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Nápov ěda programu Expert Lotto  
Program je určen pro všechny hry, ve kterých se z určitého definovaného počtu čísel 
losuje menší sada čísel vytvářející výherní tip. Počet losovaných čísel není pro 
program omezením, stejně jako není omezením velikost základní množiny čísel, ze 
kterých se losování provádí. Lze jej uplatnit i pro hry, kde se losují dodatková čísla. 
Dodatková čísla mohou být losována ze stejného osudí, nebo z jiného osudí. 
Program je vyvinut se zvážením většiny sázkových her hraných ve světě. Základ 
programu je universální, speciální funkce a úpravy jsou řešeny formou modulů.  

Program poskytuje celou rozsáhlou sadu funkcí, kterou může sázející uplatnit při 
sázení v libovolné míře. Cílem programu je umožnit uplatnění herní strategie, kterou 
si vytváří sám hráč. Všechny funkce jsou podrobně vysvětleny. Sázející je může 
využít bez omezení v potřebném rozsahu. Rozsah použití těchto funkcí se řídí jen 
požadavky sázejícího.  

Výsledky uplatnění opakovaného definovaného postupu úpravy výchozích čísel do 
formy sázky jsou vždy reprodukovatelné. Program není tedy černou skříňkou, která 
by po opakovaném uplatnění definovaného postupu produkovala odlišné výsledky. 
Počítačové zpracování poskytuje možnost optimalizovat a velmi rychle zpracovat i 
značně rozsáhlé soubory, včetně postupného zpracování vycházejícího z plného 
rozpisu vytvořeného ze všech možných kombinací úplné sady čísel, ze které se 
losování provádí. Případné omezení je určeno pouze vlastnostmi počítače (frekvence 
procesoru, velikost RAM a kapacita hard disku). 

Program se skládá ze tří funkčně-logických součástí: 

• Databáze vylosovaných čísel 
Databáze vylosovaných čísel v jednotlivých číselných hrách obvykle uvádí 
všechny dosud tažené tipy. Tato část programu je určena k vytváření přehledu 
o historii losování a k vytváření vlastního hráčského názoru na statistiky her. 
Slouží také k porovnávání plánované sázky s databází losovaných čísel. 
Databáze losovaných čísel jsou přímo součástí programu, nebo je lze 
stáhnout z příslušného serveru, pokud je hra zveřejňována na Internetu. 
Doplňování těchto databází je umožněno přímým zadáváním, nebo 
stahováním potřebných údajů z výše uvedených příslušných serverů.  

• Schránka 
Schránka je základením prvkem pro práci s programem. Je základním 
pracovním prostředkem a slouží pro zpracování a uchovávání Vámi 
vytvořených tipů. Do schránky je možné vložit soubor tipů nebo náhodně 
vygenerované tipy. Obsah schránky je možné prohlížet a dále upravovat 
pomocí kritérií, která podle zadaných parametrů tento obsah schránky 
omezují. Obsah schránky lze uložit na disk, vytisknout jej, podle obsahu 
schránky můžete na tiskárně vyplnit tikety. V programu je k dispozici celá řada 
funkcí, které usnadňují práci se schránkou: různé statistiky, databáze všech 
vylosovaných čísel, testy výhry a další podpůrné funkce. 

• Kritéria 
Kritéria podle zadaných parametrů vyřazují tipy ze schránky a slouží tak pro 
podporu ekonomického sázení - hráčské logiky.  
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Struktura programu a provázanost jeho součástí může být schématicky znázorněna 
následovně: 

 

  

Protože všechny operace prováděné programem jsou reprodukovatelné a výsledky 
zpracování lze skladovat na disku, je možné vytvářet účinnou zpětnou vazbu. Taková 
zpětná vazba dovoluje ověřování hráčských přístupů a tedy přispívá ke zlepšení 
bilance Vašich sázek a výher.  
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Pro návod jak používat funkce programu začněte kapitolou Hlavní okno programu. V 
kapitole Jak na to najdete seznam praktických příkladu, které Vás seznámí s 
funkcemi programu a jejich doporučeným použitím.  
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Začínáme s programem  
V této kapitole naleznete několik krátkých instrukcí jak použít nejběžnější funkce 
programu Expert Lotto. 

