
DUCK OF LUCK 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

DUCK OF LUCK je hra s 5 válci a 25 výherními liniemi.  

Po kliknutí na tlačítko CELKOVÁ SÁZKA si Účastník hazardní hry vybírá hodnotu celkové Sázky. Tlačítky 

+ a – v části nastavení mění Účastník hazardní hry výši Sázky na linii. Celková Sázka je součinem Sázky 

na linii a počtu linií. Po odehrání každé hry je možné hodnotu celkové Sázky měnit. Jakmile je 

Účastníkem hazardní hry vybrána celková Sázka, může kliknutím na tlačítko START spustit hru nebo 

pomocí tlačítka AUTOSTART spustit hru v režimu autostart. Tento režim je možné po odehrání hry 

vypnout. 

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

s výjimkou symbolu SCATTER. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z 

jednotlivých linií se sčítají.  

Účastník hazardní hry spouští při zahájení hry náhodný proces, jehož výsledek je mu následně 

zobrazen prostřednictvím válců herního pole. Cílem hry je dosáhnout výherní kombinace symbolů na 

některé z výherních linií podle výherní tabulky a za podmínek dále popsaných. 

Maximální sázka na jednu hru: 625 Kč 

Maximální výhra v jedné hře: 399 125 Kč  

Statistická průměrná hodinová prohra: 20 362,5Kč / 42 862,5 Kč 

Výše výherního podílu RTP: 96.19% / 98.19 % 

2. Divoký (WILD) a SCATTER symbol, FREESPINS (volné otáčky zdarma) 

Divoký symbol nahrazuje všechny symboly. Divoký symbol je současně SCATTER 

symbolem. Tři a více symbolů během jedné základní hry spouští 12 FREESPINů. Během 

FREESPINů 3 a více symbolů WILD vyplácí výhry dle výherní tabulky, neaktivují další 

FREESPINy.  Během FREESPINů se každý symbol WILD promění na symbol vejce. Pokud 

Účastník hazardní hry nasbírá během FREESPINů celkem 13 až 20 symbolů vejce, vyhraje trojnásobek 

své Sázky. Pokud nasbírá 21 až 25 symbolů vejce, získává dalších 12 FREESPINů. Pokud nasbírá 26 a 

více symbolů vejce, vyhrává 600 násobek své Sázky. FREESPINy jsou odehrány za Sázku, která 

předcházela FREEPINové funkci.  

3. Výherní tabulka 

Výherní tabulka udává násobky, kterými se násobí celková Sázka.  

Symbol 2 3 4 5 

Kachna  5x 20x 100x 

princezna 0.4x 10x 50x 400x 

váza 0.2x 1.6x 30x 50x 

zlatá nádoba, 
zlaté mince 

 
0.2x 

1.2x 4x 30x 

A, K  0.2x 1.6x 10x 

Q, J, 10  0.2x 1x 10x 

 


