Reel Rush 2™
Základní informace
Reel Rush 2™ je video automat s 5 válci a až 3125 výherními kombinacemi pozic, ve kterém
se nacházejí zástupné symboly Wild a funkce Random Features, Re-Spins (opětovné zatočení
zdarma), Free Spins (volná zatočení zdarma) a Super Free Spins (super volná zatočení zdarma).
Hra je nastavena na následující hodnoty:
Výherní podíl: 95,53% - 96,58 %
Nejvyšší sázka: 1000,00 Kč
Nejvyšší výhra: 500 000,00 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 80 460,00 Kč – 61 560,00 Kč
Vyplácí se pouze nejdelší kombinace stejných symbolů. Současné výhry za různé kombinace
pozic se sčítají. Výherní kombinace pozic vznikne, když se objeví shodné symboly na
libovolných pozicích alespoň tří sousedících válců, bráno od válce zcela vlevo doprava.

K vytvoření dalších výher v kombinacích pozic dojde, pokud se ve válcích, jež tvoří nejdelší
výherní kombinaci pozic, objeví nějaké další symboly daného typu.
Výhra z kombinace pozic v mincích se rovná hodnotě uvedené v Tabulce výplat znásobené
úrovní sázky. Tato částka se také znásobí případnými aktivními násobiteli.
Výhra z kombinace pozic v Kč odpovídá získanému počtu mincí znásobeno hodnotou mincí.
Když aktuální celková výhra z herního kola dosáhne nejvyšší povolené výhry, režimy Re-Spins,
Free Spins a Super Free Spins skončí. Veškeré mince Super Tokens získané z náhodných funkcí
nebo odemykáním bloků se připočtou na ukazatel Super Token Meter a kolo skončí.
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 úroveň sázky
na jednu hru technické hry. Jedné úrovni odpovídá 20 mincí.
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 se automaticky nastaví maximální možná výše sázky a
zahájí se hra technické 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.
Klikáním na šipky vlevo a vpravo můžete listovat stránkami Tabulka
výplat

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.
Možnosti nastavení hry
• Herní nastavení se otevře kliknutím na ikonu klíče na herním panelu.
• Úvodní obrazovka – zapíná nebo vypíná úvodní obrazovku.
• Otáčí se mezerníkem – zapíná nebo vypíná funkci mezerníku pro zahájení hry.
• Historie her – kliknutím na tlačítko se zobrazí herní historie (není k dispozici
v režimu Hra pro zábavu).
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 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.

Výplatní tabulky
Výše výhry z jedné hry technické hry je určena zvolenou hodnotou sázky na výherní linii
(násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) vynásobenou multiplikátorem příslušné výherní
kombinace uvedené ve Výplatní tabulce. Na každé výherní linii se vyplácí pouze nejvyšší
výhra. Výhry z jednotlivých výherních linií se v rámci jedné hry technické hry sčítají.

Např. Hodnota mince je nastavena na 5,00 Kč a hodnota úrovně je nastavena na 10. Na výherní
linii je vytočena výherní kombinace 4 shodných fialových symbolů. Výhra je v tomto případě
vypočtena následovně: nastavená výše sázky na výherní linii (hodnota mince 5,00 Kč x 10
úrovní) x multiplikátor 5, tj. 250,00 Kč.
Oblast válců & Re-Spins
V hlavní hře se nacházejí bloky, které zakrývají další pozice válců. Jakákoliv výherní
kombinace během libovolného roztočení v hlavní hře aktivuje 1 opětovné roztočení (Re-Spins),
maximálně lze získat až 5 opětovných roztočení po sobě.
Kdykoliv se objeví nějaká výhra, 2 bloky se odemknou, oblast válců se rozšíří a dojde k udělení
opětovného roztočení Re-Spin. Pokud se během roztočení Re-Spin objeví nějaká výhra,
odemknou se další 2 bloky a dojde k udělení ještě jednoho opětovného roztočení Re-Spin.
Kdykoliv se odemknou 2 bloky, do ukazatele Free Spins Meter na pravé straně herní oblasti se
přidá 1 hvězda. Poté, co ukazatel Free Spins Meter posbírá všechny hvězdy a dojde k odemčení
všech bloků, aktivuje se obrazovka Free Spins. Jestliže během roztočení Re-Spin k žádné výhře
nedojde, režim Re-Spins skončí a oblast válců i ukazatel Free Spins Meter se vrátí do původního
stavu.
Roztočení / Re-Spins / Free Spins Oblast válců Počet výherních kombinací

