Lost Relics
Kategorie hry: 5 válcové automaty
Výherní podíl: 96,32 %.
Maximální sázka: 1 000 Kč
Maximální výhra: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 66 240,00 Kč
Cíl hry: Cílem hry Lost Relics je zatočením válců získat výherní kombinaci symbolů.
Jak hrát hru:
 Kliknutím na tlačítka pod Hodn. mincí v pravé části obrazovky vyberte hodnotu mince.
 Kliknutím na tlačítka pod Úroveň si zvyšujete nebo snižujete úroveň sázky na jednu hru
technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20 mincí.
 Celková sázka do jedné hry technické hry je stanovena vynásobením počtu mincí
příslušné úrovně a hodnoty mincí. Celková výše sázky je zobrazena dole uprostřed vedle
nápisu Sázka.
 Můžete také kliknout na tlačítko Max. sázka, kdy se vám vsadí maximální počet mincí
při dané hodnotě mincí a spustí hraní technické hry.
 Kliknutím na tlačítko se spojenými šipkami roztočte válce.
 Válce lze roztočit také pomocí funkce Automatická hra. Po kliknutí na tlačítko Autom.
hra se zobrazí možnosti k dispozici. Zvolte počet automatických roztočení nebo využijte
možnosti rozšířeného nastavení do určitého okamžiku. Funkci Automatická hra spustíte
kliknutím na zvolenou možnost. Funkce Automatická hra skončí, až válce provedou
určený počet roztočení, pokud jste zvolili možnosti rozšířeného nastavení do určitého
okamžiku, když nemáte na další roztočení dostatek prostředků, nebo když kliknete na
tlačítko Stop.
Výherní linie:
Výherní linie jsou reprezentovány shluky. Symbol se počítá za součást shluku, pokud
horizontálně nebo vertikálně sousedí s dalším shodným symbolem. Objeví‐li se shluk 6 nebo
více stejných symbolů, dojde k proplacení výhry dle tabulky výplat. Jejich přehled najdete
kliknutím na tlačítko se znakem i v levé části.

Tabulka výplat

Výplata výhry
Číselné koeficienty pro jednotlivé výherní kombinace jsou uvedené v tabulce výplat, kterou
zobrazíte po kliknutí na tlačítko i v levé části. Shluky shodných symbolů, které spolu navzájem
nesousedí, se proplácejí samostatně. Souběžně získané výhry z různých shluků se sčítají. Za
každý shluk se proplácí jen nejvyšší dosažená výhra. Počet mincí vyhraných za shluk odpovídá
hodnotě uvedené v tabulce výplat krát úroveň sázky. Peněžní výhra za shluk odpovídá
získanému počtu mincí znásobeno hodnotou mince. V případě, že šest nebo více symbolů Wild
vytvoří shluk, nahrazují pouze symboly na jedné ze stran tohoto shluku. Jediným případem,
kdy symboly Wild vytvoří shluk a nenahrazují symbol nacházející se vedle nich, je tedy situace,
kdy je celá obrazovka zaplněná symboly Wild.
Speciální symboly a bonusové hry:
Náhodné funkce
Když se během hlavní hry objeví v rámci roztočení nějaká výherní kombinace, může se po
zastavení válců (avšak ještě před vyplacením výher) aktivovat libovolná kombinace až pěti
náhodných funkcí tří různých typů. Hlavní hra obsahuje následující náhodné funkce: funkci
Coin Win, funkci Extra Wild a funkci Extra Scatter. V hlavní hře se mohou pod symboly
tvořícími výherní shluk ukrývat náhodné funkce.
Funkce Coin Win
Když se spustí funkce Coin Win, jeden ze symbolů ve výherní kombinaci udělí peněžní výhru
v rozmezí od 3násobku do 30násobku celkové sázky. Symbol udílející peněžní výhru je i nadále

