
WILD FLAME SEVENS 
 

WILD  FLAME SEVENS  je klasická v ideohra se  3 válci  (3  symboly na válec),  3  řádky a 27 
výherními l iniemi.  Hra obsahuje divoký  symbol "WILD FLAME",  bonusový scatter  symbol 
"RESPIN",  bonusovou hru "RESPIN" s  10  bonusovými otočeními zdarma, a mult ipl ikátor 
výhry.  
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
Třešně 

 
Červená sedmička 

 Zelený BAR 
 

Ohnivá sedmička  

 Žlutý BAR 
 

Respin 
Bonusový „scatter“ symbol 

 Červený BAR 
 

Wild Fl ame  (horní  polovina)  
Divoký symbol 

 
Dolar  

 
Wild Fl ame  (spodní polovina)  
Divoký symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 

Hru je možné spust it  pouze při  dostatečné sumě v  políčku KREDIT pro zvolenou sázku. 
Sázej íc í  v  poli  SÁZKA navolí  celkovou sázku do hry.  Po  zvolení l ibovolné výše sázky v 
políčku SÁZKA a stlačení  t lačítka START se tato částka odečte u každé nové hry  z kreditu 
v  políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčej íc ích válců při  každém 
stisknutí t lačítka START,  nebo pokud je akt ivován režim automatické hry  (AUTOSTART)  
každým odečtením sázky. Hráč má také možnost  zaháj it  novou hru roztočením válců 
k liknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na o brazovce. Pokud se 
na válc ích na konci každého herního kola objeví jakákol iv výherní  kombinace z výherní 
tabulky,  pak hráč  z ískává výhru dle výherní  tabulky pro  danou výherní kombinaci  d le 
aktuální  výše sázky. V případě,  že ne ní dosažena žádná výherní  kombinace,  je  herní 
kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola .  
 

PODSTATA HRY 

Tři shodné symboly  ( jeden symbol na válec) napříč  všemi 3 válc i  a  na minimálně 1 z 27 
výherních l ini í  tvoří  výherní  kombinac i.  Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány 
pouze z leva doprava,  počínaje na válci  nejv íce vlevo. Vyplácena je  pouze nejvyšší  výhra 
z výherní kombinace z  každé výherní l inie.  
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 



Divoký symbol  

Symbol  "WILD  FLAME" je divoký  symbol, který  nahrazuje jakýkol iv j iný symbol 
na aktuálním válc i  kromě bonusového scatter  symbolu "RESPIN" po uze pokud 
je  součást í  výherní kombinace na alespoň 1 z 27 výherních l in i í .   Každý akt ivní 
symbol "WILD" na jakémkoliv válci  a  na jakékol iv  akt ivní  výherní  l in i i  násobí  
výhru dvakrát  (2x) . Každý akt ivní divoký  symbol "WILD" nahrazuje jakýkol iv  
j iný  symbol kromě bonus scatter symbolu. Každý aktivn í d ivoký symbol "WILD" 
násobí  výhru dvakrát (2x) . 

 

Scatter symbol  

 

Scatter symbol RESPIN se může objevit  na  jakémkoliv  válci.  3  scatter symboly RESPIN, 
každý na jednom válc i  a  na jakékoliv  pozic i  spouští  bonusovou funkci s  10 respiny. 
Pokud se objeví  2  stejné symboly  na výherní  l in i i  během bonusové funkce (každý symbol 
na jednom válci) ,  jsou tyto symboly drženy na svých pozic ích a  válec s  nehodíc ími se  
symboly se ještě jednou protočí  zdarma, s  šancí  vytvořit  výherní  kombinaci.  Respiny  
jsou akt ivní  pouze pro  sázku za kterou byly spuštěny.  Další  respiny je možné vyhrát  
během j iž  akt ivní  bonusové funkce.  

Během bonusové funkce respin může hráč měnit sázku a pokusit  se spustit  bo nusovou 
funkci na všech dostupných hodnotách sázek.  Během bonusové funkce je hráč i strháván 
kredit  jako v  běžné hře.  Pouze bonusové protočení  jednoho válce s  nehodícími se 
symboly je zdarma.  

