
 

Black Mummy 
1. Základní údaje 

Black Mummy je hra s 5 válci a 5 výherními liniemi.  

 

Kliknutím na + a - v poli Sázka si Účastník hazardní hry vybírá hodnotu celkové Sázky do hry.  

Po odehrání každé hry lze měnit výši celkové Sázku. Jakmile je Účastníkem hazardní hry vybrána 

celková Sázka, může kliknutím na tlačítko START spustit hru, nebo pomocí tlačítka Autostart spustit 

hru v režimu autostart. Tento režim je možno po odehrání hry vypnout. 

Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za 

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

sčítají. 

         

Maximální sázka na jednu hru: 1 000 Kč 

Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč 

Statistická průměrná hodinová prohra: 72 000 Kč 

Výše výherního podílu RTP: 96 %  

 

2. Divoký (WILD) symbol s funkcí násobitele výhry 

Divoký symbol nahrazuje všechny ostatní symboly.  

Když divoký symbol nahradí symboly J, Q, K nebo A, na výhru z dané výherní linie se 

uplatní extra násobitel odvíjející se od počtu symbolů přítomných v kombinaci. 

 

 

3. Výherní tabulka 

Výherní tabulka udává násobky, kterými se násobí celková Sázka do hry. 

Symbol 3x 4x 5x 

Wild (Mumie)   100x n 

Faraón 10x n 20x n 50x n 

Oko bohyně Ra 6x n 12x n 40x n 

Scarabeus 4x n 8x n 30x n 

Prsten 3x n 6x n 20x n 

A 1x n/ s wild= 3x n 3x n/ s wild= 12x n 6x n/ s wild= 30x n 

K 1x n/ s wild= 3x n 3x n/ s wild= 12x n 5x n/ s wild= 25x n 

Q 1x n/ s wild= 3x n 2x n/ s wild= 8x n 4x n/ s wild= 20x n 

J 1x n/ s wild= 3x n 2x n/ s wild= 8x n 3x n/ s wild= 15x n 

n= celková Sázka do hry 

 