Vytvo ření rozpisu  

Nový rozpis vytvoříte pomocí Generátoru tipů, který vyvoláte z menu 
Schránka  Generátor nebo z nástrojové lišty kliknutím na . 
Pokud chcete vytvořit úplný rozpis pokrývající všechny možné kombinace čísel, 
zadejte Rozsah čísel tipů v rozpisu (např. uplný rozpis pro čísla 1 až 15) a zatrhněte 
volbu Generovat maximální možný počet tipů. Poté klikněte na tlačítko Ok.  
Pokud chcete vytvořit rozpis z náhodných čísel, vypněte volbu Generovat maximální 
možný počet tipů a zvolte Generovat tipy náhodně. Do políčka Vygenerovat zadejte 
počet tipů, které chcete vytvořit a klikněte na tlačítko Ok. 
Vygenerované tipy se zapíší do schránky a na záložce Schánka si je můžete 
prohlédnout formou tabulky, na zálože Schánka graficky je pak vizuálně zobrazeno 
rozložení čísel v tipech rozpisu. Více o generátoru tipů zde.  

Úprava existujícího rozpisu  

Existující rozpis ve schránce můžete upravovat pomocí funkcí na záložce Schránka - 
přidat tip, odstranit tip, změnit čísla v tipu apod. 
Nebo můžete snížit počet tipů v rozpisu pomocí kritérií. Například můžete požadovat, 
aby všechny tipy rozpisu měly poměr sudých a lichých čísel 3:3, což je statisticky 
nejčastější kombinace. Tyto funkce jsou dostupné z menu Kritéria. 
V menu Schránka naleznete další funkce pro práci s tipy rozpisu. Například můžete 
zaměnit libovolná čísla ve všech tipech za Vaše "tutovky".  

Práce se soubory  

Tipy ve schránce (t.j. Váš rozpis) můžete uložit na disk do souboru a později znovu 
použít například pro kontrolu výhry nebo pro tisk na tikety. Kliknutím na tlačítko  v 
nástrojové liště nebo zvolením položky Uložit do souboru v menu Schránka se objeví 
standardní okno pro nalistování jména souboru, do kterého bude rozpis uložen. 
Jestliže chcete načíst zpátky do schránky dříve uložený soubor, klikněte na tlačítko 

 nebo zvolte Soubor v menu Schránka. Znovu se objeví okno pro nalistování 
souboru, který chcete vložit. Můžete také přetáhnout libovolný soubor tipů například z 
Průzkumníka Windows do hlavního okna programu Expert Lotto, tím se otevře okno 
pro vložení souboru, ve kterém bude již předvolen přetažený soubor. Budete-li při 
přetažení souboru držet klávesu CTRL, vloží se soubor přímo do schránky. 

Tisk na tikety  

Aktuální rozpis ve schránce si můžete vytisknout přímo na tikety v menu Tisk  Na 
tikety. Při prvním použití této funkce si musíte nastavit okraje tisku podle typu Vaší 
tiskárny.  
Upozorn ění: Tato funkce není aktivní, jestliže máte v programu vybránu loterii, která 
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tikety nepoužívá (sázky se zadávají pouze přes telefon nebo přímo v sázkové 
kanceláři), nebo jestliže se jedná o modelovou loterii programu, která není nikde 
provozována (Expert Lotto 6/49, Expert Lotto Keno a Expert Lotto Powerball). 

Kontrola výhry  

Výhru Vašeho rozpisu můžete ověřit například na záložce Výhra schránky. Doplňte 
vylosovaná čísla do databáze vylosovaných čísel (viz níže), ve výběru dat pro 
vylosovaná čísla zvolte Nejnovější 1 a případně zvolte tah, který chcete otestovat. 
Pak klikněte na tlačítko Testovat. V tabulce se objeví seznam tipů ve schránce a 
jejich případné výhry. 
Dalším způsobem je Výhra schránky v menu Test výhry. Do editačních okének 
zadejte vylosovaná čísla a klikněte na tlačítko Testovat. V tabulce se pak objeví 
počet dosažených výherních pořadí.  

