
Jistě jste již slyšeli o zázračné metodě, jak zaručeně vyhrát v ruletě 

zdvojnásobováním sázek. V tomto článku se podíváme této metodě, 

zvané Martingale, na kobylku. Důrazně doporučujeme projít si náš 

článek, než začnete touto metodou sázet s vidinou zaručené výhry.

ako motivace k sepsání tohoto článku nám posloužilo tvrzení několika jedinců na jednom fóru, kteří se dělili nadšeně

se zkušeností, jak si vydělali na svá nová auta právě touto metodou při sázení na ruletu po internetu. Dnes se 

pokusíme vyčíslit, jak je vlastně pravděpodobné, že by se jim něco takového podařilo (pro zajímavost začínali s částkou 

200 Euro a počátečním sázkou 1 Euro).   

Martingale

Základní varianta strategie Martingale spočívá ve zdvojnásobování 

vkladu s každou prohranou sázkou. Tato varianta se používá v případě, 

že výhra znamená zdvojnásobení vkladu.

Jednoduše si vše ukážeme na hře ruleta – to je ta hra s bílou kuličkou, 

černými a červenými čísly. No a vlastně i s jedním (Evropská ruleta) či 

dvěma (Americká ruleta) zelenými, na ty bychom opravdu neměli 

zapomínat! 

Tak ještě jednou, jak to funguje: napoprvé vsadíte nějakou částku, 

řekněme pro jednoduchost 1 jednotku na to, že padne černá, pokud 

padne, máte zisk 1 (vsazená částka na černou se při ruletě zdvojnásobuje). Pokud nepadne, ztrácíte 1, ale v dalším kole 

vsadíte dvojnásobek, tedy 2, pokud vyhrajete, dostanete 4 jednotky, ale z toho 2 jsou Vaše vsazené a 1 jste prohráli po 

prvním roztočení rulety, celkově tedy získáte navíc opět 1 jednotku. Pokud tedy hráč několikrát nevyhraje a poté vyhraje, 

vrátí se mu všechny sázky, které prohrál v předchozích hrách a vydělá 1. Princip se zdá geniální a neomylný, že ano? 

Ale…

Ale my Vám dnes ukážeme, a rádi, jaký je v tom háček.

Jedno kolo (matematická stránka)

Nejprve se podíváme na jedno kolo. Kolem myslíme posloupnost po sobě jdoucích proher následovaných výhrou nebo 

po sobě jdoucích proher, které vedou k bankrotu hráče (hráč už nemá na další vsazení dvojnásobku). Pokud hráč vyhraje, 

začíná další kolo, kdy hráč vsadí opět základní částku. 

StatSoft

Jak „vydělat“ v ruletě?

J



První věc, která nás bude jistě zajímat, je střední/očekávaná výhra v jednom kole. 

Nejprve si označme základní vstupní parametry:

� - pravděpodobnost prohry v jedné hře (v případě Evropské rulety je to  19 37⁄ , v případě Americké 20 38⁄ - viz náš 

článek o rozdělení)

� - je počet proher v řadě, které může hráč utrpět – tedy počet her, na které má peníze, v (� + 1)ní hře již nemá 

dostatek peněz na další sázku

� - je základní sázka – částka, kterou vkládáme jako první

Pravděpodobnost, že dané kolo prohrajeme, je ��, což odpovídá tomu, že prohrajeme � krát v řadě. Pokud prohrajeme 

� krát v řadě, ztratíme částku:

�� ∙ 2���
�

���

= �(2� − 1)

Když �� je pravděpodobnost prohry v daném kole, pak 1 − �� je logicky pravděpodobnost výhry v daném kole (můžeme 

vyhrát nebo prohrát, nic jiného), pak získáme částku � nezávisle na �.

