
ROULETTE ADVANCED 
Základní informace 

Hra ROULETTE ADVANCED je založena na principu klasické rulety. Podstatou hry je vsadit na 

vybrané místo na hracím poli tak, aby sázka pokrývala výsledek, na kterém se ustálí kulička. Talíř rulety 

se skládá z 37 číslovaných políček. Čísla od 1 do 36 mají střídavě červenou a černou barvu. 0 má zelenou 

barvu. Hra je nastavena na následující hodnoty: 

 

Výherní podíl: 97,30 % 

Nejvyšší sázka: 1 000,00 Kč 

Nejvyšší výhra: 36 000,00 Kč 

Statistická průměrná hodinová prohra: 48 600,00 Kč 

 

Herní funkce 

V následující tabulce je uveden seznam jednotlivých tlačítek, která se ve hře používají, s popisem jejich 

funkce, čímž je zároveň popsán způsob nastavení sázky a spuštění hry: 

 

Kliknutím zahájíte herní kolo. 

 

Kliknutím odstraníte ze stolu všechny sázky. 

 

Kliknutím zdvojnásobíte hodnotu všech sázek aktuálně umístěných na stole. 

 

Kliknutím vložíte na stůl stejnou kombinaci sázek jako v minulém herním kole. 

 
Kliknutím maximalizujete nebo minimalizujete nabídky Oblíbené sázky a Speciální 

sázky. 

 

Klikněte pro rychlý start. 

 

Kliknutím otevřete menu herního nastavení a vyberte možnosti hry. Viz část Nastavení 

hry níže. 

 
Kliknutím ztlumíte zvuky nebo pro nastavení zvuku použijte posuvník. 

 

Kliknutím otevřete pravidla hry. 

 

Kliknutím otevřete nabídku nastavení Automatická hra a můžete nechat hru probíhat 

automaticky. Vyberte počet roztočení pro Automatická hra nebo otevřete Pokročilá 

nastavení a nastavte možnost zastavení Automatická hra. 

 

Možnosti nastavení hry 

 Zvukové efekty. Vypne nebo zapne zvuk hry. 

 Hudební doprovod. Zapnout či vypnout přehrávání hudebního doprovodu. 

 Speciální sázky. Speciální sázku umístíte kliknutím na minci o zvolené hodnotě a kliknutím na 

požadovanou speciální sázku na panelu. 

 Sousední sázky. Zapnout či vypnout možnost umísťovat sousední sázky a určení rozsahu čísel po 

obou stranách od zvoleného čísla (0 sousední sázky vypne, 1 až 9 určují rozsah čísel). 

 Historie her. Klepnutím zobrazíte historii her 

 

Pokročilá nastavení Automatické hry 

Chcete-li nastavit pokročilé možnosti pro automatickou hru, klepněte na možnost AUTO na herním 

panelu a potom na možnost Pokročilá nastavení. 

 Při jakékoliv výhře. Zastavuje automatickou hru, když vyhrajete kolo. 



 Když jedna výhra překročí. Zastavuje automatickou hru, když vyhraná částka překročí 

zadanou částku nebo když se jí bude rovnat. 

 Když se hotovost navýší o. Zastaví automatickou hru, pokud se hotovost navýší o stanovenou 

částku. 

 Když se hotovost sníží o. Zastaví automatickou hru, pokud se hotovost sníží o stanovenou 

částku. 

 Kliknutím na Obnovit smažte všechny vybrané možnosti ze sekce Zastavit automatickou hru. 

Při změně nastavení Autoplay během herního kola budou nastavení platná, jakmile bude herní kolo nebo 

funkce dokončená. Jste-li během hry odpojeni, všechna nastavení hry se při dalším spuštění hry vrátí do 

výchozího nastavení. Automatickou hru lze kdykoliv předčasně ukončit pomocí tlačítka Stop. 

 
Jak hrát 

Vyberte hodnotu mince, umístěte své sázky, roztočte kolo a počkejte, zda jste uhodli výherní číslo.  