Doplňování vylosovaných čísel  

Vylosovaná čísla můžete doplnit manuálně v menu Vylosovaná čísla  Přidat. V 
seznamu zvolte datum losování, které chcete doplnit, do editačních okének zadejte 
vylosovaná čísla a klikněte na tlačítko Přidat. 
Pro některé loterie nabízíme moduly pro online aktualizaci dat. Pokud provozovatel 
loterie zveřejňuje na svém webu historii všech vylosovaných čísel ve standardním 
formátu, můžete využít modul, který se na tento web připojí, stáhne si aktuální 
vylosovaná čísla a doplní databázi vylosovaných čísel programu Expert Lotto. 
Upozorn ění: Tyto moduly nemusí být součástí instalačního balíčku programu. V tom 
případě je nutné si modul stáhnout z www.expertlotto.com a nainstalovat dodatečně 
(viz níže). 

Statistiky vylosovaných čísel a tip ů rozpisu  

Na záložce Statistiky program nabízí množství tabulek a grafů pro vylosovaná čísla, 
kde si můžete najít nejčastěji losované číslo, nejméně losované číslo, frekvence 
losování libovolných dvojic čísel, počty po sobě jdoucích čísel atd. 
Stejné statistiky si můžete zobrazit také pro aktuální rozpis ve schránce.  

Instalace nových verzí programu, modul ů a dalších loterií  

Upgrade na novou verzi provedete jednoduše tak, že si z www.expertlotto.com 
stáhnete instalační balíček s novou verzí a program znovu nainstalujete do již 
existujícího adresáře Vaší starší verze programu. 
Některé doplňující funkce programu jsou šířeny formou modulů, které se instalují 
samostatně a které si můžete zdarma stáhnout z www.expertlotto.com. Modul 
nainstalujete tak, že stažený soubor (s příponou .plugin) nakopírujete do adresáře 
plugins v instalačním adresáři programu (např. C:\Program 
Files\ExpertLotto\plugins). Po restartu Vám pak program oznámí názvy a čísla verzí 
nově nainstalovaných modulů. 
Obdobným způsobem probíhá také instalace dodatečných loterií, které si také 
můžete zdarma stáhnout z www.expertlotto.com. Stažený soubor loterie (s příponou 
.pack) nakopírujte do adresáře data v instalačním adresáři programu (např 
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C:\Program Files\ExpertLotto\data). Po restartu Vám pak program oznámí názvy 
nově nainstalovaných loterií. 

Pokro čilé funkce programu  

Mezi pokročilejší funkce programu patří například slepá čísla, která umožňují vytvářet 
rozpisy pro kombinace pouze tří, čtyř nebo pěti čísel namísto obvyklých šesti a 
zbývající čísla tipu pak doplnit tutovkami. 
Také můžete využít funkci Zabarvení čísel, která pomocí odstupňovaných barev 
zobrazuje frekvence výskytu čísel ve zvoleném úseku vylosovaných čísel (například 
za posledních 30 losování). 
Dále to jsou funkce ze záložky Historie vylosovaných čísel. S jejich pomocí můžete 
nalézt tip zaručeně vyhrávající první pořadí, pokud se Vám podaří správně 
odhadnout trend několika křivek grafu (bude stoupat/klesat) zobrazených 
programem.  

Vytvo ření vlastní loterie  

Jestliže Vaše oblíbená loterie není v seznamu na www.epxertlotto.com, můžete si ji 
vytvořit sami pomocí průvodce novou loterí (menu Loterie  Správce  Nová 
loterie). Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek průvodce (například kolik a z 
kolika čísel se losuje) a za několik okamžiků je loterie připravena, včetně tisku na 
tikety. 
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Slovní ček pojm ů 
• Schránka  - tímto pojmem se rozumí pracovní část programu, ve které jsou 

uchovávány tipy, se kterými právě pracujete. Schránka je v programu 
zobrazena na záložce Schránka a Schránka graficky. Tipy do schránky 
můžete vložit manuálně na stránce Schránka, pomocí Generátoru tipů nebo 
můžete do schránky vložit dříve uložený soubor tipů.  

