
 Rook´s Revenge 
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Vyhrať možno v na 25-tich herných 
líniách. 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 nachádzajú ovládacie prvky samotnej 
hry. 
 

 
 

 
Zobrazenie mobilnej verzie 



  

Spin/Toč 
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky roztočením všetkých 
piatich valcov.  
 
 
 

Nastavenie hodnoty stávky 
Hodnota celkovej stávky hráča “BET” na jedno roztočenie valcov, sa odvíja od 
hodnoty stávky na jednu líniu (Bet Per Line/Vklad na líniu). Hodnota celkovej stávky 
hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom vkladu na jednu líniu a počtom herných 
línií.  
 
Nastavenie hodnoty mince 
Hodnotu 1 mince si hráč môže upravovať kliknutím na pole (vľavo dole) označujúce 

aktuálnu hodnotu jednej mince v eurách .    
Aktuálna hodnota mince je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry, 
prípadne úpravy hráčom. 
 
Nastavenie výšky vkladu na jednu líniu (počet mincí na jednu líniu) 
Hodnotu výšky vkladu na jednu hernú líniu  si hráč môže upravovať kliknutím na pole 

(Bet Per Line/Vklad na líniu)   (dole pod valcami). Zakliknutím kurzora 
na znamienko „+“ smerom hore (označené modrou šípkou) až po stanovené 
maximum    
a po zakliknutí znamienka „-“ smerom dole (označené zelenou šípkou) až po 
stanovené minimum.  
Aktuálna hodnota výšky vkladu na líniu je hráčovi zobrazená na začiatku a konci 
hernej línie, čiže po stranách valcov. 
 



 

 
Zobrazenie výšky vkladu na aktívnu hernú líniu v hodnote 3 mincí (25 herných línií je fixných). 

 
 

Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na ďalšie hry, až do 
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. 
 
 
 
  

BET MAX/MAXIMÁLNA STÁVKA 
Po aktivácii tejto funkcie sa nasledujúci spin (otočenie valcov) vykoná za maximálnu 
možnú stávku, teda max. počet línií + max. vklad na líniu pri súčasnom zachovaní 
aktuálne nastavenej hodnoty mince. 
 
 
 
 
Výhry 
Výhry za jednotlivé línie sú zobrazované v minciach v poli s názvom (WIN/VÝHRA) . 

Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Pri viacerých 
možnostiach výherných kombinácií na línii platí len tá najvyššia. V 

prípade viacerých výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách sa hodnota 
výhier sčíta.  
 
   Symboly vo výhernej línii po pripísaní výhry po explózii vypadávajú z herného okna.          

Na voľné miesta sú automaticky doplnené ďalšie symboly, ktoré 
môžu opäť vytvoriť rovnakú, prípadne aj iné nové výherné línie (aj 
v týchto prípadoch opäť platí pravidlo o vypadnutí a doplnení 



 nových symbolov). Po každej explózii a vypadnutí symbolov je o úroveň vyššie 

posunutý násobiteľ hráčovej výhry  (max. až na úroveň x5, po 4 po 
sebe nasledujúcich výhrach). Násobiteľ výhry je vrátený na počiatočnú úroveň x1 v 
prípade neúspechu hráča, teda po prerušení po sebe nasledujúcich výhier. Hráč tak 
na jedno stlačenie tlačidla SPIN/TOČ môže získať niekoľko po sebe nasledujúcich 
výhier.  
 

 
Výhra – výhry 4 mincí (viď modrá šípka).  

 
 
 

Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla  

 nachádzajúceho sa v ľavom dolnom rohu. Tabuľka zobrazuje hodnotu 
výhry v minciach. 
 

 
Balance/Zostatok 
Aktuálna výška prostriedkov hráča v € je zobrazovaná v strednej časti obrazovky pod 
valcami výherného prístroja na displeji v poli  "BALANCE/ZOSTATOK".   
 
Prepočet hodnoty prostriedkov hráča (ktoré má k dispozícii) na mince, podľa  
nastavenej hodnoty mince, je zobrazovaný v poli s názvom CREDITS/KREDITY. 
 
 
 
Symbol – Zlatá maska 

Natočenie 3 symbolov zlatej masky na aktívnej hernej línii spustí pre 
hráča Voľné spiny (free spins). Hráč získava voľné spiny, pričom sa pri hre preberá 



 rovnaký počet mincí ako pri hre ktorá režim Voľných spinov spustila. Počas hrania 
voľných spinov je možné získať dodatočné voľné spiny. Zlatá maska sa natáča iba na 
valcoch číslo 1,2 a 3. z ľavej strany. 
 
 

 
           Free Spins /Voľné spiny -  zobrazenie zostávajúceho počtu voľných spinov (viď modrá šípka) 

 
Počas hrania voľných spinov je násobiteľ hráčovej výhry je zvýšený na úroveň 
x3,x6,x9 a po 4 po sebe nasledujúcich výhrach až na úroveň x15. 
 
Divoký symbol  

 Tento symbol má vo výherných kombináciách funkciu žolíka, nahrádza 
chýbajúce symboly. Divoký symbol sa natáča iba na valcoch číslo 2,3 a 4. 

   
Výhra –nahradenie chýbajúceho symbolu. 



  
 
 
Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru:                     0,50 € 
- Maximálna stávka na hru:                125,00 € 
- Maximálna možná výhra je:   2 330 000,00 € 

 
Výherné tabuľky: 
 

  
Príklad výhernej tabuľky pri vklade 1 mince na jednu líniu (1 minca v hodnote 0,10 €). 

 
 

 
Prosím, uistite sa, že ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte 

hru. Uložené výsledky a nepripísané výhry môžu byť v prípade plánovanej 

aktualizácie systému alebo údržby servera zrušené 

V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