Výběr hodnoty mince. Hodnotu mince zvolíte kliknutím na některou z mincí v pravé dolní části herního 

panelu. Pokud jsou nalevo a napravo od mincí šipky, kliknutím na ně lze zobrazit další hodnoty mincí. 

Umístění jedné či více sázek. Proveďte sázku umístěním mincí na stůl nebo použitím speciálních 

sázkových možností v souladu s pravidly stolu a sázkovým limitem. 

Jestliže celková výše sázky přesahuje limit stolu nebo nemáte-li dostatek peněz, nebude sázka na stůl 

vložena. 

 

Sázky na stole (vnitřní a vnější sázky) 
 Sázku umístěte kliknutím na zvolenou oblast na stole. Každým kliknutím na zvolenou oblast stolu 

nebo závodní dráhy vložíte na dané místo minci o vybrané hodnotě. 

 Při pohybu myší nad stolem či sázecími oblastmi hra vždy zvýrazní danou vloženou a zobrazí 

informaci o jejím typu sázky (například Straight) a aktuální výši. 

 

Speciální sázky (panel se speciálními sázkami, tabule a závodní dráha) 
 Speciální sázku umístíte kliknutím na minci o zvolené hodnotě a kliknutím na požadovanou 

speciální sázku na panelu. V souladu s provedenou sázkou se do běžné sázecí oblasti na stole vloží 

příslušný počet mincí zvolené hodnoty. 

 Když ukážete kurzorem na některou ze speciálních sázek, zvýrazní se na stole příslušná čísla. 

Chcete-li sázku zvýšit o jinou částku, vyberte si v pravé dolní části herního panelu jinou minci. 

 Odstranění sázky. Chcete-li odstranit některou z provedených sázek, zvolte v pravé dolní části 

herního panelu mazací minci a klikněte na požadované místo na stole, speciální sázku na panelu 

speciálních sázek, na tabuli nebo závodní dráhu. 

 Roztočení kola. Kliknutím na TOČIT vezmete kuličku z přihrádky a roztočíte kolo. Z vašeho účtu 

se odečte výše provedené sázky. Kulička skončí v některé z přihrádek. Číslo této přihrádky je 

výherním číslem. Na sázecí oblast stolu je umístěna dolly, která označuje výherní číslo. 

 Kontrola výherního čísla. Výherní číslo se zobrazí na tabuli společně s podrobnostmi o něm a 

informací, zda jste zvítězili. Výhry se zobrazují také na herním panelu a přidávají se k množství 

vašich peněz. Ze stolu jsou odstraněny všechny neúspěšné sázky. 



 Hraní znovu. Kliknutím na položku OPAKOVAT SÁZKU můžete umístit stejnou sázku jako v 

předchozí hře. Kliknutím na položku ODSTRANIT SÁZKY odstraníte ze stolu všechny předchozí 

sázky. Poté můžete rozmístit nové sázky a kliknout na tlačítko TOČIT. 

 

Panel speciálních sázek 
 Na panelu se speciálními sázkami můžete provádět speciální sázky. 

 Panel se speciálními sázkami se otevře po kliknutí na lištu speciálních sázek. 

 Po otevření panelu vidíte, jaké speciální sázky jsou k dispozici. 

 Stránkami seznamu speciálních sázek můžete listovat pomocí šipek v horní části panelu. 

 

Oblíbené sázky 
 Hra má funkci oblíbených sázek. Můžete si tedy uložit své oblíbené rozmístění sázek a to pak 

používat automatiky. 

 Chcete-li umístit některou ze svých oblíbených sázek, otevřete nabídku Oblíbené sázky a vyberete 

ze seznamu požadovanou sestavu. Rozmístění mincí proběhne automaticky. 

 Chcete-li uložit sázku jako oblíbenou, rozmístěte na stůl všechny své sázky a otevřete nabídku 

Oblíbené sázky. Zadejte název své sázky a klikněte na tlačítko se zaškrtnutím. 

