
 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO RULETU 

Hráči vloží své peníze na plátno, jak je uvedeno níže malými černými body. Krupiér vyzývá hráče k hraní. Když je vsazeno, 
hra se uzavírá. Krupiér pak roztočí ruletu a vhodí kuličku pod horní okraj rulety proti směru otáčení rulety. Vítězné číslo a 
kombinace pak oznámí krupiér.  

Jak vsadit své peníze 

1) Přesné - Žeton lze vsadit pouze na jednotlivé číslo, včetně nuly (0). Žeton se položí přímo na jednotlivé číslo. 
2) Rozdělená sázka - Žeton lze vsadit na jakákoliv dvě sousedící čísla, položením na čáru, která je dělí. Pamatujte, že 

žeton lze položit také na čáru dělící nulu (0) a 1, 2 a 3. 
3) Sázka na uličku - Sázky na uličku pokrývají tři čísla. Žeton se položí na vnější ohraničující čáru ruletového stolu, 

vedle odpovídající řady tří čísel. Všimněte si, že sázky na uličku lze umístit také na 0, 1 a 2; dále 0, 2 a 3. 
4) Rohová sázka - Rohové sázky pokrývají čtyři čísla. Žeton se pokládá na průsečík čtyř čísel. (Carré) (20, 21, 23, 24) 
5) Sázka na řadu - Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tj. šest různých čísel ve dvou řadách třech čísel. Žeton 

se položí na nejbližší ohraničující čáru ruletového stolu, kde ji protíná čára oddělující dvě řady. (Transversale 
jednoduchý) (25, 26, 27, 28, 29, 30) 

6) Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá a Nízká/Vysoká - Sázka položená do jednoho z polí na dlouhé straně stolu 
pokrývá polovinu čísel ruletového stolu (kromě 0). Každé pole pokrývá 18 čísel. (black/red, pair/impair, 
passe/manque) 

7) Dvě jednoduché kombinace (černá a sudá) 
8) Na tucet (Zde prvních 12 čísel, P:1-12, M:13-24, D:25-36) 
9) Na sloupec (třetí sloupec) 
10) Na dva tucty nebo dva sloupce 
11) Rohová sázka s nulou (0, 1, 2, 3) 
12) Příčná sázka s nulou (0, 2, 3) nebo (0, 1, 2) 
13) Na dvě čísla v kombinaci s nulou (0, 1) (0, 2) (0, 3) 
14) Nula 

Výhry: 

Typ sázky bod poměr  Typ sázky bod poměr 
Jedno číslo 1 35:1  Dva tucty 10  ½:1 
Dvě čísla 2+12 17:1  Sudá 6 1:1 
Tři čísla 3 11:1  Lichá 6 1:1 
Ctyři čísla  4+11 8:1  Vysoká 6 1:1 
Šest čísel 5 5:1  Nízká 6 1:1 
Sloupec 12 čísel   9 2:1  Červená 6 1:1 
Tucet  8 2:1  Černá 6 1:1 
Dva sloupce  10  ½:1  Dvě jednoduché kombinace  7  ½:1 

 