• Tip  - obvykle uspořádaná n-tice čísel, kterou lze vsadit ve hře. Některé hry 
dovolují pouze přesně definovaný počet čísel v jednom tipu , jiné hry dovolují 
tipy s různými počty čísel (například ve hrách typu Keno se sází 1 až 10 čísel 
v jednom tipu) .  

• Soubor tip ů - tipy ve schránce je možné uložit na disk do souboru, který je 
možné později použít pro kontrolu výhry, tisk na tikety, nalezení shody s jinými 
tipy ve schránce apod. 

• Kritérium  - kritérium je jednoduchá logická podmínka, která se uplatňuje na 
jednotlivé tipy. Podle nastavení parametrů kritéria tip tuto podmínku splňuje 
nebo nesplňuje. Příkladem kritéria je například požadavek na počet sudých a 
počet lichých čísel v tipu, kdy tip podmínku kritéria splňuje například tehdy, 
jestliže počet sudých čísel je roven počtu lichých čísel. Pomocí kritérií se 
snižuje počet tipů ve schránce a snižují se tak náklady na sázku.  

• Tiket  - pojem tiket používaný v programu označuje jednak oficiální sázenku 
loterie a jednak čísla loterie uspořádaná do podoby sloupečku čísel na 
sázence loterie. Tato tabulka v programu slouží ke zobrazování a zadávání 
čísel tipu.  

• Vylosovaná čísla  - program umožňuje sledovat předešlá losování loterie, 
jejichž statistika a analýza je významným nástrojem pro tipování čísel. 
Databázi předešlých losování můžete doplňovat manuálně nebo pomocí 
modulů pro online aktualizaci dat z oficiálních webových stránek loterie. 

• Datum losování  - každá sada vylosovaných čísel je v programu označena 
datem, kdy bylo losování provedeno. Datum se může skládat z losovacího 
týdne a roku nebo odpovídá kalendářnímu datu (den/měsíc/rok). 

• Den losování  - jestliže jsou vyhrávající čísla losována několikrát týdně, je 
datum losování doplněno o den losování (například středa nebo neděle). 

• Tah - některé loterie losují více sad vyhrávajících čísel v jednom losovacím 
dni. Například se losuje první tah a druhý tah. Označení tahu je pak součástí 
data losování.  

• Modelové hry  - Expert Lotto 6/49, Expert Lotto Keno a Expert Lotto PowerBall 
jsou modelové loterie, které nejsou nikde provozovány. Slouží pouze pro 
demonstraci možností programu, protože jsou obdobou většiny ve světě 
hraných loterií. Tyto simulované hry byly také využívány v příkladech v 
nápovědě tohoto programu. 
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Hlavní okno programu  
Pod titulkem okna je hlavní menu aplikace, ze kterého můžete vyvolat všechny 
funkce programu: 

• Loterie 
• Schránka 
• Kritéria 
• Vylosovaná čísla  
• Test výhry  
• Tisk 
• Nápověda 

Popis jednotlivých nabídek a jejich funkcí je uveden v samostatných kapitolách této 
nápovědy.   

Pod menu se nachází nástrojová lišta, která obsahuje nejčastěji používané funkce 
programu. Umístěním kursoru myši na ikonu se zobrazí stručný popis funkce.  

Největší část okna programu zabírají záložky, do kterých je soustředěna většina 
tabulek a seznamů programu: 

• Schránka 
• Schránka graficky 
• Výhra schránky 
• Vylosovaná čísla 
• Vylosovaná čísla graficky 
• Statistiky 
• Statistiky kritéria  
• Historie 
• Finance (objevuje se, když uživatel stáhnul a používá plugin Finance) 

Mezi záložkami je možné přepínat kliknutím myši na název záložky ve spodní části 
okna programu. Přepnutím záložky se zachová rozpracovaný stav funkcí na 
předchozí záložce. 
Lze tedy například ve schránce vytvořit generátorem množinu tipů, prohlédnout si její 
rozložení v grafickém zobrazení schránky a provést jeho dílčí zpracování. Na záložce 
Výhra schránky lze současně zobrazit porovnání shody schránky s dosud 
vylosovanými čísly za požadované období s případným označením nevyhovujících 
(nebo nechtěných) tipů. Současně s tím lze na záložce Vylosovaná čísla vyvolat tipy 
z minulých období a s pomocí funkce zabarvení čísel určit četnost tažení jednotlivých 
čísel ve zvoleném tahu a období. Práce s jednotlivými záložkami a vzájemné 
prolínání funkcí jsou později v textu vysvětleny na příkladech. 