Střední hodnota je potom:

�� ∙ �−�(2� − 1)� + (1 − ��) ∙ � = �(1 − (2�)�)

Jednoduše si tedy můžeme spočítat, že střední výhra pro tuto 

strategii pro oba typy rulety je záporná pro každé � (střední 

hodnota výhry je záporná vždy, pokud � > 1 2⁄ ). Přesnou střední 

výhru (kterou je vždy prohra) pro oba typy rulety vidíte na 

obrázku. Také jednoduše vidíme, že čím více máme peněz na hru, 

tím větší je střední prohra. Je to prostě proto, že člen 2� je větší

než jedna a tedy s rostoucím		� velmi zvyšuje zápornou část –

jinak řečeno vsazená částka roste mnohem rychleji než klesá 

pravděpodobnost prohry – to, kolik středně prohrajeme, tedy stále 

roste. 

Připojujeme tabulku pravděpodobností prohry, tedy že v jednom kole 

dosáhneme bankrotu v závislosti na �. Je přítomen i sloupec říkající kolik 

peněz pro jedno kolo potřebujeme, abychom byli schopni � krát za 

sebou vsadit. 

Pokud si tedy vyčíslíme příklad z úvodu, kdy měli pánové do začátku 200

Euro, pak by jim došly peníze na sázení po 7 roztočeních rulety.

Pravděpodobnost, že by i po sedmé za sebou nepadlo to, co potřebují, a 

neměli by tedy co vsadit je v Evropské ruletě 0,94 procenta. To není moc, 

ale rozhodně to není jistota. Schválně se zeptejte sami sebe, jestli by Vám 

stála za risk situace, kdy můžete na 99,06 procent vyhrát jedno Euro, ale zase je 0,94 procentní šance, že přijdete o 127 

Eur. 

Nicméně, to není vše, co by člověk měl brát v potaz, zajímavé to opravdu začíná být, až když člověk hraje pořád dokola a 

snaží se vyhrát více než jeden základní vklad.  

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2012_11_12_StatSoft_Rozdeleni_nahodne_veliciny.pdf


Více kol

Samozřejmě vědět, jak jsem na tom při jednom kole, je fajn, ale popravdě žádný hráč tohoto systému nezůstane u 

jednoho kola (pokud tedy hned na poprvé všechno neprohraje). Koukněme se tedy na situaci, kdy hrajeme strategii déle. 

To hlavní, co nás zajímá, je jistě pravděpodobnost, že nám strategie nevyjde a my budeme odcházet z kasina s téměř 

prázdnou kapsou a mizernou náladou. Mohlo by se zdát, že je vše stejné jako výše a pravděpodobnosti se nemění, vždyť 

přece hraju pořád stejnou hru. No to sice ano, ale protože ji podstupujeme mnohokrát a jev, o který se zajímáme, je

vlastně situace, že nám to alespoň jednou nevyjde, je situace značně odlišná. Stačí si to představit na příkladu hodu 

kostkou, pravděpodobnost, že padne jednička je 1/6, nicméně je nám intuitivně jasné, že čím déle budeme házet, tím je 

větší šance, že ta jednička někdy padne.

Ale teď zpět k ruletě, s kterou je to úplně stejné. Jedno otočení ruletou bereme jako jednu hru, pokud hrajeme dlouhou 

dobu, hru za hrou, kolo za kolem, pak tento proces vytvoří posloupnost proher a výher (například padla či napadla 

černá). Pokud se v této posloupnosti vyskytne alespoň � po sobě jdoucích proher, pak to indikuje neúspěch této strategie

(za předpokladu, že jsme si za tu dobu nevydělali na další zdvojnásobení sázky). Úloha k zanalyzování je tedy zjistit 

pravděpodobnost, že se v sérii her o pevné délce � (počet her, které celkem hodláme hrát) vyskytne posloupnost � po 

sobě jdoucích proher. 
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Tato jasně daná úloha není zase úplně jednoduchá na 

napočítání, my jsme si pro napočítání naprogramovali 

rekurzivní přístup výpočtu přes Markovské řetězce. 

Podívejte se na výsledky na následujícím obrázku –

pravděpodobnosti krachu v závislosti na počtu odehraných 

her � pro jednotlivá �. Jak můžete vidět, výsledky jsou 

přinejmenším zajímavé a pro stoupence této strategie jistě 

překvapivé. Už se nepohybujeme s pravděpodobnostmi 

prohry touto strategií okolo desetin procenta, ale v řádech 

desítek procent!

