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Informace obsažené v tomto dokumentu jsou soukromé a důvěrné. Není-li uvedeno jinak nebo není-li dán 
předchozí písemný souhlas ředitelů, jsou všechny materiály, včetně obrázků, ilustrací, návrhů, ikon, fotografií a 
písemných materiálů, které se objevují jako součást tohoto dokumentu (souhrnně "Obsah") duševním 
vlastnictvím, chráněným autorskými právy, ochrannými známkami a/nebo jinými právy na ochranu duševního 
vlastnictví, ve vlastnictví, pod kontrolou nebo v licenci společnosti Spearhead Ltd. Obsah tohoto dokumentu 
nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukován, publikován, distribuován, zobrazován, upravován nebo využíván 
a zůstává výlučným vlastnictvím společnosti Spearhead Ltd. 
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Book Of SoulsTM – Pravidla hry a informace o hře 

3 
 

Obsah 
1.0 Cíl dokumentu 4 

2.0 Pravidla hry 4 

3.0 Výherní řady a tabulka výher 5 

4.0 Funkce hry 7 

5.0 Nastavení hry a regulace  10 

6.0 Verze hry 11 

7.0 Matematický model 12 

8.0 Technické informace 13 

9.0 Dodatečné informace  13 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Book Of SoulsTM – Pravidla hry a informace o hře 

4 
 

1.0 Cíl dokumentu 
Obsah tohoto dokumentu slouží k přesnému popisu formy, funkce a vlastností hry známé 
jako Book of SoulsTM.  
 

2.0 Pravidla hry 
 
Book of SoulsTM (‘BOS’) je 5ti válcový herní automat který staví odvážného dobrodruha, Lara 
Jones, proti jejímu úhlavnímu nepříteli, ve snaze najít starou mayskou Book of Souls a další 
cenné artefakty. 
 
Tato hra se hraje na pěti válcích, se třemi symboly na každém a deseti výherními řadami 
vyhodnocovanými zleva doprava. 
 
Hráč si volí výši sázek pomocí tlačítka pro výši sázek na hlavní obrazovce hry. 
 
Sází se jedna mince na řadu. Hodnota mince je automaticky nastavena na desetině výšky 
sázek. Výherní kombinace a výhry jsou tvořeny v souladu s tabulkou výher. 
 
Výhry výherních řad jsou násobeny hodnotou sázky na řadu. Souběžné nebo shodné výhry 
na různých výherních řadách jsou připočítány. 
 
Režim automatické hry samočinně hraje hru s vybraným počtem kol. 
 
Herní funkce mechanika 
 

● Je zde devět běžných symbolů 
○ ‘Lara Jones’ 
○ ‘Úhlavní nepřítel’ 
○ Zlatý idol 
○ Mayský kalendář 
○ Pět královských (10, kluk, královna, král a eso) 

● Scatter symboly: 
○ ‘The Book Of Souls’ je scatter symbol. 

■ Pokud se objeví tři (nebo více) BOS symboly kdekoliv na válcích, 
spustí 10 free spinů a udělí výhru hotovosti. 

● Wildy: 
○ Symbol ‘The Book of Souls’ je zároveň i wild a jako takový nahrazuje všechny 

běžné symboly, pro dosažení nejvyšší možné výhry řady. 
○ ‘Hadí wild’ je také wild symbol, ale neobjevuje se na válcích. Objevuje se 

pouze jako překryvný symbol během příležitostného, náhodného ‘hadího 
spinu’.  

● Hadí spiny: 
○ Při této funkci (jen v základní hře) je před spuštěním spinu na obrazovce 

zobrazena série animovaných hadů. Když je zobrazen výsledek, tři až deset 
počátečních symbolů bude nahrazeno hadími wildy. Výhry jsou poté 
vyhodnoceny. 
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● Free spiny: 
○ Jeden z devíti běžných symbolů je před spuštěním free spinů, vybrán jako 

bonusový symbol. Válce se točí jako vždy a poté, když jsou výherní řady 
vyhodnoceny, tak pokud je viditelný dostatečný počet bonusových symbolů, 
rozšíří se vertikálně na celý jejich válec a budou vyhodnoceny jako scatter 
symboly v řadě. 

○ Během free spinů nejsou žádné hadí spiny. 
○ Free spiny lze spustit znovu. Při jakémkoliv free spinu, tři scatter symboly 

Book of Souls prodlouží sekvenci free spinů o dalších deset free spinů (dokud 
nebude vyhrána maximální výhra). Výhra v hotovosti za dostatečný počet 
symbolů Book of Souls se vyplácí také během free spinů. 

○ Ten samý bonusový symbol je použit pro celou relaci free spinů session – 
není vybrán opětovně, pokud jsou free spiny znovuspuštěny. 