Úplně dole je stavová lišta programu, která zobrazuje jméno souboru naposled 
vloženého do schránky. Jestliže do schránky generujete jiný obsah je popis souboru 
zobrazen kurzivou a doplněn vpravo hvězdičkou. Toto zobrazení zůstává i po 
provedení příkazu Zpět v nabídce pro práci se schránkou. Ve vedlejším poli je vpravo 
uveden aktuální počet tipů ve schránce, kterému předchází údaj o aktuální poloze 
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kurzoru. Jestliže kurzor dosud nebyl použit je standardně uvedena hodnota polohy 
kurzoru "1".  

Na pravém okraji statové lišty je ikona kalendáře. Po umístění myši na tuto ikonu se v 
bublinové nápovědě zobrazují aktuální vylosovaná čísla. 
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Záložky programu 

Záložka Schránka  

Záložka Schránka zobrazuje tipy ve schránce formou tabulky a je výchozí záložkou 
programu.  

 

V levé horní části záložky jsou editační okénka pro zadání čísel tipu. Zadáním 
dvouciferného čísla do jednoho z okének se vstupní kurzor automaticky přesune do 
následujícího okénka. Pro rychlejší zadání čísel tipu je tedy vhodnější vkládat 
jednociferná čísla ve formátu "01", "02", "03" apod. Pokud editační okénko obsahuje 
nesprávnou hodnotu - například číslo mimo rozsah losovaných čísel nebo duplicitní 
číslo - změní se jeho pozadí na červenou barvu. Čísla tipu je možné také zadat 
výběrem tipu ze seznamu předvolených tipů kliknutím myši na tlačítko . 

Pod okénky čísel v tipu je tabulka zobrazující tipy ve schránce. Každý řádek tabulky 
odpovídá jednomu tipu a každému sloupci odpovídá jedno z čísel v tipu. První 
sloupec tabulky slouží k označování tipů.  

Tipy do schránky můžete vložit pomocí Generátoru tipů, vložením vylosovaných čísel 
nebo načtením dříve uloženého obsahu schránky.  

Čísla tipu z označeného řádku tabulky se automaticky přenáší do editačních okének 
tipu a na tiket. V pravém dolním rohu okna programu se zobrazuje pojmenování 
naposled vloženého souboru, pořadové číslo vybraného tipu a celkový počet tipů v 
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schránce. Pokud byl do schránky generován nový obsah, je pojmenování naposled 
vloženého existujícího souboru zobrazeno kurzívou a doplněno hvězdičkou.  

Tiket umožňuje alternativní zadávání čísel tipu pomocí myši. Kliknutím myši na tiket 
můžete zvolit libovolný počet čísel. Jestliže se počet zatržených čísel na tiketu 
(včetně slepých čísel) rovná počtu čísel tipu, přenesou se tato čísla do editačních 
okének tipu. 
Tiket lze podbarvit také převedením zabarvení ze záložek  Historie a Statistiky, čímž 
se získá další zajímavý nástroj pro rozhodování o sázení. 

Tlačítkem Zobrazit zabarvení  se čísla v tabulce s výpisem tipů ve schránce podbarví 
stejným způsobem jako zabarvení tiketu a poskytnou tak současně informaci o 
četnosti výskytu jednotlivých čísel.  

Obsah schránky můžete měnit pomocí následujících tlačítek záložky: 

• Přidat  - přidá na konec schránky tip navolený v editačních okénkách.Pokud se 
pokusíte pomocí tlačítka "Přidat" doplnit do schránky tip, který již schránka 
obsahuje, upozorní na to program hlášením. Tlačítko není aktivní, jestliže 
editační okénka tipu obsahují neplatná čísla. 

• Zaměnit  - nahradí tip na označeném řádku tabulky tipem z editačních okének. 
Tlačítko není aktivní, jestliže editační okénka tipu obsahují neplatná čísla. 