 Oblíbenou sázku smažete jejím zavřením v seznamu stiskem tlačítka x. 

 

Závodní dráha (race track) 
 Závodní dráha poskytuje alternativní způsob sázení u stolu s ruletou. 

 Závodní dráha kopíruje kolo rulety (čísla jsou zde uvedena ve stejném pořadí). 

 Speciální sázky se zaměřují na posloupnosti čísel na kole rulety a závodní dráze. 

 Na závodní dráze lze provádět tři druhy sázek: přesné sázky a pět (5) speciálních sázek včetně sázek 

na sousední čísla. 

 Chcete-li sázet na sousední čísla, musíte v herním nastavení povolit možnost Sousední sázky a 

nastavit dosah na každou stranu od zvoleného čísla (0 sousední sázky vypne, čísla 1 až 9 určí 

požadovaný rozsah). 

 

Tabule 
 Obsah dynamické tabule se mění v závislosti na fázi hry. 

 Zobrazuje sérii předchozích čísel, výherní čísla a statistiky rulety 

 Můžete si také vsadit na „chladná“ a „žhavá“ čísla, jež jsou na tabuli uvedena. 

 Série předchozích čísel. Posledních 14 výherních čísel u vašeho stolu. Červeně označená čísla patří 

do červené sady, žlutá čísla do černé sady a zelená je 0. 

 Tabule v sázkovém režimu. Zobrazuje statistiky ze všech ruletových stolů týkající se 

chladných a žhavých čísel, sudé, liché, nuly a červených, zelených a černých čísel. 

 Žhavá čísla. Zobrazuje nejtaženější čísla a počet, kolikrát padla během posledních 500 her. 

 Chladná čísla. Zobrazuje nejméně tažená čísla a kolik her již uplynulo od chvíle, kdy padla 

naposledy. 

 Červená/černá/zelená čísla. Zobrazuje, kolikrát (vyjádřeno v procentech) padla během 

posledních 500 her černá, červená a zelená čísla. 

 SUDÁ/LICHÁ/0. Zobrazuje, kolikrát (vyjádřeno v procentech) padla během posledních 500 

her sudá a lichá čísla nebo nula. 

 

Veškeré statistiky na tabuli jsou aktualizovány na konci každého kola po ohlášení výherního čísla. 

 Tabule v režimu výsledků. Jakmile se kulička zastaví, ukáže se na tabuli výherní číslo a 

výsledek (výhra či bez výhry). 

 

 

 

 

Popis sázek a výplata 
 Tabulku Paytable můžete zobrazit přesunutím ukazatele na značku MIN/MAX. 



 V následující tabulce jsou uvedeny typy sázek, popis jednotlivých sázek a výplaty pro výherní 

sázky. 

 

I. Vnitřní sázky. Sázky na čísla či na čáry mezi nimi ve vnitřní části stolu. 

Straight 
Sázky na libovolné číslo včetně 0. Umístěte mince doprostřed čísla (čtvertce). 

Zvítězíte, pokud kulička skončí na vašem čísle. 
35:1 

Split 

Sázky na dvojici čísel nacházejících se vedle sebe (horizontálně či vertikálně). 

Položte mince na čáru mezi oběma čísly. Zvítězíte, pokud kulička skončí na jednom 

z vašich čísel. 

17:1 

Three 

line 

Sázky na vodorovnou řadu tří čísel (ulice). Položte mince na čáru, která odděluje 

vnitřní a vnější oblast pro sázení. Zvítězíte, pokud kulička skončí na jednom z vašich 

tří čísel. 

11:1 

Corner 

Sázky na čtyři čísla ve čtvercové formaci, například 11-12-14-15. Položte mince do 

rohu, kde se stýkají všechna čtyři čísla. Zvítězíte, pokud kulička skončí na jednom z 

vašich čtyř čísel. 

