 Může se například jednat o 2 symboly Wild a jeden symbol Scatter, nebo o 2 symboly 

Scatter a libovolný symbol Wild. 

 Válce, na kterých se při aktivaci režimu volných otáček objevily symboly Wild nebo 

Scatter, se po dobu volných otáček přemění na žhavé válce. Ostatní válce zůstanou 

neaktivní. 

 Symboly Serpent Stacks, které se objeví na žhavých válcích, se roztáhnou po celém 

svém válci. 

 Jednoduché symboly Serpent Wild a roztahující se symboly Serpent Wild, které se 

roztahují nahoru nebo dolů, se mohou objevit pouze na neaktivních válcích. 



 Za každý symbol Wild nebo Scatter, který se objeví na libovolném neaktivním válci, 

dojde k udělení 2 dalších volných otáček. 

 Válec, na kterém se při získání 2 dodatečných volných otáček objevil symbol Wild 

nebo Scatter, se až do skončení režimu volných otáček přemění na žhavý válec. 

 Maximální počet dodatečných volných otáček získaných během režimu volných 

otáček je 4. 

 Ukazatel celkové výhry zahrnuje všechny výhry získané během volných otáček 

společně s částkou z kola, při kterém k aktivaci volných otáček došlo. 

 Volné otáčky probíhají se stejnou Sázkou jako kolo, které volné otáčky aktivovalo. 

Scatter Nudge 

 Tato funkce se může náhodně aktivovat, pokud v hlavní hře nebo v režimu volných 

otáček nedojde k získání žádné výhry. 

 Během této funkce se na válce posunou symboly Wild nebo Scatter. 

Bonus Bet: Second Chance Scatter™ 

 Funkci Bonus Bet: Second Chance Scatter™ lze aktivovat a deaktivovat během hlavní 

hry. 

 Aktivace funkce Bonus Bet: Second Chance Scatter™ zdvojnásobí Sázku a zvýší 

šanci na získání více symbolů Wild nebo Scatter a tím pádem i na aktivaci dalších 

volných otáček a žhavých válců, avšak zvýšení sázky nezvyšuje výplatní poměry 

výherních kombinací. 

Second Chance Scatter™ Re-Spin 

 Tato funkce se aktivuje v hlavní hře, byla-li spuštěna funkce Bonus Bet: Second 

Chance Scatter™ a na válcích se nachází libovolná kombinace alespoň 2 symbolů 

Wild nebo Scatter. 

 Válce, na kterých není žádný symbol Wild nebo Scatter, se znovu roztočí, čímž 

vznikne nová šance na získání dalšího symbolu Scatter a aktivaci režimu volných 

otáček. Na válcích, které se opětovně roztočily při funkci Second Chance Scatter™ 

Re-Spin, se mohou objevit pouze symboly Scatter. 

 K vyplacení veškerých výher z úvodního roztočení dojde ještě před opětovným 

roztočením Second Chance Scatter™ Re-Spin. 

 

Výherní tabulka 

Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se podle výherní kombinace násobí celková Sázka do 

hry.  

Počet symbolů 5 4 3 2 

 

250 50 5 0,2 

 

50 10 4 0,25 



 

30 6 1,5 0,5 

 

20 5 1,25 0,25 

 

15 4 1 0,25 

 

7,5 1,5 0,25  

 

6 1 0,25  

 

5 1 0,25  

 

4 1 0,25  

 

3 1 0,25  

 

250 50 5 0,5 

 

250 50 5 0,5 

 

250 50 5 0,5 



 

20 volných otáček 
15 volných 

otáček 

10 volných 

otáček 

 

 

 

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. 
 