součástí výherního shluku. Výhry z funkce Coin Win se přičtou k výhrám z kola, ve kterém
byla funkce Coin Win aktivována.
Funkce Extra Wild
Když se spustí funkce Extra Wild, dojde k udělení tří dodatečných symbolů Wild a jejich
náhodnému umístění na pozice na válcích, které nejsou součástí výherního shluku a zároveň
nejsou obsazené symboly Scatter nebo Wild. Tři dodatečné symboly Wild umístěné na válcích
mohou aktivovat další funkci. Vlivem funkce Extra Wild se může na válcích objevit až 15
symbolů Wild. Symboly Wild mohou přispívat ke shluku libovolného symbolu a mohou být
součástí více než 1 shluku. Symboly Wild udělují výhru pouze v kombinaci s ostatními
symboly. Symboly Wild nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolů Scatter. Symboly
Wild zastupují ostatní symboly tak, aby hodnota výherní kombinace ve vzniklém shluku
symbolů byla dle tabulky výplat co nejvyšší.
Funkce Extra Scatter
Když se aktivuje funkce Extra Scatter, jeden ze symbolů ve výherní kombinaci udělí dodatečný
symbol Scatter. Ze základní hry a funkce Extra Scatter nelze získat více než 3 symboly Scatter.
Poté, co dojde k nasbírání 3 symbolů Scatter z hlavní hry a/nebo funkce Extra Scatter, se už
nemůže spustit další funkce Extra Scatter. Symbol udílející funkci Extra Scatter je i nadále
součástí výherního shluku.
Freespiny (bonusová otočení zdarma)
3 symboly Scatter získané během hlavní hry aktivují 10 freespinů. Symboly Scatter se mohou
objevit během hlavní hry kdekoliv na válcích 1, 3 a 5 (neplatí pro symboly Scatter udělené
funkcí Extra Scatter, které se objevují během hlavní hry ve výherních shlucích). Freespiny
probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako kolo, které tento režim aktivovalo.
Funkce Hidden Chest
Funkce Hidden Chest je k dispozici pouze během Freespinů. Během Freespinů se na válcích za
určitým počtem náhodně zvolených pozic ukrývá truhla. Pozice pod výherními shluky se
odkryjí a může dojít k odhalení truhly. Odkryté pozice se přenášejí do dalšího roztočení tak
dlouho, dokud se truhla nezobrazí celá. Jakmile dojde k odhalení všech pozic, za kterými se
truhla nachází, dojde k jejímu udělení a hráč získá náhodný počet následujících funkcí, a to v
jejich libovolné kombinaci: Extra Freespiny, Sticky Wild a Coin Win.
Když truhla udělí funkci Extra Freespiny, přidá se k aktuálnímu počtu freespinů jeden další
freespin. V rámci jedné série Freespinů může být uděleno maximálně 25 roztočení Extra
Freespiny. Poté, co dojde k udělení celkem 25 roztočení Extra Freespiny, přestanou truhly v
dané sérii Freespinů obsahovat Extra Freespiny.
Když truhla udělí funkci Sticky Wild, objeví se symbol Wild, který zaujme pozici jiného
náhodně zvoleného symbolu a zůstane na tomto místě, dokud Freespiny neskončí. Symbol
Sticky Wild nemůže nahradit jiný symbol Sticky Wild. Na válcích se může nacházet až 6
symbolů Sticky Wild zároveň. Když truhla udělí funkci Coin Win, dojde k vyplacení výhry ve
výši 1násobku až 30násobku celkové sázky. Po nalezení truhly se odhalené pozice vrátí do
původní podoby, pod válce se náhodně skryje nová truhla a pozice je zapotřebí znovu odhalit.
Existují 3 typy truhel: malá, střední a velká. Typ truhly je náhodně vybírán z 3 dostupných
možností. Výjimkou jsou první dvě truhly, které jsou vždy malé nebo střední.
Malá truhla
Malé truhly udělují 3 až 5 jednotlivých funkcí. Malé truhly vždy obsahují alespoň 1
roztočení Extra Freespin. Každá malá truhla může udělit až 1 symbol Sticky Wild. Malé
truhly zabírají 2 pozice na šířku a 1 na výšku.

Střední truhla
Střední truhly udělují 6 až 10 jednotlivých funkcí. Střední truhly vždy obsahují alespoň
2 roztočení Extra Freespiny. Každá střední truhla může udělit až 2 symboly Sticky Wild.
Střední truhly zabírají 2 pozice na šířku a 2 na výšku.
Velká truhla
Velké truhly udělují 11 až 15 jednotlivých funkcí. Velké truhly vždy obsahují alespoň
3 roztočení Extra Freespiny. Každá velká truhla může udělit až 3 symboly Sticky Wild.
Velké truhly zabírají 3 pozice na šířku a 2 na výšku.
Interakce hráče, které jsou během bonusových her činěny, nemají vliv na výsledek hry ani
výherní podíl.
Jednotlivé funkce nemají vliv na výsledek hry. Jedná se jen o různé vizualizace daných
bonusových her.

