
V minulém newsletteru jste si mohli zkusit zasoutěžit a tipnout si

tažená čísla loterijní hry Sportka, v tomto článku se podíváme malinko

na pozadí této hry. 

e Sportce jde o to, tipnout si 6 čísel ze 49 možných. Velikost výhry se odvíjí od toho, kolik se z těchto Vašich 

tipnutých čísel shoduje s 6 reálně taženými čísly. Cílem a snem každého je pak trefit všech 6 tažených čísel. Než 

uvedeme výherce minulé soutěže a zadání další soutěže, rádi bychom se trochu podívali na statistické pozadí celé hry a 

na nějaké zajímavosti. 

Pravděpodobnost výhry

První věcí, která každého napadne, je spočítat si počet všech možných šestic. Toto číslo je:

�
49
6
� = 13983816

Šance, že trefíte všech 6 čísel jednou kombinací je tedy 1:13983816. 

Dovolte nám citovat amerického autora řady sázkových rozpisů R.Serotica:

„Představte si, že žijete v San Francisku a doslechli jste se o panu Taylorovi. Jediné, co o něm víte je, že žije někde v 

New Yorku. A vy se usmyslíte, že jej tuto neděli navštívíte, aniž máte možnost získat jakoukoli informaci o místě jeho 

pobytu. Usednete prostě do letadla, letíte 5 hodin a vystoupíte v New Yorku. Svezete se čtvrt hodiny taxíkem, půl 

hodiny metrem a pak zamíříte nazdařbůh do nějakého domu. Z třiceti pater si vyberete šesté, vystoupíte z výtahu, z 

osmi bytů si vyberete druhý zprava, zazvoníte na dveřích bez vizitky a přijde vám otevřít pan Taylor.“

Jelikož se nyní losují dva tahy za sebou a tipovaná čísla platí na oba tahy, je šance dvojnásobná, ale stejně strašně malá, 

že ano? 

Dalším důsledkem je, že když vezmeme celou historii tahů Sportky, zjistíme, že bylo z těchto všech kombinací taženo jen 

0,05 procenta kombinací. A to se tato hra hraje již od roku 1957. Toto je sice jasný důsledek tak obrovského počtu 

kombinací, ale člověk si to neuvědomí, dokud si to sám nespočítá. Není se tedy čemu divit, že zatím nepadla například 

nejčastěji sázená kombinace 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tom, že vylosované kombinace jsou jen malinkou částí všech možných 

kombinací je i fakt, že se v historii tažených čísel vyskytl pouze jeden případ, kdy padla naprosto stejná kombinace 

čísel dvakrát, všechny ostatní losovaná šestičíslí se vyskytují pouze jednou.  
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Pokud nás zajímá, jaká je šance trefení přesně 5 čísel (dodatkové číslo nebereme v potaz), pak stačí použít jednoduché 

kombinatorické počty, potřebujeme trefit 5 ze 6 našich čísel, 5 čísel vybereme �
6
5
� způsoby, poslední číslo musí být jiné 

než 6 vsazených, tedy je to �
43
1
� = 43 možností. Pravděpodobnost, že uhodneme 5 čísel je tedy rovna: 
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Podobně pravděpodobnost, že trefíme přesně � čísel je:	
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Poznamenejme, že se jedná o hypergeometrické rozdělení.

Základní statistiky tažených čísel

I přesto, že se jedná o loterijní hru, která je postavena na tom, že losovaná čísla mají stejnou pravděpodobnost a že je 

tedy v zásadě „jedno“, která čísla vsadíme, stejně bude jistě některé sázející zajímat, které číslo či dvojčíslí se objevuje 

nejčastěji. Tažená čísla máme k dispozici, tak pojďme zkusit provést nějaké základní analýzy. Nejprve to nejzákladnější -

četnosti jednotlivých čísel:

Nejčastěji losovaným v historii je tedy číslo 40 a nejméně taženým číslo 45.

Poznámka: kdo netuší, jak tyto četnosti napočítat ve STATISTICE, pak je tato poznámka určena právě pro něj. Struktura 

dat totiž není úplně běžná, jedná se totiž o mnohonásobné odpovědi, v každém tahu máme najednou 6

čísel, pořadí zde nemá význam. 

Chceme vlastně napočítat četnosti 

„dohromady“ pro všechny sloupce 

najednou. Návod na tvorbu četností 

pro tato data: Statistiky -> Základní 

statistiky/tabulky ->Tabulky vícenásob. 

odpovědí. Zde zadáme tažená čísla 

jako proměnné pro první množinu –

první mnohonásobnou proměnnou 

(dodatkové číslo nebudeme 

v analýzách uvažovat). Po volbě 

proměnných dáme Ok, Ok, ve 

výsledcích zvolíme tlačítko Tabulky 

četností, která nám dá požadovaný 

výsledek.
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Vidíme, že čísla mají přibližně 12ti procentní zastoupení. To 

je logické, vzhledem k tomu, že šance, že jedno číslo bude 

v daném losování přítomno ve vytažených je 6/49=0,1224. 

