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Chests of Plenty 
je 5-valcový, 20-líniový výherný video prístroj. Aktuálna hodnota jackpotu sa 
zobrazuje hore nad valcami. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, 
pričom pravidlá hry, vklady a výhry sú totožné s klasickou verziou hry. 
 
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami 
samotnej hry. 
 

 

 

SPIN/HRAŤ  
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.  
 
 
 
Nastavenie hodnoty stávky 
Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji vpravo 
dole pod označením „TOTAL BET/CELKOVÝ VKLAD“ . 
 

Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom zvoleného 
vkladu na jednu líniu, zobrazený na displeji pod označením  "LINE BET/VKLAD NA 
LÍNIU“ a počtom herných línií. 
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla 

so znamienkom„+“ (až po stanovené maximum) a stlačením tlačidla tlačidla 

so znamienkom„-“ (až po stanovené minimum). V mobilnej verzii túto 
funkcionalitu vykonávajú tlačidlá "+" a "-".  
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Výhry: 
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava, okrem scatter výhier. Pri viacerých 
možnostiach výherných kombinácií na línii platí len tá najvyššia. V prípade viacerých 
výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách sa hodnota výhier sčíta. 
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla 
"TABUĽKA VÝHIER / PAYTABLE". V mobilnej verzii je tabuľka výhier dostupná po 
stlačení tlačidla INFO. 
Hodnota výhry je daná súčinom zvolenej hodnoty výšky vkladu na hernú líniu 
a koeficientom uvedeným vo výhernej tabuľke (neplatí pre Scatter výhry) pre danú 
výhernú kombináciu.  

Kredit 
Aktuálna výška dostupných prostriedkov hráča je zobrazovaná v  ľavej hornej časti 
výherného prístroja pod označením „Zostatok“. Pri mobilnej verzii hry je aktuálny 
kredit zobrazený v ľavej dolnej časti obrazovky. 

 

 

Mobilná verzia hry. 
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Automatická hra 

Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo s názvom 

"AUTOPLAY/AUTOHRA" . Po kliknutí si hráč môže zvoliť počet 
automatických roztočení (5-50) s rovnakým nastavením vkladu.  
Automatická hra sa spustí po následnom stlačení tlačidla "SPIN“ a opäť sa zastaví 
po zvolenom množstve roztočení, alebo v prípade nedostatku kreditu. Ak si však 

želáte, môžete automatickú hru zastaviť stlačením tlačidla 
"STOP AUTO PLAY". 
 

V mobilnej verzii sa funkcionalita automatického spúšťania valcov nastavuje cez 
tlačítko "AUTO". 
 
 

Divoké symboly: 

 
Divoký symbol: 

Tento symbol nahrádza na výhernej línii chýbajúci symbol (okrem symbolu mapy  

alebo symbolu truhlice ). Divoké symboly môžu vyhrať aj vytvorením vlastnej 
výhernej línie. V situácii keď vytvorí divoký symbol viac než jednu výhru na jednej 
výhernej línií, započíta sa len tá. výhra, ktorá vypláca najvyššiu sumu. Ak sú výhry 
rovnakej hodnoty, započíta sa ako výhra divokého symbolu.  
 
 
Symbol  piráta: 

 
Symbol piráta: 
 

Symbol piráta je normálnym symbolom okrem situácie, keď zľava alebo zprava 
susedí s divokým symbolom.  V takom prípade sa symbol piráta rovnako stáva 

divokým (a funguje rovnako ako klasický divoký symbol ). Divoký symbol  sa 
môže objaviť aj medzi dvomi symbolmi pirátov – oba tieto symboli sa vtedy zmenia 

na divoké symboly .  
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Symbol piráta zmenený na divoký symbol: 

 
 
 
 
 
Valcový truhlicový bonus: 

 
Truhlica pokladu 

 
Valcová truhlicová bonusová hra je špeciálny scatterový bonus, ktorý sa spúšta po 
natočení troch symbolov truhlice kdekoľvek na valcoch. Symboly truhlice neznamenajú 
priamu výhru, ale spustenie truhlicovej bonusovej hry, v ktorej sú garantované výhry.  
3 na valcoch natočené truhlice sa presunú do stredu obrazovky, otvoria sa a každá z 
nich odhalí 3 drahokamy.  Ak sa vám zjavia 3 rovnaké drahokamy, získavate výhru (jej 
presná výška závisí od typu drahokamu a celkového vkladu). Pokiaľ 3 drahokamy v 
truhlici nie sú rovnaké, truhlica v hre skončila a už sa neotvorí. Po otvorení všetkých 
troch truhlíc a odhalení drahokamov sa truhlice, v ktorých boli výhry, otvoria opäť a 
znovu odhalia 3 drahokamy. Tento postup sa bude opakovať pri každej truhlici, pokiaľ 
získa výhru (ak výhru nezíska, truhlica v hre skončila).  
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Truhlicová bonusová hra 

