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AMERICAN ROULETTE 

1. Pravidlá hry  

a. Hraciu plochu tvorí koleso rulety a pole na uzatváranie stávok. Pole obsahuje 38 čísel 

(vrátane 0 a 00). Koleso sa delí na 38 polí od 0 do 36, ktoré však za sebou nenasledujú 

podľa matematickej postupnosti. Umiestnené sú striedavo v červenom a čiernom poli. 

Výnimkou je 0 a 00, ktoré ležia v poli zelenom.  
b. Cieľom hry je dopredu uhádnuť, ktoré číslo padne. Stávka sa uzatvára umiestnením 

žetónov na hracie pole. Ak padne 0 a 00, vklad sa na všetkých stávkach, ktoré 
nezahrňovali tieto čísla prehráva. Hráč vkladá na hracie plátno svoje stávky. Po uzatvorení 
stávok (hráč stlačil tlačidlo "SPIN") sa roztočí ruleta a vhodí sa gulička. Po vyhlásení 
padnutého čísla sa vyhodnotia hráčove stávky a je mu vyplatená prípadná výhra.  
 

2. Vyhodnotenie hry  

a. Pokiaľ padla 0 a 00, tak hráč prehráva na všetkých stávkach, ktoré nezahrňovali tieto čísla. 

Ostatné prípady sa vyhodnocujú podľa nižšie popísaných kategórií.  

b. Výherné kategórie: 

b1) Even Chance (Jednoduché stávky) – vyhrávajú pomerom 1:1 a sú to tieto stávky: 

a. Red (červené)  

b. Black (čierne)  

c. Even (párne)  

d. Odd (nepárne)  

e. 1-18 (nízke)  

f. 19-36 (vysoké)  

b2) Collone (Tucty a stĺpce) – vyhrávajú pomerom 2:1 a sú to tieto stávky:  

g. First Dozen (1. tucet)  

h. Second Dozen (2. tucet)  

i. Third Dozen (3. tucet)  

j. Collone (sĺpec) 

b3) Six Line – šesť za sebou nasledujúcich čísel vo dvoch vodorovných radoch (napr.: 4, 5, 6, 

7, 8, 9). Výhra je v pomere 5:1. 
 
b4) Five Line –  dva vodorovné rady obsahujúce čísla 0,00,1,2,3. Výhra je v pomere 6:1. 

 
b5) Square – štyri čísla, ktoré na plátne vytvárajú štvorec (napr.: 4, 5, 7, 8). Výhra je v pomere 

8:1. 
 

b6) Street – tri čísla, ktoré sú na plátne umiestnené v jednom rade (napr.: 4, 5, 6). Naviac 

kombinácie 0, 1, 2 a kombinácie 00, 2, 3 a 0, 00, 2. Výhra je v pomere 11:1. 
 
b7) Split – dve čísla, ktoré sú na plátne umiestnené vedľa seba resp. nad sebou (napr.: 4, 5 

resp. 4, 7). Výhra je v pomere 17:1. 
 
b7) Straight Up (Full Number) – stávka na konkrétne číslo. Výhra je v pomere 35:1 

  

 Herné limity: 

Minimálny vklad: 1,00 €  

Maximálny vklad 10,00 € (stávka na 1 číslo). 

Maximálna výhra 5 800 €. 

Odstupňovanie stávok: 1,00 €; 2,00€; 5,00€; 10,00€; 20,00€; 25,00€ 
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 Herné možnosti 

   

a/ Americká ruleta ponúka hráčovi možnosť hrania hry v režime Regular  (hra 

z jednoduchými, klasickými stávkami pre nenáročných hráčov) a v režime Expert 

(popri klasickej ponuke stávkových možností s možnosťou sofistikovaného 

stávkovania, vytvárania a následného používania vlastných stávkových modelov a 

systémov). 

b/  Hru je možné hrať aj v automatickom režime, stačí zatlačiť tlačidlo Auto play 

a predvoliť jeden z parametrov (napr. počet spinov, limit výhry, zostatok kreditu ...) 

prípadne povolenú kombináciu parametrov automatickej hry. 

c/ Funkcie tlačidiel:  

UNDO (ODOBRAŤ)– pri umiestňovaní žetónov na hracie pole sa vráti stav o 

jeden krok späť, REDO (VRÁTIŤ)– pri umiestňovaní žetónov na hracie pole sa posunie 

stav o jeden krok dopredu, CLEAR (ZMAZAŤ) – vyčistenie hracieho poľa od žetónov, 

REPEAT (OPAKOVAŤ) – na hracie pole sa uložia žetóny rovnako ako pri poslednej 

hre 

 

 

 

 


