
Golden Egypt 

1. Základní údaje 

Golden Egypt je hra s 5 válci a 25 fixními výherními liniemi.  

 

Kliknutím na tlačítko CELKOVÁ SÁZKA si Účastník hazardní hry vybere hodnotu své 

celkové Sázky v Kč. Tlačítkem START následně zahájí hru. Celková sázka je součtem Sázek 

na jednotlivé výherní linie. Sázkou na jednu výherní linii je podíl mezi celkovou Sázkou a 

celkovým počtem výherních linií Po odehrání každé hry, lze měnit celkovou Sázku. 

Výherní kombinace jsou počítány, s výjimkou symbolu SCATTER, zleva doprava od válce 

nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. U symbolu SCATTER nezáleží na jeho pozici na 

válcích. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií 

se sčítají. 

 

Maximální sázka na jednu hru: 750 Kč 

Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč 

Statistická průměrná hodinová prohra: 51 435 až 105 300 Kč 

Výše výherního podílu RTP: 92,20 až 96,19 % 

 

2. Divoký symbol 

Pokud se objeví divoký symbol na některém z válců, uloží se do boxu nad 

daným válcem. Obsah boxů je pro každou jednu výši Sázky samostatný. 

Nastřádané divoké symboly pro každou Sázku zůstanou Účastníkovi hazardní 

hry k dispozici i po opuštění hry a jejich stav se po opětovném spuštění hry 

načte do boxu. Jakmile jsou ve stejném boxu dva divoké symboly, nahradí se pro 

následující dvě otáčky všechny symboly na válci divokým symbolem. Nahrazuje všechny 

symboly kromě SCATTER symbolu.  
3. Volné otáčky 

3 a více symbolů SCATTER v jedné hře spustí volné otáčky zdarma. 

Počet volných otáček určuje Účastník hazardní hry svým výběrem. 

Účastník hazardní hry současně volí počet válců, které budou mít po 

celou dobu trvání volných otáček výhradně divoké symboly Pozice 

těchto válců se může během trvání volných otáček náhodně měnit. Tato interakce 

Sázejícího nemá žádný vliv na výherní podíl ani na výsledek dané hry. Výše Sázky je 

totožná s tou, která naposled předcházela volným otáčkám.  

4. Výherní tabulka 

Výherní tabulka udává násobitele, jimiž se násobí Sázka na výherní linii. 

 



 

 

 

 

 

 


