
Crystal Land 
 
je alternatívny výherný prístroj založený na princípe padajúcich symbolov do herného 

poľa veľkosti 7x7 symbolov. Cieľom hry je získať výhernú kombináciu zloženú z 5 

a viac zhodných symbolov, ktoré sa nachádzajú vedľa seba, a to buď horizontálne 

alebo vertikálne. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



Mobilná verzia 

Spin / Toč 
 

Tlačidlo spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky. Aktuálny spin končí 
pokiaľ sa na hernom poli nenachádza výherná kombinácia.  
 
 
 
 

 
 
Nastavenie hodnoty stávky  
Hodnotu výšky vkladu na jedno roztočenie valcov si hráč môže upravovať stlačením 
smerových tlačidiel, ktoré sa nachádzajú vedľa displeja zobrazujúceho hodnotu 
stávky. 

  až po stanovené maximum – modrá šípka    

         až po stanovené minimum - zelená šípka  

 

Hodnotu výšky vkladu na jedno roztočenie je možné nastaviť 

klepnutím na tlačidlo „Bet“ a výberom príslušnej sumy určiť 

vklad v rozmedzí 0,20 € - 3,00 €. 

Aktuálna hodnota stávky na jednu líniu je potom platná aj na 

ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom. Pri 

mobilnej verzii hry si výšku stávky hráč nastavuje v MENU 

sekcii. 

 

 

 

 

 

Stlačením tlačidla Max / Max. Stávka nastaví hráč nasledujúce otočenie 

s maximálnym možným vkladom na jednu líniu s maximálnym počtom 

herných línií. Toto otočenie je vykonané až po stlačení tlačidla . 

 

Credit/ Kredit 



Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná v ľavej dolnej časti obrazovky 

výherného prístroja na displeji, v poli s titulkom "CREDIT / KREDIT".  

Výhry 

Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná v poli "Win", pod výhernými valcami. 

Po pripísaní výhry dôjde k odstráneniu symbolov z výhernej kombinácie (minimálne 5 

zhodných symbolov) a uvoľneniu pozícií,  na ktorých boli umiestnené. Na uvoľnené 

pozície sa automaticky dostanú symboly z vyšších radov. Tie môžu opäť vytvoriť 

rovnakú, prípadne aj novú výhernú kombináciu (v prípade opätovného vzniku 

výhernej kombinácie opäť dôjde k odstráneniu symbolov výhernej kombinácie 

a posunutiu symbolov z vyšších radov na uvoľnené pozície). Hráč tak jedným 

otočením môže získať niekoľko po sebe nasledujúcich výhier.  

Viacnásobné kombinácie rovnakého symbolu, ktoré nie sú vedľa seba, sa vyplácajú 

osobitne.  

Časť hracieho poľa je blokovaná . Výherná kombinácia môže byť vytvorená iba 

v neblokovanej časti herného poľa.  

Po sebe nasledujúce výhry postupne odblokujú hráčovi časť herného poľa (riadok za 

riadkom) smerom zdola nahor. Po nevýhernom doplnení sa odblokované časti znova 

zablokujú. 

 



 

 

Odblokovanie určitých riadkov hráčovi odomkne dodatočný bonus: 

 

Odblokovanie celého hracieho 

poľa spúšťa Bonusové kolo. 

Odblokovanie piateho radu zdola 

spúšťa zobrazenie náhodne 

umiestnených symbolov typu Ruby 

Wild na hracom poli. 

Odblokovanie tretieho radu zdola 

spúšťa zobrazenie náhodne 

umiestnených symbolov typu Wild 

na hracom poli. 

 

          



                                                     

 

Herné pole – výhra  - odblokovanie prvých blokovaných pozícii na druhom riadku zdola. (viď 

zelená šípka).                         

 Herné pole – výhra  - odblokovanie druhých blokovaných pozícii na treťom riadku zdola. (viď 

červená šípka). 

                                                                                                                                                                                                    

Získanie divokých symbolov (viď modrá šípka). 

 

 

Jednotlivé výhry zo spinu sú zobrazené v poli 

na ľavej strane okna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výhry -  sumár zo spinu 

 

Bonusové kolo 

Odblokovanie celého herného poľa aktivuje hráčovi mód Bonusové kolo. Cieľom je 

vyčistiť herného pole od čo najväčšieho počtu symbolov. Po odstránení výherných 

kombinácií, nové symboly už nepadajú počas hrania tohto módu do herného poľa. 

Pod symbolmi na hernom poli sú ukryté 3 truhlice, ktoré obsahujú symbol . Za 

každú získanú  je násobiteľ celkovej výhry hráča zvýšený o +1. Hráč takto môže 

získať násobiteľ celkovej výhry v hodnote x9.  

Symbol malej truhlice .......1x  (násobiteľ celkovej výhry +1), 

Stredne veľká truhlica ukrýva 1-3 hviezdy  (násobiteľ celkovej výhry +1,+2 alebo 

+3), 

Veľká truhlica ukrýva 2-4 hviezdy ( násobiteľ celkovej výhry +2,+3 alebo +4).  

 

Truhlice sú ukryté 

náhodne na 4 

spodných 

riadkoch herného 

poľa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bonusové kolo – odkrytie truhlice so symbolom násobiteľa 

 

Po otvorení všetkých truhlíc može hráč získať maximálne násobiteľ celkovej výhry 

v hodnote 9x.Truhlice s pokladmi sú umiestnené náhodne na spodných štyroch 

radoch v každom bonusovom kole. 