Úvodní roztočení

45

Re-Spin 1

135

Re-Spin 2

405

Re-Spin 3

675

Re-Spin 4

1125

Re-Spin 5

1875

Free Spins

3125

Režim Re-Spins probíhá se stejnou úrovní sázky a hodnotou mincí jako roztočení, které režim
Re-Spins aktivovalo. Výhry z funkce Re-Spins se přičítají k výhrám z původního roztočení.
Random Features





Během hry dojde před koncem roztočení k náhodnému udělení 0–3 funkcí Random
Features.
Vyhodnocování výher probíhá až po udělení funkcí Random Features.
Funkce Random Features jsou udíleny v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny.
Mohou být uděleny následující funkce Random Features:
o Second Chance: Pokud během roztočení nedojde k žádné výhře, roztočí se
válce ještě jednou. Neodemknou se žádné bloky, ledaže by zároveň došlo k
udělení funkce Block Breaker. Tato funkce Random Feature může být udělena
pouze v hlavní hře a během roztočení Re-Spins.
o Block Breaker: Odemknou se 2 až 4 bloky a oblast válců se rozšíří způsobem,
jenž je popsaný v sekci Oblast válců a roztočení Re-Spins. Pokud tato funkce
odemkne poslední bloky, které v hlavní hře zbývají, spustí se režim Free Spins,
a to i v případě, že nedošlo k žádné výhře. Tato funkce Random Feature může
být udělena pouze v hlavní hře a během roztočení Re-Spins.
o Random Wilds: Při každém udělení funkce Random Feature se na válce
náhodně umístí 1–3 symboly Wild. Symboly Wild se nemohou umístit na jiný

o

o

o

o
o

symbol Wild, na zamčený blok nebo na válec 1. Tuto funkci Random Feature
lze získat během jednoho roztočení i několikrát.
Symbol Multiplier: Náhodný symbol s výjimkou symbolu Wild obdrží
násobitel Multiplier x5, x10, x15 nebo x20 ke všem výhrám, které vytvoří. Tuto
náhodnou funkci lze získat během jednoho roztočení i několikrát. V takovém
případě se přiřadí k různým symbolům. Pokud dojde během téhož roztočení k
udělení funkce Symbol Upgrade Random Feature, nemůže být udělena zároveň
funkce Symbol Multiplier Random Feature.
Symbol Upgrade: Náhodnému symbolu je uděleno vylepšení. Pokud se po
zastavení válců zvolený symbol zobrazí, přemění se na symbol, který je v
tabulce výplat uvedený před ním. Tímto vylepšeným symbolem se na válcích
nahradí všechny výskyty původního symbolu. Maximálním vylepšením je
dosažení symbolu Jahoda. Pokud dojde během téhož roztočení k udělení funkce
Symbol Multiplier Random Feature, nemůže být udělena zároveň funkce
Symbol Upgrade Random Feature.
Extra Free Spins: Dojde k udělení jednoho dalšího roztočení Free Spin. Tato
funkce Random Feature může být udělena během režimů Free Spins a Super
Free Spins.
Extra Super Tokens: Na ukazatel Super Token Meter se přidá 3 nebo 15.
Multiplier Boost: Ukazatel Progressive Multiplier Meter se zvýší o 1 bod.
Náhodnou funkci Multiplier Boost lze získat během jednoho roztočení i
několikrát. Tato funkce Random Feature může být udělena pouze během režimu
Super Free Spins.

Free Spins (volná otočení zdarma)