To byla čísla jednotlivě, pokud se zajímáme o dvojice či trojice čísel, pak začíná být 

situace zajímavější. Podívejme se na četnosti dvojic, které jsou spolu taženy

Poznámka: Tento výstup jsme získali z modulu asociačních pravidel v softwaru 

STATISTICA. Tento modul je určen pro hledání asociací, typicky 

využívaných například na analýzu nákupního koše (koupíme rohlík, pak 

je velká pravděpodobnost, že koupíme i salám). My jsme zde ukázali 

zatím pouze část výstupu – tedy pravděpodobnosti výskytu dvojice 

dohromady. Dalším možným výstupem jsou přímo asociační pravidla, 

která nabídneme za chvíli. Postup pro vytvoření tabulek četností pro 

dvojice, trojice, atd.:

V modulu Data Mining zvolíme Association Rules nebo Sequence, 

Association and Link Analysis, zvolíme proměnné:

V Advanced nastavíme vhodné 

hodnoty pro danou úlohu: 

Více informací o asociačních analýzách se dozvíte skrz 

nápovědu a příklady v nápovědě k tomuto tématu. 

Asociační analýzou se také zabývá náš kurz Analýza 

nákupního koše. 

http://www.statsoft.cz/sluzby/1-kurzy-skoleni/5-nabizene-kurzy/kurz-analyza-nakupniho-kose/


Klikneme Ok, výstup vpravo na předchozí straně dostaneme 

po kliknutí na tlačítko Frequent itemsets, pokud bychom chtěli 

asociační pravidla, klikneme na Association rules. Ve výsledcích 

nabízíme jen nejsilnější a nejslabší z nich

Interpretace tohoto výstupu je následující: pokud je vylosováno 41, pak je 

13,626 procentní šance (Confidence), že bylo zároveň vylosováno i číslo 

30. Kolonka Support vyjadřuje, jaká je pravděpodobnost, že se Body i Head

vyskytnou současně.

Závěr

S datovým souborem o tažených číslech se dá dělat celá řada dalších 

analýz. Například, pokud věříme, že čísla nejsou tažena náhodně, můžeme 

zkoušet předpovídat, co padne… To už ale necháme na Vás. 

Nakonec možná jen poslední postřeh týkající se Sportky: Pravděpodobnost na vytažení dané kombinace je pro všechny 

šestice naprosto stejná. Co ale není stejné, je to, co můžete vyhrát. Je známo, že v případě více výherců se výhra mezi 

tyto rozdělí, je tedy logicky výhodnější volit kombinace, které často lidé nesázejí, pak je menší šance na dělbu výhry. Jak si 

jistě dovedete představit, nejčastěji se sází nízká čísla, neboť představují mnohdy data narození, ať už své nebo rodinných 

příslušníků.

Zdrojem části informací byly internetové stránky loterijní hry Sportka.



Soutěž

Vítěz minulé soutěžní otázky

Tento článek je tématicky spojen se soutěží minulého newsletteru. Ptali jsme se Vás, jaká čísla padnou v tahu Sportky 

dne 28.8. Z tipujících se nejvíce čísel podařilo trefit panu Petru Hoškovi. Sice by si touto sázkou neodnesl ze středečního 

losování žádnou peněžitou odměnu, ale ze soutěžících tipoval nejlépe, takže gratulujeme, máte u nás k dispozici voucher 

na kurz dle vlastního výběru. 

Nová soutěžní otázka

A na úplný konec článku o loterijní hře Sportka ještě naposledy využijeme soubor, který nás tímto článkem prováděl. 

Otevřete tato data a zkuste udělat jednu jedinou tabulku, kde budou přítomny četnosti tažených čísel podle toho, který 

den v týdnu bylo losování (každý sloupec značí četnosti pro daný typ losování). Tuto tabulku nám pošlete ve formě 

tabulky formátu .sta, či klidně formou obrázku printscreen. 

Poradíme, že tato tabulka lze vytvořit na pouhých 10 kliknutí, kdo použije šipky, čísla a tabulátory, tak mu postačí 

dokonce 7 kliknutí!

Tabulku s výsledky nám pošlete na adresu soutez@statsoft.cz nejpozději do 24.9.2013. 

Podmínky soutěže:

Výherce získává voucher na kurz dle vlastního výběru. Voucher je platný jeden rok od vystavení a je vázán pouze na 

jméno vylosovaného výherce. Voucher slouží jako volný vstup pro výherce na jeden z nabízených kurzů společnosti 

StatSoft. Výherce je povinen přihlásit se na jím vybraný kurz nejméně 14 dní před termínem konání vybraného kurzu. 

Podmínkou účasti je, že vybraný kurz bude otevřen a nebude plně obsazen. Voucher se nevztahuje na výcvik Six Sigma 

Green Belt.
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