Pokud nás zajímá konkrétní úloha, tak si vezměme například pravděpodobnost, že se nám nepodaří zdvojnásobit peníze, 

které máme na začátku. Vzpomeňme na příklad z úvodu: vstupní sázka je 1 Euro a 200 Euro k dispozici. Tuto částku 

chceme pro začátek zdvojnásobit.

Je tedy jasné, že budeme muset hrát nejméně 200 her 

(nejpříznivější případ, kdy vyhrajeme vše v jednom roztočení), 

nejvíce pak 1200 – trefíme se vždy až v 6 té hře. Samozřejmě 

tyto krajní počty jsou jen velmi nepravděpodobné, reálně 

budeme muset hrát něco přes 400 her, což vede 

k pravděpodobnosti prohry přes 0,8. A to se jedná jen o 

zdvojnásobení vkladu, jak daleko je ještě vysněné auto, na 

které si chceme touto strategií vydělat. (Samozřejmě, výpočet 

s 200 jednotkami na začátek není příliš korektní, protože se 

v průběhu hry můžeme posunout přes 255 a tím bychom měli 

na další zdvojnásobení. Nicméně, i kdybychom vše spočítali 

pro o jedno vyšší �, stejně bychom asi hráče s jeho 

vyhlídkami příliš nepotěšili.

http://www.win.tue.nl/~iadan/blockq/rows.pdf


Pokud si chcete nechat spočítat i jiné strategie a možnosti

(například možnost, že pánové nemají 200, ale více peněz), 

pak je pro Vás připraveno makro, kterým lze spočítat 

pravděpodobnosti, na základě nastavení uživatele. Marko si 

stáhněte zde, poté jej rozbalte, otevřete v programu 

STATISTICA a spusťte.  Vyskočí na Vás dialog, kde si můžete 

měnit vstupní hodnoty a počítat si pravděpodobnosti. 

Výstupem je i tabulka pravděpodobností neúspěchu strategie 

a graf se závislostí na �.

Poznámka: Berte prosím na vědomí, že � značí počet her, 

které chceme hrát, nejmenší/největší možné � je 

nejmenší/největší možný počet her, které musíme 

absolvovat, abychom získali peníze, které chceme 

vyhrát.  Pravděpodobnost v okéncích je tedy 

podmíněna tímto  �. U nejmenšího možného �  to ale neznamená, že výhry v tolika hrách nutně musíme 

dosáhnout. U opravdu nízkých hodnot, které chceme vyhrát, tedy může nastat to, že pravděpodobnost 

prohry bude například 0 (� je moc malé na to, aby bylo možno vsadit tolikrát, abychom přišli o vše, nicméně 

to neznamená, že pravděpodobnost požadované výhry je 1, kvůli malému počtu her je možná i varianta, že 

se nedostaneme až na požadovanou výhru.  Jednoduše, počet her, které potřebujeme na požadovanou 

výhru, se pohybuje mezi nejmenším a největším možným �. 

Závěr

Ačkoli se tato strategie jeví jako geniální - vždyť přece myšlenka, že budu pořád vsázet dvojnásobek a nakonec se mi to 

vrátí, nemá chybu. Problém ale je, že nikdo nemá nekonečné jmění a tedy není schopen zdvojnásobovat pořád, vždyť už 

na � = 20 jsme na miliónu a to se základní vloženou částkou rovnou jedné. Dalším omezením je také to, že kasina mívají 

většinou hranici pro nejvyšší možné sázky, což této strategii výrazně hatí plány. Nicméně je třeba poznamenat, že kasina 

nezavádějí omezené vklady z důvodu omezení této strategie, jak by se mohl někdo domnívat, prostě musí mít vždy 

dostatek peněz na vyplacení výher. Kdyby byly sázky omezeny kvůli této strategii, jistě by bylo kasino samo proti sobě, 

neboť jak jsme viděli, čím více vsadíme, tím je vyšší střední prohra a čím déle hrajeme, tím roste pravděpodobnost, že se 

vyskytne sekvence her, která nás připraví o peníze. Nezbývá nám tedy nic jiného než tuto strategii výrazně nedoporučit!

www.statsoft.cz/file1/Newsletter/Makro_Martingale.zip