 
 

 

 

STRUČNÝ SOUHRN 

‒  3 válce, 3  řady a 27 výhern ích l ini í .  
‒  Maximální  sázka 1 000, Kč.  
‒  Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze z leva doprava,  počínaje na válci  

nejv íce vlevo.  
‒  Vyplácena je pouze nejvyšší  výhra z výherní  kombinace z každé výherní  l in ie 
‒  Symbol "WILD FLAME" je  divoký  symbol a nahrazuje jakýkol iv j iný symbol  kromě 

bonusového scatter symbolu "RESP IN".  
‒  Divoký symbol "WILD FLAME" násobí  nejvyšší  dosaženou výhru z  výherní  kombinace  

na jedné výherní  l ini i  dvakrát  (2x) .  
‒  Tři bonusové scatter symboly "RESPIN",  každý na samostatném válci  a na jakékoliv  

pozic i  spoušt í  bonusovou hru "RESPIN" s 10 bonusovými otočeními zdarma. 
‒  Pokud se během bonusových otočení na  válc ích objeví jakékol iv  2 ident ické symboly,  

jsou tyto symboly  drženy na svých pozic ích a válce s  odlišnými  symboly se znovu 
protáčí  se šancí vytvořit  nebo rozšíř it  výhern í kombinaci.  



‒  Bonusová hra a rozhodování  sázej ícího neovl ivňují  výši  výhe rního podí lu.  
‒  Výhry z jednotlivých l ini í  se sčíta jí .  
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

‒  maximální sázka:   1  000 Kč  
‒  maximální výhra:   418 000 Kč 
‒  výherní podí l:   94 % až 97 %  
‒  stat isti cká průměrná hodinová prohra:  54 000 Kč až 108 000 Kč 
 

VÝHERNÍ TABULKA 

Výherní tabulka udává hodnoty při  sázce do hry  1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč.  Výherní  
tabulka zobrazovaná v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závis lost i  na aktuální  výši  
sázky.  
 

  3x 

 
 Ohnivá sedmička 100 

 
Červená sedmička 16 

 
Dolar  8 

Červený BAR 4 

Žlutá BAR 3 

Zelený BAR 2 

 
Třešně 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK  

 

Start  
Spustit  hru 

 

Autostart  
Režim automatické hry  

 

Změnit výši  sázky 
Držet  pro nastavení  sázky 

 

Menu 
Otevřít  nabídku možnost í  hry  



 

Zavřít menu 
Zavřít  nabídku možností  

 

Nastavení  
Nastavení hry 

 

Výherní tabulka 
Výhry pro  aktuální  výši  sázky  

 

Herní pravidla 
Popis a pravidla hry  

 

Hlasitost  
Nastavení  hlas itosti  hry  

 

Konec 
Ukončit  hru a zpět  

 

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní  telefon nebo tablet 

 

Start  
Držet  pro Autostart  

 

Autostart  
Deaktivace autostartu 

 

Zvýšit výši  sázky 
Držet  pro nastavení  sázky 

 

Snížit  výši  sázky 
Držet  pro nastavení sázky 

 

Sázka na l inii  
Otevřít  nastavení sázky 

 

Menu 
Otevřít  nabídku možnost í  hry  

 

Zavřít menu 
Zavřít  nabídku možností  

 

Nastavení  
Nastavení  hry 

 

Výherní tabulka 
Výhry pro  aktuální  výši  sázky  

 

Herní pravidla  
Popis a pravidla hry  

 

Hlasitost  
Nastavení hlas itosti  hry  

 

Konec 
Ukončit  hru a zpět  

 

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky 

 

Mezerník 
Spustit  hru (1)  

 

Enter 
Spustit  hru (2)  

 

Podržte Mezerník 
Režim automatické hry  (1) 

 

Podržte Enter 
Režim automatické hry  (2) 

 

Mezerník 
Deakt ivace autostartu (1) 

 

Enter 
Deaktivace autostartu (2) 

 

Šipka nahoru 
Zvýšit  výši sázky 

 

Šipka dolů 
Snížit  výši  sázky 



 

Podržte Šipku nahoru 
Maximální  výše  sázky 

 

Podržte Šipku dolů  
Minimální výše sázky 

 

Klávesa I  
Herní pravidla 

 

Klávesa P 
Výherní tabulka 

 

Klávesa V 
Nastavení  hlas itosti  hry  

 

Klávesa Q 
Ukončit  hru a zpět  

 