 

Pri odkrývaní herného poľa v móde Bonusové kolo môžu hráčovi pomôcť 

urýchľovače. 

- 3  magické nápoje .  Pokiaľ sa na hernom poli nenachádza žiadna 

výherná kombinácia, môže farebný magický nápoj nahradiť jeden typ symbolu 

iným, ktorý je už na hernom poli prítomný.  

- Pokiaľ sú na hernom poli prítomné symboly bomby , explodujú po 

použití magického nápoja  



 

 

Bonusové kolo – nahradenie symbolu magickým nápojom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6+ bonusová kombinácia 
 

Kombinácia 6 a viac rovnakých symbolov vygeneruje hráčovi na hracom poli jeden 

„divoký rubínový symbol“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Symbol bomby 
Ak sa na hracom poli vyskytne symbol typu Ruby Wild a je 

súčasťou výhernej kombinácie, v takomto prípade sa zmení na 

symbol bomby. Následne symbol bomby exploduje a likviduje 

susedné symboly - vrátane symbolu Ruby Wild, ak sa po explózii 

a následnom zobrazení nových padajúcich symbolov nezobrazí 

nová výherná kombinácia.  

Symbol  likviduje susedné symboly v dvoch možných variantoch.: 

 

Explózia neodblokuje blokované časti herného poľa. 

 

    

 

        

 

 

 



Divoký symbol 

Nahrádza vo výhernej kombinácii chýbajúce symboly. 

 

 

 

 

Ruby Wild / Rubínový divoký symbol 

Nahrádza vo výhernej kombinácii chýbajúce symboly. Pokiaľ je 

tento symbol súčasťou výhernej kombinácie, pretransformuje sa 

na symbol bomby . 

 

 

 

Magický nápoj 

Pokiaľ sa na hernom poli nenachádza žiadna výherná kombinácia, 

môže farebný magický nápoj nahradiť jeden typ symbolu iným, 

ktorý je už na hernom poli prítomný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úrovňový bonus 

V hre sú tri lokality, ktoré sa líšia pozadím herného poľa a pravdepodobnosťou 

náhodného spustenia niektorej z bonusových funkcionalít. Mechanika hry sa nemení. 

Lokalita sa zmení, pokiaľ hráč získal dostatočný počet symbolov, ktoré boli súčasťou 

výhernej kombinácie (symboly zničené bombou  sa nezapočítavajú). Funkcionality 

môžu byť aktivované, pokiaľ sa v aktuálnom kole nenachádza žiadna výherná 

kombinácia. 

Každá lokalita má vlastné špeciálne funkcionality: 

 

 

 



Hra obsahuje 9 úrovní s predpísaným počtom 

symbolov na ich dosiahnutie. Po dokončení 

úrovne 9, sú už striedané iba úrovne číslo 7,8 a 9, 

podľa matematického modelu. Aktuálna úroveň je 

hráčovi zobrazená v poli 

v ľavom hornom rohu okna 

(viď zelená šípka). 

 

 

 

         Prvá úroveň hry     

                     

Po dokončení každej úrovne má hráč možnosť získať v 

zobrazenom kolese jednu z dodatočných výhier. Jej základom je 

suma vo výške 5% zo všetkých výhier (započítavajú sa iba výhry 

z kombinácií zhodných symbolov, násobitele pri výherných 

kombináciách sa nezapočítavajú)  z práve dokončenej úrovne. 

  

Výherné symboly pri úrovňovom bonuse. 

 

 Pripísanie si výhry (hráčovi je pripísaná výhra v hodnote 5% 
z výhier z predošlej úrovne). 

 

 

 Zdvojnásobenie a pripísanie výhry (hráčovi je pripísaná výhra 
v hodnote 2x 5% z výhier z predošlej úrovne). 

 

 

 

 Prenesenie výhry do ďalšej úrovne (hráčova výhra v hodnote 
5% z výhier z predošlej úrovne je prenesená do nasledujúcej 
úrovne). 

Úroveň Lokalita 
Počet symbolov 
potrebných pre 
zmenu lokality 

1 1 240 

2 2 360 

3 3 480 

4 1 600 

5 2 720 

6 3 840 

7 1 960 

8 2 960 

9 3 960 



Automatická hra 

Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo  s názvom "AUTOPLAY/AUTOHRA". 

Po jeho zakliknutí je spustený režim automatickej hry podľa aktuálneho nastavenia 

celkovej stávky s počtom spinov zobrazených pri tlačidle na displeji.     

          

   

Limit prehry finančných prostriedkov 

 

Limit jednotlivej výhry 

 

 

Nastavenie počtu odohraných spinov 

 

 

 

Ak si však želáte, môžete automatickú hru zastaviť  stlačením tlačidla , ktoré sa 

zobrazí na mieste tlačidla AUTOPLAY po spustení automatickej hry. 

Automatická hra sa na mobilnej verzii hry zobrazí po stlačení tlačidla na hlavnom 

paneli v pravom spodnom rohu   a následne tlačidla . Hráč si môže v prvom 

riadku nastaviť do akej finančnej straty je ochotný ísť. V druhom riadku si môže určiť 

výherný limit.  

 



Herné limity: 

- Minimálna stávka na hru:                0,20 € 
- Maximálna stávka na hru:               3,00 € 
- Maximálna možná výhra je:    15 000,00 € 

 

Výherné tabuľky: 

Výherná tabuľka  uvedená pri stávke v hodnote 3,00 €. 

 

 
 
Hráč je z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti. 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. 