Odemčením celé herní oblasti se aktivuje obrazovka režimu roztočení zdarma se třemi
různými možnostmi:
o Start: Spustí 8 roztočení Free Spins nebo 8 roztočení Super Free Spins (v
případě, že máte alespoň 2000 mincí Super Tokens).
o Hrát vabank o Super Tokens: Pokuste se vstoupit do režimu Super Free Spins
použitím svého aktuálního počtu mincí Super Tokens.
o Pokud se na ukazateli Super Token Meter nachází alespoň 2000 mincí Super
Tokens, vstoupí hra přímo do režimu Super Free Spins. Mincí Super Tokens
můžete nashromáždit neomezené množství.
o Jestliže se na ukazateli Super Token Meter nenachází alespoň 2000 mincí Super
Tokens, ale došlo k peněžní výhře vyšší než 5000násobek sázky, vstoupí hra
přímo do režimu Free Spins.
Free Spins se odehrají se stejnou výší sázky a hodnotou mincí jako v kole, které Free
Spins aktivovalo. Na konci režimu Free Spins:
o Hra se vrátí do hlavní hry.
o Oblast válců se vrátí do svého původního tvaru.
o Pozice válců z posledního roztočení režimu Free Spins jsou viditelné.
V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z režimu Free Spins přičtené k
celkové výhře platné v okamžiku spuštění režimu Free Spins.

Super Token Meter
 Hra začíná s 0 mincí.
 Kdykoliv se odemkne nějaký blok, uloží se do ukazatele Super Token Meter 1–5 mincí.



Počet nasbíraných mincí Super Tokens, jež jsou k dispozici na ukazateli Super Token
Meter umístěném na levé straně herní oblasti, závisí na kombinaci úrovně sázky a
hodnoty mince. Při odhlášení od hry se počet mincí Super Tokens ukládá, a pokud
Sázející změní velikost sázky, hodnota ukazatele Super Token Meter se aktualizuje.

Vabank o Super Tokens







Ve funkci Vabank o Super Tokens roztočíte kolo, na kterém se nacházejí dvě části: žlutá
výherní a modrá nevýherní. Kliknutím na tlačítko Vabank potvrdíte svou akci a kolo se
roztočí. Pravděpodobnost aktivace režimu Super Free Spins je zobrazena v procentech.
Ve funkci Gamble Super Tokens:
o Své nashromážděné mince Super Tokens můžete vsadit při pokusu o spuštění
režimu Super Free Spins.
o Pravděpodobnost aktivace režimu Super Free Spins se zvyšuje přímo úměrně k
počtu mincí Super Tokens vlastněných při spuštění funkce. To znamená, že čím
víc mincí Super Tokens máte, tím je šance na aktivaci režimu Super Free Spins
vyšší.
o Po aktivování této funkce buď obdržíte dostatek mincí Super Tokens pro
spuštění režimu Super Free Spins, nebo o všechny své mince Super Tokens
přijdete, aniž by se režim Super Free Spins aktivoval. Pokud nedopadne Vabank
úspěšně, obdržíte 8 roztočení Free Spins.
Pokud se již v ukazateli Super Token nachází 2000 mincí Super Tokens nebo více, není
možné aktivovat funkci Vabank o mince Super Tokens.
Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.

Super Free Spins (Super volná otočení zdarma)
Při spuštění režimu Super Free Spins:
 Budou probíhat se stejnou hodnotou mince a úrovní sázky jako kolo, které Super Free
Spins aktivovalo.
 Z ukazatele Super Token Meter, který se nachází na levé straně herní oblasti, se odečtou
2000 mincí Super Tokens.
 Během režimu Super Free Spins se všechny výhry násobí hodnotou Progressive
Multiplier, která je zobrazena na ukazateli Progressive Multiplier Meter.

Ukazatel progresivního násobitele:
 Tento ukazatel umístěný na pravé straně herní oblasti zobrazuje aktuální hodnotu
násobitele Progressive Multiplier pro všechny výhry z režimu Super Free Spins.
Násobitel Progressive Multiplier se zvyšuje, kdykoliv dojde k nějaké výhře nebo při
spuštění funkce Multiplier Boost Random Feature.
Na konci režimu Super Free Spins:
 Hra se vrátí do hlavní hry.
 Oblast válců se vrátí do svého původního tvaru.
 Pozice válců z posledního roztočení režimu Super Free Spins jsou viditelné.
Celková výhra z režimu Super Free Spins se připočte k celkové výhře platné v okamžiku
spuštění režimu Super Free Spins.
Symbol Wild (Divoký symbol)

Symboly Wild se mohou objevit na válcích 2, 3, 4 a 5 během hlavní hry,
v Re-Spins, Free Spins a Super Free Spins a nahrazují všechny symboly.
Symboly Wild zastupují ostatní symboly tak, aby v kombinaci pozic
vznikla co nejvyšší výherní kombinace dle tabulky výplat.