8:1 

Six line 

Sázky na dvě sousedící ulice. Položte mince na čáru mezi dvěma řadami s trojicí 

čísel, například 25-30. Zvítězíte, pokud kulička skončí na jednom z vašich šesti 

čísel. 

5:1 

 

II. Vnější sázky. Sázky umístěné do rámečků, jež se na stole nacházejí okolo čísel. 

Left, Middle, 

Right 

(Column) 

Sázky na všech 12 čísel v některém ze tří sloupců (levý, střední nebo pravý). 

Vložte mince do některého z polí na konci sloupců, jenž je označený 2-1. 

Vyhrajete, pokud kulička skončí na některém z 12 čísel v daném sloupci. 

2:1 

1st 12, 2nd 12, 

3rd 12 (tucet) 

Sázky na 12 čísel ve třech po sobě jdoucích sekvencích. Vložte mince do pole 

označeného 1st 12 pro posloupnost 1-12, 2nd 12 pro čísla do 13 do 24 nebo 3rd 

12 pro řadu 25 až 36. Vyhrajete, pokud kulička skončí na některém z 12 

odpovídajících čísel. 

2:1 

19-36 (High) 

or 1-18 (Low) 

Sázka na prvních 18 čísel nebo na 18 vysokých čísel. Pro nízká čísla položte 

mince do rámečku označeného 1-18, pro vysoká čísla do rámečku 19-36. Nula 

se do nízkých čísel nezapočítává. 

1:1 

Red or Black 

Sázka na všechna červená nebo černá čísla. Položte mince do rámečku 

označeného červeným nebo černým kosočtvercem. Nula nepatří ani mezi 

červená, ani mezi černá čísla. 

1:1 

Odd or Even 
Sázka na všechna sudá nebo lichá čísla. Položte mince do rámečku označeného 

slovy LICHÁ nebo SUDÁ. 
1:1 

 

 

 

 

III. Sázky na panelu speciálních sázek. Umístěte následující ohlašované sázky: 



Red Splits 

Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) 

rozdělené sázky, vsazeno po jedné minci na 9/12, 

16/19, 18/21 a 27/30. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Black Splits 

Umístění alespoň sedmi (7) mincí na sedm (7) 

rozdělených sázek, vsazeno po jedné minci na 

8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 a 28/31. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Orphelin Plein 
Umístění alespoň osmi (8) mincí na osm (8) 

přesných sázek 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 a 34. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale Plein 0 
Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) přesné 

sázky na čísla 0, 10, 20 a 30. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale Plein 1 
Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) přesné 

sázky na čísla 1, 11, 21 a 31. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale Plein 2 
Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) přesné 

sázky na čísla 2, 12, 22 a 32. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale Plein 3 
Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) přesné 

sázky na čísla 3, 13, 23 a 33. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale Plein 4 
Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) přesné 

sázky na čísla 4, 14, 24 a 34. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale Plein 5 
Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) přesné 

sázky na čísla 5, 15, 25 a 35. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale Plein 6 
Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) přesné 

sázky na čísla 6, 16, 26 a 36. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale Plein 7 
Umístění alespoň tří (3) mincí na tři (3) přesné 

sázky na čísla 7,17 a 27. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale Plein 8 
Umístění alespoň tří (3) mincí na tři (3) přesné 

sázky na čísla 8, 18 a 28. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale Plein 9 
Umístění alespoň tří (3) mincí na tři (3) přesné 

sázky na čísla 9, 19 a 29. 