 

3.0 Výherní řady a tabulka výher 
 
Výherní řady 

 
Výherní řady se vyhodnocují zleva doprava 
 
Tabulka výher 

Symbol X2 X3 X4 X5 

HP1 (Lara Jones) 10 100 1,000 5,000 

HP2 (Úhlavní nepřítel’) 5 40 400 2,000 

HP3 (Zlatý idol) 5 30 100 750 

HP4 (Mayský kalendář) 5 30 100 750 

LP1 (Eso) - 5 40 150 

LP2 (král) - 5 40 150 

LP3 (královna) - 5 25 100 

LP4 (kluk) - 5 25 100 
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LP5 (10) - 5 25 100 

Výhry výherní řady: vyhrané mince jsou znásobeny počtem mincí vsazených na řadu. 
 
Výhry za scatter symboly: mince se vynásobí celkovou vsazenou sázkou. 

Symbol X3 X4 X5 

Scatter/Wild (Book) 2 20 200 

 
 
 
Symboly 
 
Ve hře Book of SoulsTM je celkově jedenáct různých symbolů: 

● Scatter symboly 
● Wild symboly 
● Pět symbolů vysoké hodnoty 
● Čtyři symboly nízké hodnoty 

 
 
 
Scatter a wild symboly 

Symbol Scatter/Wild Hadí spiny Wild 

Art 

  
 
Symboly vysoké hodnoty 

Symbol HP1 HP2 HP3 HP4 

Art 

    
 
Symboly nízké hodnoty 

Symbol LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 
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Art 
 

      

 

 
 
 
 
 

4.0 Herní funkce 
 
Uživatelské rozhraní 
 
Tabulka níže popisuje funkce tlačítek uživatelského rozhraní ve hře. 

 

Tlačítko Roztočit 
 

- Kliknutím spustíte hru s aktuální výší sázky a hodnotou 
mince 

 

Tlačítko Roztočit (během otáčení) 
 

- Při otáčení je vypnuto 
 

 

Tlačítko Automatická hra 
 

- Kliknutím otevřete rozbalovací nabídku automatické hry 

 

Tlačítko Automatická hra (když je spuštěna automatická hra) 
 

- Číslo ukazuje, kolik spinů automatické hry ještě zbývá 
- Kliknutím zastavíte automatickou hru 
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Tlačítko částka sázky 
 

- Kliknutím otevřete rozbalovací nabídku pro částku sázky 

 

Hamburgerové menu Nastavení 
 

- Kliknutím otevřete nastavení, tabulku výher a pravidla hry 

 

Tlačítko Zvuk 
 

- Kliknutím vypnete/zapnete všechny zvuky 
Rozbalovací nabídky 
 
Částka sázky 

 
Rozbalovací nabídka pro částku sázek zobrazuje všechny dostupné částky. Aktuálně 
zvolená částka je zvýrazněna zeleně. Pokud hráč klikne na jinou částku, nabídka bude 
skryta a nově zvolená částka sázky se nyní zobrazí na hlavní obrazovce hry. Hráč může 
také kliknout na ikonu 'Zpět', pro návrat na hlavní herní obrazovku, aniž by došlo ke změně 
výše sázky 
 
Automatická hra 

 
Rozbalovací nabídka automatické hry umožňuje hráči zvolit si počet spinů pro automatickou 
hru. K tomu hráč klikne na jednu z dostupných možností počtu spinů. Toto tlačítko bude poté 
zvýrazněno zeleně. Hráč pak musí nastavit limit ztrát (musí být větší nebo roven stávající 
výši sázek) a poté pro potvrzení kliknout na tlačítko roztočit. Menu se pak zavře a hráč je se 
vrátí na hlavní obrazovku hry, se spuštěnou automatickou hrou. 
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Hráč si také může nastavit volitelné podmínky pro automatické zastavení automatické hry. 
Ty zahrnují: 

● Zastavit automatickou hru při jedné výhře hráčem stanovené hodnoty. 
● Zastavit automatickou hru, pokud zůstatek vzroste o hráčem určenou částku. 
● Zastavit automatickou hru při vstupu do režimu free spinů 

Poznámka: Pokud jste při hře odpojeni, všechna nastavení automatické hry se při 
opětovném načtení hry vrátí na výchozí nastavení. Výchozí hodnota pro limit ztrát je 0. 
Prosté uzavření nabídky automatické hry zároveň vrátí hodnoty na výchozí nastavení. 
 
Kliknutí na hamburgerovou ikonu nastavení na hlavní obrazovce hry, umožňuje hráči přístup 
k: 

● Nabídce nastavení 
● Tabulce výher 
● Pravidlům hry 

 
Nabídka nastavení

 
Nabídka nastavení umožňuje hráči: 

● Přepínání mezi normální a vysokou rychlostí otáček. 
● Natavit časované připomenutí (‘Kontrola reality’). 
● Nastavit, zda se bude při načítání zobrazovat úvodní obrazovka. 
● Ztlumit veškerý zvuk. 
● Změnit hlasitost hudby. 
● Změnit hlasitost zvukových efektů. 
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Při hře na prohlížeči v mobilním telefonu, součástí nastavení hry je také možnost upravit 
orientaci některých prvků uživatelského rozhraní pro zobrazení vlevo, vpravo nebo 
uprostřed. To zahrnuje tlačítka roztočit, výška sázek a automatická hra na hlavní herní 
obrazovce, a také některé aspekty rozbalovací nabídky nastavení. 
 

