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ZÁKLADNÍ HERNÍ FUNKCE 
 
Hra je přístupná prostřednictvím mobilní a desktopové verze, přičemž pravidla hry, sázky a výhry jsou totožné. 
 

Desktopová verze: 
V horní části obrazovky se nacházejí tlačítka DOMŮ (návrat na domovskou stránku – opuštění hry), "i" (informace – 
zobrazí tabulku výher, pomoc a nastavení hry), REPRODUKTOR (umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk) a 
ZOBRAZENÍ (přepne zobrazení do režimu celé obrazovky). Ve spodní části obrazovky se nacházejí políčka KREDIT 
(v mincích), VÝHRA (v mincích), SÁZKA (celková sázka v mincích), HODNOTA MINCE a tlačítka MAX (maximální 
sázka), START (kulaté tlačítko se šipkami) a AUTOSTART (s možností opakování automatických her v počtu 10, 50, 
100 anebo do vyčerpání kreditu). V poli SÁZKA jsou tlačítka - a + sloužící k nastavení výšky sázky v mincích.  
V poli HODNOTA MINCE jsou tlačítka - a + pro denominaci mince. Na posledním řádku je zobrazena HOTOVOST 
(hodnota pole kredit v českých korunách), VÝHRA (v českých korunách) a SÁZKA (v českých korunách).  
 

Mobilní verze: 
Zobrazení her v mobilní verzi obsahuje tato tlačítka: v levé spodní části je ikona MENU, která obsahuje podnabídku 
se zobrazením informací o hře, zapnutí a vypnutí zvuku hry a návrat na domovskou stránku (opuštění hry). V pravé 
spodní části je ikona žeton pro volbu výšky sázky. Vpravo uprostřed je tlačítko START (kulaté tlačítko se šipkami) a 
vpravo nahoře je ikona AUTOSTART (s možností nastavení nebo vypnutí automatických her). 
 

Doplňující informace 
Následující herní funkce a nastavení mohou podléhat podmínkám provozovatele. Další informace o následujících 
otázkách naleznete na webových stránkách provozovatele:  

- Postupy používané k řízení nedokončených herních otoček.  
- Čas, po kterém se automaticky neaktivní herní relace automaticky ukončí.  
- Volitelně, dle provozovatele, se může v desktopové i mobilní verzi vyskytovat ikona s historií odehraných her 

přihlášeného hráče 

 

Hodnoty Sázek a Denominací 
Nastavením denominace volí Účastník hazardní hry poměr mezi hodnotou sázky a hodnotou uvedenou v poli 
KREDIT (v mincích). Hodnoty Sázek a Denominací, které může Účastník hazardní hry volit z rotujícího seznamu 
hodnot:  
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Grafické znázornění tlačítek ve hře 
Tabulka níže obsahuje seznam a popis funkcí tlačítek ve hře: 
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ULTIMATE CRYSTALS 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 10 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MINIMÁLNÍ SÁZKA 1 CZK 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA 1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA 500 000 CZK 
NEJVYŠŠÍ HODINOVÁ PROHRA 90 000 CZK 
 
Výhry jsou platné zleva doprava a zprava doleva. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to 
znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku 
Sázka. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI  A BONUSOVÉ HRY  

SYMBOL WILD Doplňuje na výherních liniích jakýkoli symbol a objevuje se pouze na 2., 3. a 4. 
válci. Po dopadnutí se symbol WILD roztahuje na celý válec a spouští respin 
zbylých válců. 

 

SYMBOL SCATTER Pokud během respinu dopadne na válec nový symbol WILD, rozšíří se na 
daném válci a spolu s prvním rozšířeným symbolem WILD se spustí další 
respin zbylých válců. Až 2 další symboly WILD mohou přibýt k prvnímu 
symbolu WILD, který aktivoval první respin. Maximálně počet respinů je tedy 
tři. Respiny jsou odehrány se stejnou sázkou jako otočka, která aktivovala 
první respin. 

 

 
 

VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 3x 4x 5x 

WILD - - - 

BAR BAR 5 x n- 20 x n 25 x n 

SEDMIČKA 2.5 x n 6 x n 12 x n 

FIALOVÝ KRYSTAL 1 x n 2.5 x n 6 x n 

ZELENÝ KRYSTAL 1 x n 2 x n 5 x n 

ORANŽOVÝ KRYSTAL 1 x n 1.5 x n 4 x n 

MODRÝ KRYSTAL 0.5 x n 1 x n 2.5 x n 

ŽLUTÝ KRYSTAL 0.5 x n 1 x n 2.5 x n 

 

 