Výplata odpovídá přesné sázce 

35:1 

Finale 

Cheval/Plein 

0/1 

Umístění alespoň pěti (5) mincí na tři (3) 

rozdělené sázky na 0/1, 10/11 a 20/21 a dvě (2) 

přesné sázky na 30 a 31. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Přesná sázka 35:1, 

rozdělená sázka 17:1 

Finale 

Cheval/Plein 

1/2 

Umístění alespoň pěti (5) mincí na tři (3) 

rozdělené sázky na 1/2, 11/12 a 31/32 a dvě (2) 

přesné sázky na 21 a 22. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Přesná sázka 35:1, 

rozdělená sázka 17:1 



Finale 

Cheval/Plein 

2/3 

Umístění alespoň pěti (5) mincí na tři (3) 

rozdělené sázky na 2/3, 22/23 a 32/33 a dvě (2) 

přesné sázky na 12 a 13. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Přesná sázka 35:1, 

rozdělená sázka 17:1 

Finale 

Cheval/Plein 

3/4 

Umístění alespoň šesti (6) mincí na čtyři (4) 

přesné sázky 3, 4, 33 a 34 a dvě (2) rozdělené 

sázky na 13/14 a 23/24. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Přesná sázka 35:1, 

rozdělená sázka 17:1 

Finale 

Cheval/Plein 

4/5 

Umístění alespoň pěti (5) mincí na tři (3) 

rozdělené sázky na 4/5, 14/15 a 34/35 a dvě (2) 

přesné sázky na 24 a 25. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Přesná sázka 35:1, 

rozdělená sázka 17:1 

Finale 

Cheval/Plein 

5/6 

Umístění alespoň pěti (5) mincí na tři (3) 

rozdělené sázky na 5/6, 25/26 a 35/36 a dvě (2) 

přesné sázky na 15 a 16. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Přesná sázka 35:1, 

rozdělená sázka 17:1 

Finale 

Cheval/Plein 

6/7 

Umístění alespoň pěti (5) mincí na tři (3) přesné 

sázky na 6, 7 a 36 a dvě (2) rozdělené sázky na 

16/17 a 26/27. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Přesná sázka 35:1, 

rozdělená sázka 17:1 

Finale 

Cheval/Plein 

7/8 

Umístění alespoň (4) mincí na dvě (2) rozdělené 

sázky na 7/8 a 17/18 a dvě (2) přesné sázky na 27 

a 28. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Přesná sázka 35:1, 

rozdělená sázka 17:1 

Finale 

Cheval/Plein 

8/9 

Umístění alespoň (4) mincí na dvě (2) rozdělené 

sázky na 8/9 a 28/29 a dvě (2) přesné sázky na 18 

a 19. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Přesná sázka 35:1, 

rozdělená sázka 17:1 

Finale 

Cheval/Plein 

9/10 

Umístění alespoň čtyř (4) mincí na dvě (2) přesné 

sázky na 9, 10 a dvě (2) rozdělené sázky na 19/20 

a 29/30. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Přesná sázka 35:1, 

rozdělená sázka 17:1 

Les Vousins du 

zero 

Umístění alespoň devíti (9) mincí se dvěma (2) 

mincemi na triu 0/2/3 a sedm (7) rozdělených 

sázek na 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 a 

32/35. 

Výplata odpovídá provedeným 

sázkám. Trio 11:1, rozdělená 

sázka 17:1 

Tiers Du 

Cylindre 

Umístění alespoň šesti (6) mincí na šest (6) 

rozdělených sázek na 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 

27/30 a 33/36. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Finale Cheval 

0/3 

Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) 

rozdělené sázky na 0/3, 10/13, 20/23 a 30/33. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Finale Cheval 

1/4 

Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) 

rozdělené sázky na 1/4, 11/14, 21/24 a 31/34. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Finale Cheval 

2/5 

Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) 

rozdělené sázky na 2/5, 12/15, 22/25 a 32/35. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 



Finale Cheval 

3/6 

Umístění alespoň čtyř (4) mincí na čtyři (4) 

rozdělené sázky na 3/6, 13/16, 23/26 a 33/36. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Finale Cheval 

4/7 

Umístění alespoň tří (3) mincí na tři (3) rozdělené 

sázky na 4/7, 14/17 a 24/27. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Finale Cheval 