 

Ak sú všetky (9 kusov) odhalené drahokamy diamanty , hráč vyhráva 
Progresívny Jackpot.  Bonusové kolo bude pokračovať a vy budete môct naďalej 
získať aj normálne bonusové výhry. Pred návratom na obrazovku s valcami sa zobrazí 
zhrnutie vašich výhier. Výhra jackpotu bude všetkým ostatným hráčom oznámená do 
30 sekúnd blikajúcim zostatkom v jackpote. Stávky uzavreté v čase výhry jackpotu, 
keď je k dispozícii znížený zostatok, budú anulované. Kvôli oneskoreniam v dátovej 
komunikácií sa však môže stať, že dvaja hráči zdanlivo získajú jackpot v rovnakom 
čase.  V takom prípade bude prvému hráčovi vyplatená plná výška jackpotu a druhému 
hráčovi hodnota garantovaného jackpotu. Po súboji sa pred návratom na obrazovku s 
valcami zobrazí zhrnutie vašich výhier. 
 
Výška prvotného jackpotu je garantovaná na úrovni 10 000,00 €. Jackpot má 
samostatné postavenie, nie je naviazaný na jackpoty a vklady z iných hier, kumuluje 
sa iba z vkladov hráčov v tejto konkrétnej hre. Z každej stávky hráča je 2,38% 
smerovaných do kumulácie aktuálneho jackpotu a rovnako 2,38% do naplnenia 
prvotnej garantovanej úrovne jackpotu 10 000,00 €. Po dosiahnutí garantovanej 
úrovne, je už z každej ďalšej stávky odvádzaných 4,76% do aktuálneho jackpotu.  Pri 
výhre jackpotu sa výška nového automaticky nastaví na garantovanú úroveň.. 
 
 
Bonusová hra Mapa pokladov: 
 

 
Mapa pokladov 
 

V prípade natočenia 3,4 alebo 5 symbolov Mapy pokladov na valcoch sa spúšťa 
bonus Mapa pokladov. 
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Bonusová hra - Mapa pokladov 

 Sú tu 3 rôzne mapy s čoraz vyššími výhrami. 

 Ak ste natočili na valcoch 3 symboly mapy , začínate na prvej mape.                      

 
 

  Ak ste natočili na valcoch 4 symboly mapy , začínate na druhej mape. 

                                                                            
 

      V prípade, že ste natočili na valcoch 5 symbolov mapy , začínate na tretej a 

teda najcennejšej mape.                                     
 
 V bonusovej hre je možné prechádzať na vyššiu mapu tak, že na predošlej získate 3 
symboly mapy. Na predchádzajúcu mapu sa už hráč nemôže vrátiť. Každá mapa sa 
skladá z cestičky okolo ostrova, na ktorej sú rôzne výhry, prázdne miesta, časti mapy 

(vďaka ktorým sa môžete dostať na vyššiu mapu) a mysteriózne miesta , 
ktoré môžu obsahovať peňažnú výhru, časť mapy alebo aj nič. V hre je koleso s 
výsečmi čísel od 1 do 7 a s výsečom lebky so skríženými hnátmi.
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Okolo ostrova sa pohybujete stláčaním tlačidla točenia (alebo medzerníka), čím sa 
roztáča koleso a posúva vás o nahraný počet miest. Hra pokračuje, až kým sa koleso 
nezastaví na pozícii lebky s hnátmi. Výhry sa vtedy spočítajú a pridajú na váš účet. 
Bonusová hra sa skončila. Všetky výhry z každej mapy sa spočítavajú a vyplácajú na 
konci (nemožno o ne prísť a ich výška sa zachováva aj pri prechode z jednej mapy na 
druhú). 
 
 
 
 
Výherná tabuľka: 
 

 
 

   

 
 
 

 
 
 

Herné limity:  
- Minimálna stávka na hru:           0,20 € 
- Maximálna stávka na hru:      100,00 € 
- Maximálna výhra pri základnej hre: 300 000 € 
- Maximálna možná výhra je progresívny jackpot 

 
 
 

 