• Vyhledat  - vyhledá ve schránce tip zadaný v editačních okénkách. Pokud 
schránka hledaný tip obsahuje, je označen odpovídající řádek tabulky. V 
opačném případě program ohlásí, že hledaný tip nebyl nalezen. Tlačítko není 
aktivní, jestliže editační okénka tipu obsahují neplatná čísla. 

• Odstranit  - odstraní ze schránky tipy z označených řádků tabulky.  

Tlačítko Statistiky  otevře informační okno s tabulkou statistických hodnot pro tip 
označený v tabulce schránky. Řádky tabulky odpovídají sloupcům tabulky ze záložky 
Statistiky schránky. Hvězdička v titulku okna indikuje, že označený tip obsahuje slepá 
čísla a některé statistické údaje jsou nevěrohodné (například Suma). Tlačítkem 
Upravit můžete skrýt/zobrazit další řádky tabulky. Provedené změny se promítnou do 
záložky Statistiky schránky a naopak. Informační okno statistik tipu může zůstat 
otevřené i při práci s ostatními funkcemi programu. 

Tlačítkem Tisk  se vytiskne aktuální obsah tabulky na tiskárně.  

Pokud se provede zákrok na záložce Schránka, například přidání tipu, nebo jeho 
odstranění, promítne se tento zákrok také do záložky Schránka graficky a do záložky 
Statistiky schránky. Zákrok se ale nepromítne do záložky Statistiky, i když je zatržena 
volba pro statistiky nad schránkou, dokud se neprovede stisknutím tlačítka Vypočítat 
aktualizace statistik. 

Záložka Schránka Graficky  

Funkce zobrazuje graficky obsah schránky a dovoluje její omezení ponecháním / 
vyřazením tipů, které se shodují v zadaném počtu čísel.  
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Záložka nabízí tabulku zobrazující tipy ve schránce formou matice. Každý řádek 
matice odpovídá jednomu tipu ve schránce, každý sloupec matice odpovídá jednomu 
losovanému číslu. Čísla na pozicích 10, 20, 30 atd. jsou zvýrazněna červenou barvou 
pro lepší orientaci. Čísla tipu na každém řádku jsou indikována vyplněním bodu 
matice barvou. Umístěním kurzoru myši nad libovolný bod matice se zobrazí číslo 
odpovídající bodu matice.  

 

V záhlaví tabulky můžete kliknutím myši zvýraznit libovolný sloupec tabulky. 
Zvýraznění je indikováno žlutým pozadím sloupce. Sloupec tabulky je možné také 
zvýraznit kliknutím na odpovídající číslo na tiketu. Zvýraznění sloupce lze zrušit 
opětovným kliknutím na záhlaví sloupce nebo na číslo v tiketu.  

Poznámka: Rozmístění čísel v matici můžete změnit tak, že budou nejprve 
zobrazena lichá čísla a v druhé polovině matice budou zobrazena čísla sudá. Funkci 
vyvoláte kliknutím na tlačítko v levém horním rohu tabulky tipů.  

 
Kliknutím se rozvine nabídka s uspořádáním čísel Normální nebo v pořadí Lichá - 
Sudá, nebo v pořadí Nízká - Vysoká. Tato funkce slouží k podpoře vizuálního 
vnímání počtu sudých a lichých čísel v tipech. Polovina zobrazující lichá (nízká) čísla 
má šedivé pozadí. Zatržením přepínače Synchronizovat zvýraznění můžete přenést 
aktuální zvýraznění na záložku Vylosovaná čísla graficky . Kliknutím na Zvýraznění 
posledních tahů se otevře okno pro výběr tahů z databáze losovaných čísel, po 
výběru jsou čísla z výběru zvýrazněna na liště a v celé tabulce. Tímto způsobem 
můžete nahradit funkci Shoda. Zvýraznění na liště můžete rovněž dosáhnout 
označením jednoho nebo více řádků v tabulkách Historie odchylek.  

V posledním sloupci tabulky je uveden počet čísel tipu, která leží ve zvýrazněných 
sloupcích. Pokud tip neobsahuje zvýrazněná čísla, je poslední sloupec tabulky 
prázdný. 