5/8 

Umístění alespoň tří (3) mincí na tři (3) rozdělené 

sázky na 5/8, 15/18 a 25/28. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Finale Cheval 

6/9 

Umístění alespoň tří (3) mincí na tři (3) rozdělené 

sázky na 6/9, 16/19 a 26/29. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Finale Cheval 

7/10 

Umístění alespoň tří (3) mincí na tři (3) rozdělené 

sázky na 7/10, 17/20 a 27/30. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Finale Cheval 

8/11 

Umístění alespoň tří (3) mincí na tři (3) rozdělené 

sázky na 8/11, 18/21 a 28/31. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

Finale Cheval 

9/12 

Umístění alespoň tří (3) mincí na tři (3) rozdělené 

sázky na 9/12, 19/22 a 29/32. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

 

IV. Sázky na závodní dráhu 

Serie 

0/2/3 

Umístění alespoň devíti (9) mincí na jedno (1) trio 0/2/3 

se dvěma (2) mincemi a sedm (7) rozdělených sázek po 

jedné minci na čáry oddělující čísla 4/7, 12/15, 18/21, 

19/22, 25/28, 26/29 a 32/35. 

Výplata odpovídá 

provedeným sázkám. 

Rozdělená sázka 17:1, trio 

11:1 

Serie 5/8 

Umístění alespoň šesti (6) mincí na šest (6) rozdělených 

sázek po jedné minci na čáry oddělující čísla 5/8, 10/11, 

13/16, 23/24, 27/30 a 33/36. 

Výplata odpovídá rozdělené 

sázce 17:1 

ORPH 

Umístění alespoň pěti (5) mincí na jednu (1) přesnou 

sázku na číslo 1 a čtyři (4) rozdělené sázky po jedné minci 

na čáry oddělující čísla 6/9, 14/17, 17/20 a 31/34. 

Výplata odpovídá 

provedeným sázkám. Přesná 

sázka 35:1, rozdělená sázka 

17:1 

NULA 

Umístění alespoň čtyř (4) mincí na tři (3) rozdělené sázky 

po jedné minci na čáry oddělující čísla 0/3, 12/15 a 32/35 

a jednu (1) přesnou sázku na číslo 26. 

Výplata odpovídá 

provedeným sázkám. Přesná 

sázka 35:1, rozdělená sázka 

17:1 

Sousední 

sázky 

Umístění alespoň tří (3) mincí na tři (3) přesné sázky na 

zvolené číslo a sousední čísla na závodní dráze ve 

zvoleném rozsahu. Například při rozsahu 5 čísel se jedná 

o umístění jedenácti (11) mincí na jedenáct (11) přesných 

sázek na zvolené číslo a dalších pět čísel nalevo i napravo 

od něj, jak jsou uvedeny na kole rulety. 

Výplata odpovídá přesné 

sázce 35:1 

 



V. Tabulové sázky. Dvě speciální sázky, jež jsou k dispozici výhradně v této ruletové hře, 

když je tabule v sázkovém režimu. 

Žhavá čísla 
Sázka alespoň čtyř (4) mincí ve čtyř (4) Straight sázkách na 

žhavá čísla uvedená na tabuli. 

Výplata odpovídá přesné 

sázce 35:1 

Chladná 

čísla 

Sázka alespoň čtyř (4) mincí ve čtyř (4) Straight sázkách na 

chladná čísla uvedená na tabuli. 

Výplata odpovídá přesné 

sázce 35:1 

 

Výplatní tabulka 

 V následující tabulce najdete seznam všech dostupných sázek, minimální počet mincí pro umístění 

sázky a výplatu v případě výhry. 

Sázka Výplata 

Přesná 1 35:1 

Rozdělená 1 17:1 

Ulička 1 11:1 

Rohová 1 8:1 

Šest řad 1 5:1 

Sloupec 1 2:1 

Tucet 1 2:1 

Červená/černá 1 1:1 

1-18/19-36 1 1:1 

 


