FINN´s GOLDEN TAVERNTM
Základní informace
Hra FINN´s GOLDEN TAVERNTM je video automat s 5 válci a 5 řádky, ve kterém se nachází
symbol Wild, režim Free Spins s ukazatelem násobitele a bonusovými mincemi a 2 různé
Random Features. Symboly vytvářejí spirálový vzor, jenž začíná v levém dolním rohu válců a
končí na prostřední pozici. Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 96,00 % - 96,1 %
Nejvyšší sázka: 1000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 72 000 Kč - 70 200,00 Kč
Za každou výherní shodu se proplácí jen nejvyšší dosažená výhra. Souběžné výhry z různých
výherních shod se sčítají. Free Spins používají stejný mechanismus roztáčení válců s 25
pozicemi jako hlavní hra a platí zde stejná výše Sázky a hodnota mince jako v kole, které tento
režim aktivovalo.
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.
Kliknutím se otevře nastavení Automatické hry. Viz část Pokročilá
nastavení automatické 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. Jedna
mince má hodnotu 1 Kč.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní tabulky.
Kliknutím se otevře menu herního nastavení a možnosti hry. Viz část
Možnosti nastavení hry.
Kliknutím je ztlumena hlasitost. Posuvníkem je regulována
hlasitost.
Kliknutím se otevřou informativní pravidla hry.
Kliknutím zobrazíte aktuální historii hry. Historie hry je k dispozici
pouze při hraní o peníze. Historie hry se může zobrazovat s určitým
zpožděním. V herních záznamech se vždy uvádí počet mincí
namísto hotovosti, a to bez ohledu na režim zvolený před vstupem
do hry. Mějte na paměti, že výše výhry v hotovosti odpovídá
vyhranému počtu mincí znásobenému hodnotou mince.
Možnosti nastavení hry
• Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu ozubeného kola na bočním panelu.

•
•
•

Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
Zobrazit sázku v hotovosti – přepíná mezi sázkou v hotovosti a sázkou v mincích.

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 výhře.
 Dojde-li k výhře Free Spins. Zastavuje automatickou hru při výhře Free Spins.
 Když jedna výhra překročí. Zastaví automatickou hru, když vyhraná částka
překročí zadanou částku nebo když se jí bude rovnat.
 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.
• 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.
• Kliknutím na Obnovit smažete všechny zvolené podmínky pro zastavení automatické hry.

Mechanismus roztočení
 Na každém z 25 polí se nachází jeden z 25 samostatných symbolů, jež jsou nezávislé na
okolních pozicích.
 Výherní symboly budou zničeny a zbývající symboly se posunou, aby zaplnily takto
uvolněná místa.
 Symboly se přesouvají z pozic s vyšším číslem na následující políčko s nejnižším číslem ve
směru šipky (viz obrázek)

Výplatní tabulky
V následující tabulce jsou zobrazeny tvary výherních linií.
Libovolná horizontální nebo vertikální řada alespoň 3 stejných
symbolů je považována za výherní kombinaci. Jedna řada nebo
sloupec může obsahovat více než jednu výhru. Výplatní tabulka
zobrazuje výhry v Kč při celkové sázce 10 Kč. Tato částka se také
vynásobí případnými aktivními násobiteli.

Mince na obzoru
Každému symbolu mince je přiřazena určitá hodnota a libovolná
kombinace alespoň 3 symbolů mince vyplácí výhru ve výši součtu
všech v dané kombinaci.
Symboly Wild
Výhry se symboly Wild se mohou protínat nebo překrývat v témže řádku či
sloupci. Během úvodního roztočení/pádu se neobjeví žádné symboly Wild.
Symbol Wilds může nahrazovat i symbol mince. Hodnota mince je u každého
příslušného symbolu Wild určována náhodně, ale pokud je některý symbol Wild
součástí více než jedné výhry se symboly mincí, má v každé z nich stejnou
hodnotu.
Výherní kombinace
Libovolná horizontální nebo vertikální řada alespoň 3 stejných symbolů je považována za
výherní kombinaci.
Když 3 nebo 4 symboly Wild sousedí ve vertikální nebo horizontální řadě, mohou nahrazovat
pouze symboly, jež se nacházejí na některém z konců této řady, což znamená, že skupina
symbolů Wild nemůže vytvořit výhru sama o sobě. Každému symbolu mince je přiřazena určitá
hodnota a libovolná kombinace alespoň 3 symbolů mince vyplácí výhru ve výši součtu všech
hodnot v dané kombinaci.