5.0 Nastavení hry a regulace 
 
Aktuální čas 
 
Herní klient vždy zobrazuje aktuální čas (v levém dolním rohu obrazovky). Čas je získáván z 
hráčova počítače nebo hodin systému zařízení. 
 
Kontrola reality 
 
V případě, že provozovatel tuto funkci neposkytuje, hráč si může nastavit připomenutí za 30, 
60 nebo 90 minut z nabídky nastavení.  
 
K tomu musí hráč: 
 

1. Kliknout/klepnout na ikonu ‘hamburgerové menu’.  
2. Nastavení, výherní tabulka, herní pravidla, a ikony pro zavření se objevují na 

obrazovce. Na mobilním telefonu jsou zároveň zobrazeny tlačítka domů a ztlumit. 
3. Hráč klikne/klepne na ikonu nastavení. 
4. Zobrazí se nabídka nastavení. 
5. Tlačítkem ‘Nastavit připomenutí’, může hráč zvolit jednu ze tří dostupných možností 

(30, 60 a 90 minut). 
6. Hráč klikne/klepne na tlačítko ‘Zavřít’ pro návrat do hry. 
7. Pokud hráč stále hraje i po vypršení zvoleného časového úseku, zobrazí se 

vyskakovací okno s textem upomínky a uvedeným časovým úsekem. Vyskakovací 
okno obsahuje: 

a. Upozornění na to že vypršel zvolený časový úsek 
b. Odkaz na návrat do hry 
c. Odkaz na ukončení hry 

 
 
Dodatečné informace 
 
Následující postupy mohou podléhat podmínkám herního serveru. 
 

● Postup při správě nedokončených herních kol. 
● Doba, po které se neaktivní herní relace her automaticky ukončují. 

 
V případě poruchy herního hardwaru/softwaru, všechny dotčené herní výhry a sázky jsou 
neplatné a všechny dotčené sázky budou vráceny. 
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6.0 Verze hry 
 
Počítač 

ID hry: BookOfSouls 

 

 
Obrázek 1: Obrazovka hry na počítači 

 
Mobil (pokud se liší) 

ID hry: Není k dispozici 

 
Obrázek 2 a 3: Mobilní zobrazení na výšku a na šířku 
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7.0 Matematický model 
 
Počet válců: 5 

Počet mincí: 10 

Počet výherních řad: 10 

Hodnoty mincí: 0.01, 0.02, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.10, 0.20, 0.50, 1.00 

Minimální sázka *** 0.10 

Maximální sázka ***: 100.00 

Maximální expozice ***: 500,000 

Volatilita: Vysoká 

Dostupnost hry Demo: Ano 

 
● Maximální expozice je pevný limit vynucený herní platformou 
● Hodnota měny je označena hvězdičkami (***) vedle popisku ve všech tabulkách. 
● Hodnoty uveden tučným písmem mohou být změněny provozovatelem. 
● Podtržené a tučné jsou výchozím nastavením, pokud jsou omezené možnosti 

nastavení.  
● Všechny hodnoty měn se vztahují k multiplikátoru měny který je 1, jenž je přesný pro 

EUR, USD a GBP. Pro jiné měny může být použit jiný multiplikátor. Například: SEK má 
koeficient multiplikátoru měny 10. Proto by tedy všechny hodnoty vztahující se k 
této měně měly být vynásobeny 10krát za SEK Např. 10€ = $10 = £10 = SEK100.   

● Pro hry založené na nominálních hodnotách, jako jsou video pokery a výherní 
automaty, je maximální výhra založena na maximální sázce, což je mince x řady 
(handy) x maximální nominální hodnota. Maximální nominální hodnota není vždy 
zapnuta ve výchozím nastavení, takže výchozí maximální výhra může být nižší, než je 
uvedeno.   

 
Nastavení návratnosti hráči 

Výchozí  96.90 % 

Alternativní #1 není k dispozici 

Alternativní #2 není k dispozici 

Alternativní #3 není k dispozici 
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8.0 Technické informace 
Nativní rozlišení 1280x720 

Nativní poměr stran 16:9, 4:3 

Technologie JavaScript/HTML5 

Podpora kanálu HTML5 ANO 

Podpora WebGL ANO 

Prohlížeč pro počítač ANO 

Prohlížeč pro tablet ANO 

Prohlížeč pro mobil ANO 

 

9.0 Dodatečné informace 
 
Překlady herní terminologie 
 
Poznámka: Následující tabulka platí pouze v případě, že hrajete v jiném jazyce než v 
angličtině. 
 

Anglický termín Přeložený termín 

Wild Wild 

Freespin Free spin 

 


