Wilderland™
Základní informace
Wilderland™ je video automat s 5 válci, 3 řádky a 20 výherními řadami (pevně danými), ve
kterém se nachází funkce Forest Treasure se 4 různými symboly Walking Wild, funkce Magic
Wild a režim Free Spins (volná otočení zdarma). Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 96,16 %
Nejvyšší sázka: 1000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 69 120,00 Kč
Výhra z výherní linie se rovná hodnotě uvedené v tabulce výplat znásobené příslušnými
násobiteli. K výplatě výhry z výherní linie dojde, pokud se symboly nacházejí na sousedících
válcích směrem zleva doprava. Vyplácí se pouze nejvyšší výhra v sázkové řadě. Současné
výhry z různých výherních linií se sčítají.
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.
Kliknutím se otevřou informace o hře včetně Výplatní
tabulky.
Po zvolení počtu kol pro automatickou hru se na tlačítku
Roztočit zobrazuje zbývající počet kol. Kliknutím na tlačítko
Roztočit režim automatické hry zastavíte.
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. Poznámka: Historie hry
se může zobrazovat s určitým zpožděním.

Možnosti nastavení hry
• Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
 Úvodní obrazovka: Zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
 Roztočení mezerníkem: Zapíná nebo vypíná funkci mezerníku.
 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 jakékoliv výhře.
 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.
 Dojde-li k výhře Free Spins. Zastavuje automatickou hru při výhře Free
Spins.
• 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.

Výplatní tabulky
Výherní tabulka udává výhry při celkové vsazené sázce 20Kč (1 mince = 20Kč). Na každé
výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci
jedné hry technické hry sčítají.

FUNKCE FOREST TREASURE
V hlavní hře se nachází oblast Activation Zone, která pokrývá prostřední řádek. V režimu Free
Spins pokrývá oblast Activation Zone všechny tři řádky.
Když se v oblasti Activation Zone objeví alespoň dva horizontálně sousedící symboly Wild,
spustí se funkce Forest Treasure. Během funkce Forest Treasure se každý z běžných symbolů
Wild, který funkci Forest Treasure spustil, přemění na některý ze čtyř symbolů Walking Wild:
Walking Wild, Expanding Walking Wild, x2 Walking Wild nebo Scatter Walking Wild.
Když se v oblasti Activation Zone objeví běžný symbol Wild vedle nějakého symbolu Walking
Wild, také aktivuje funkci Forest Treasure a přemění se na některý ze symbolů Walking Wild.
Horizontálně sousedící symboly Wild, které se na válcích objeví vlivem spuštění funkce Forest
Treasure, se nepřemění na symboly Walking Wild.
Kdykoliv změníte svou sázku v penězích či mincích, všechny symboly Walking Wild se uloží
k dané hodnotě sázky a zmizí z válců. Když následně původní sázku vrátíte, všechny symboly
Walking Wild příslušící k dané hodnotě sázky se na válcích znovu obnoví. Po aktivaci funkce
Forest Treasure proběhne vyhodnocení všech výher.
SYMBOLY WILD A WALKING WILD
Ve hře se nachází celkem 5 typů symbolů Wild: běžný symbol Wild, Walking Wild, Expanding
Walking Wild, x2 Walking Wild a Scatter Walking Wild.
Běžné symboly Wild se mohou objevit na libovolném válci, a to v hlavní hře i v režimu Free
Spins.
Všechny symboly Walking Wild se mohou objevit pouze po aktivaci funkce Forest Treasure.
Všechny symboly Walking Wild se na začátku každého roztočení posunou o jeden válec vlevo.
Symbol Expanding Walking Wild se přemění na sadu symbolů Walking Wild, která pokrývá
celý válec.
Všechny výhry z výherních linií obsahující symbol x2 Walking Wild se násobí 2x. Pokud se v
jedné výherní linii nachází dva nebo více symbolů x2 Walking Wild, násobí se výhra 2x za
každý ze symbolů x2 Walking Wild.

Běžný symbol Wild i symboly Walking Wild, Expanding Walking Wild a x2 Walking Wild
nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolů Scatter a ostatních symbolů Walking Wild.
Symboly Scatter Walking Wild nahrazují všechny symboly s výjimkou ostatních symbolů
Walking Wild.
Běžný symbol Wild i symboly Walking Wild, Expanding Walking Wild, x2 Walking Wild a
Scatter Walking Wild zastupují ostatní symboly tak, aby na výherní linii vznikla co nejvyšší
výherní kombinace dle tabulky výplat.
FUNKCE MAGIC WILD
Když v hlavní hře zmizí z válce 1 sada 3 symbolů Walking Wild a žádné další symboly Walking
Wild se už na válcích nenacházejí, může se spustit funkce Magic Wild, při které se zmizelé
symboly Walking Wild znovu objeví na válci 5.
Když v režimu Free Spins zmizí z válce 1 libovolný počet symbolů Walking Wild a žádné další
symboly Walking Wild se už na válcích nenacházejí, může se spustit funkce Magic Wild, při
které se zmizelé symboly Walking Wild znovu objeví na válci 5.
FREE SPINS
Symboly Scatter se mohou objevit v hlavní hře v horním a dolním řádku. Pokud se během
hlavní hry objeví kdekoliv na válcích 3 nebo více symbolů Scatter a/nebo Scatter Walking Wild,
spustí se režim Free Spins.
Když 3 symboly Scatter a/nebo Scatter Walking Wild spustí režim Free Spins, umístí se při
prvním roztočení Free Spin na prostřední pozici válce 5 jeden symbol Walking Wild. Každý
další symbol Scatter, pomocí kterého se spustí režim Free Spins, udělí jeden další symbol
Walking Wild nebo x2 Walking Wild, který se umístí náhodně na válce při prvním roztočení
Free Spin.
V režimu Free Spins pokrývá oblast Activation Zone všechny tři řádky.
Když se v libovolném řádku oblasti Activation Zone objeví alespoň dva horizontálně sousedící
symboly Wild, spustí se funkce Forest Treasure. Během režimu Free Spins se prostřednictvím
funkce Forest Treasure nemohou objevit symboly Scatter Walking Wild.
Pokud se v režimu Free Spins objeví symbol Expanding Walking Wild na stejném válci jako
x2 Walking Wild, pokryje se celý válec symboly x2 Walking Wild.
Režim Free Spins skončí, když se už na válcích nenacházejí žádné symboly Walking Wild.
Minimální počet roztočení Free Spins je 6.
Roztočení Free Spins probíhají se stejnou sázkou jako kolo, které Free Spins aktivovalo.
Na konci Free Spins se celková výhra z Free Spins přičte k výhrám z kola, které Free Spins
aktivovalo. Po skončení režimu Free Spins se hra vrátí do hlavní hry. Všechny symboly
Walking Wild, které se na válcích nacházely na konci kola, v němž byl režim Free Spins
aktivován, se obnoví.
Dojde-li k souběžnému udělení režimu Free Spins a funkce Forest Treasure, spustí se nejprve
funkce Forest Treasure.