Výhry tvořené symboly Wild se započítávají pouze v případě, nelze-li horizontálně ani
vertikálně vytvořit žádné jiné výherní kombinace. Když se tak stane, bude se symboly Wild
nakládáno jako s náhodnými mincemi, jak je uvedeno výše, a všem symbolům Wild bude
přiřazena tatáž náhodná hodnota mince, čímž vznikne výherní kombinace.
Lavinový posun a vytváření symbolů Wild
Po vyhodnocení všech výher vybuchnou a zmizí veškeré symboly, jež byly součástí nějaké
výhry. Jakmile se symboly zastaví, proběhne vyhodnocení výher v závislosti na jejich
rozmístění na mřížce o rozměrech 5 x 5 polí.
Existují různé typy výher: výhry obsahující symbol Wild a výhry neobsahující symbol Wild.
Každá výhra spustí 1 ze 2 akcí v závislosti na typu výhry.
Výhry obsahující symbol Wild: Pokud výherní kombinace obsahuje symbol Wild, příslušný
symbol Wild vybuchne a zničí symboly, které s ním horizontálně nebo vertikálně sousedí.
Výhry neobsahující symbol Wild:
Jestliže výherní kombinace neobsahuje žádný symbol Wild, vytvoří se nový symbol Wild
namísto jednoho ze symbolů, jenž vybuchl a zmizel.
Poté, co proběhnou všechny exploze a na válce se umístí nové symboly Wild, přesunou se
zbývající symboly pomocí lavinového posunu tak, aby zaplnily prázdná místa. Tento postup se
opakuje tak dlouho, dokud dochází k novým výhrám.
Doprostřed výherních kombinací se umístí nové symboly Wild, ovšem v některých případech
(viz výše v sekci „Výhry neobsahující symbol Wild“) žádné nové symboly Wild nevzniknou.
Výhry z lavinových posunů se přičítají k zůstatku společně s výhrami z hlavní hry.
Random Coin Feature
Poté, co v rámci roztočení proběhnou všechny výhry a/nebo lavinové
pády, může se aktivovat funkce Random Coin Feature. Aby měla
funkce Random Coin Feature šanci na spuštění, nesmí se symbol Free
Spins Chest nacházet na prostřední pozici válců, nýbrž v okruhu
přímo kolem ní.
Poté, co se aktivuje funkce Random Coin Feature, se na prostřední pozici či ve smyčce symbolů
kolem ní náhodně zvolí 1 nebo 2 symboly nízkých výher a přemění se na symbol mince.
Hodnota každého symbolu mince se volí náhodně.
Pokud přidané symboly mince vytvoří výhru, dojde k jejímu vyplacení běžným způsobem,
načež proběhne obvyklým způsobem lavinový pád a vytvoření symbolů Wild, což se opakuje
tak dlouho, dokud dochází k novým výhrám. Pokud se po těchto lavinových pádech symbol
Free Spins Chest dostane do prostřední pozice, spustí se režim Free Spins. Funkce Random
Coin Feature se může během každého roztočení aktivovat pouze jednou.
Symbol Free Spins Chest
V levém dolním rohu válců se vždy nejprve objeví symbol Free Spins Chest. Díky
získávaným výhrám a mizení výherních symbolů se bude symbol Free Spins Chest
postupně přesouvat do středu herního pole.Symbol Free Spins Chest nemůže během
hlavní hry ani režimu Free Spins zmizet. Pokud se po vyhodnocení všech výher a
lavinovém posouvání symbolů ocitne symbol Free Spins Chest v prostřední pozici, spustí se
režim Free Spins.
Free Spins (volná otočení zdarma)
V případě, že se po vyhodnocení všech výher a lavinových posunů ocitne symbol
Free Spins Chest v prostřední pozici, získá hráč režim Free Spins s 5 roztočeními.

Režim Free Spins probíhá podobně jako hlavní hra, navíc se v něm ale nachází ukazatel
násobitele, který může zvyšovat vyplácené výhry.
Ukazatel násobitele se zvýší o jeden stupeň za každý symbol Wild, který vznikne během
lavinových pádů. Za každých 5 stupňů na ukazateli se násobitel zvýší o 1, tento nový násobitel
se pak použije na všechny následující výhry získané v průběhu dané relace režimu Free Spins.
Na začátku režimu Free Spins má násobitel hodnotu 1.
Stejná funkce Random Coin Feature, která se nachází v hlavní hře, se může spustit i během
režimu Free Spins, a to se shodnými podmínkami pro aktivaci a výplatu výhry. Funkce Random
Coin Feature se může během každého roztočení Free Spin aktivovat pouze jednou.
Během režimu Free Spins se symbol Free Spins Chest chová stejně jako v základní hře: začíná
na nejkrajnější pozici a pomocí lavinových pádů se postupně přesouvá dovnitř. Pokud se ovšem
během Free Spins ocitne symbol Free Spins Chest po skončení lavinových pádů na prostřední
pozici válců, spustí se funkce s bonusovými mincemi. Tato funkce rozmístí na válce určitý
počet symbolů mincí, kterým jsou přiřazeny náhodné hodnoty.
Symboly mincí nahrazují náhodné symboly nízkých výher a po dokončení jejich úvodního
rozmisťování proběhne vyhodnocení výher. Pokud po úvodním rozmístění mincí k žádné výhře
nedojde, probíhá výběr z dalších dostupných pozic tak dlouho, dokud se neobjeví nějaká výhra.
Po umístění všech mincí dojde k vyhodnocení a následnému vyplacení výher včetně jejich
znásobení aktuálním aktivním násobitelem. Dokud se objevují nové výhry, dochází též k
vytváření dalších symbolů Wild a lavinových pádů.
Funkce s bonusovými mincemi se může spustit při libovolném roztočení Free Spin, a to
dokonce i v případě, že proběhla v předchozím roztočení Free Spin téhož kola Free Spins.
Fist Slam Feature
Při nevýherním roztočení v hlavní hře se může náhodně spustit funkce Fist Slam
Feature, při které se symbol mince přesune tak, aby vznikla výhra. Po vyplacení
výher zbývající symboly lavinovitě spadnou a mohou vytvořit nové výhry. Symbol
Free Spins Chest se touto funkcí přesunout nemůže.