Poslední políčko v záhlaví tabulky udává počet zvýrazněných sloupců, jestliže žádný 
sloupec není zvýrazněn, je políčko prázdné. Dvojím kliknutím na toto políčko se 
zvýraznění všech sloupců zruší. 
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Ke zvýraznění sloupců můžete také použít čísla libovolného tipu ve schránce. Dvojím 
kliknutím na tip v kombinaci s klávesou CTRL se zruší stávající zvýraznění sloupců 
tabulky a zvýrazní se sloupce odpovídající číslům tipu. Dvojím kliknutím na tip v 
kombinaci s klávesou SHIFT se zachová stávající zvýraznění sloupců a navíc se 
zvýrazní další sloupce odpovídající číslům tipu. 

Tlačítko Odstranit shodu v dovoluje pomocí označení v jednotlivých polích 
umístěných vedle tohoto tlačítka odstranit ze schránky tipy, které se shodují v 
definovaném počtu čísel. V příkladu na obrázku budou odstraněny všechny tipy, 
které se shodují s výběrem v žádném, jednom, dvou nebo třech číslech. Do definice 
Odstranit shodu v lze použít libovolnou kombinaci označení polí. Po provedení 
operace se na obrazovce objeví hlášení, uvádějící kolik tipů bylo ze schránky 
odstraněno a kolik v ní bylo ponecháno. Tlačítko je aktivní teprve po označení 
alespoň jednoho z výběrových okének vpravo od tlačítka. 

Tipy v tabulce je možné označit kliknutím na první sloupec tabulky.  

Tlačítko Tisk vytiskne obsah schránky v grafické podobě včetně záhlaví tabulky. 

Tlačítko Celková shoda vyvolá zobrazení tabulky uvádějící kolik tipů z výpisu se 
shoduje v 6, 5, 4, 3 ... 0 číslech s čísly zvýrazněnými na liště 

Pokud se do schránky umístí tipy obsahující slepá čísla, jsou ve výpisu uvedena 
pouze čísla hry. Slepá čísla se zobrazují pouze na tiketu vpravo od výpisu.  

Ve všech hrách, kde se losuje dodatkové číslo a to i z jiného osudí (například Expert 
Lotto Powerball), je zobrazení dodatkového čísla provedeno zeleným čtverečkem. 
Pokud se dodatkové číslo shoduje s losovaným číslem (hry typu Expert Lotto Power 
Ball), je zelený střed čtverečku černě orámován. 

Příklad využití:  

• Generátorem generujte do schránky 10000 tipů s povolením shody maximálně 
ve 4 číslech.  

• Přejděte na záložku Schránka graficky a na tiketu vyznačte vaše oblíbená 
čísla (řekněme 18 různých čísel)  
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• V obrázku výše jsme pro schránku o 10000 tipech vymezili do tiketu 18 čísel, 
se kterými chceme hrát.  

• Pomocí funkce Odstranit shodu v jsme ze schránky odstranili všechny tipy, 
které se shodovaly v méně než 6 číslech s naší volbou. Výsledek je ve výše 
uvedeném obrázku. Zbylo devět tipů, které se podle našeho zadání nesmí 
shodovat navzájem ve více než 4 číslech. 

Pokud ve zvolených 18 číslech bude všech 6 výherních, snížili jsme podstatně 
náklady na dosažení výhry. Uvedený příklad je jednoduchý kvůli pochopení funkce. V 
praktické hře patrně uplatníte sofistikovanější přístup k využití této funkce. 

Pokud ke zvýraznění jednotlivých čísel použijete tabulky Historie odchylek, můžete 
jednoduše suplovat funkci Historie vylosovaných čísel - Segmenty.  

Funkci Celková shoda můžete velmi dobře využít na ověřování nejvyššího 
zastoupení některého z tipů ve schránce.  

Poznámka: Záložku Schránka graficky s jejími možnostmi využívají autoři s oblibou 
pro rychlou selekci shody ve 4, 5 a 6 číslech s daným výběrem v případě značně 
rozsáhlých schránek.  
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Poznámka: V případě her, kdy se losuje dodatkové číslo z jiného osudí obsahuje 
záložka Schránka graficky v pravé straně i tiket pro dodatková čísla. 

Záložka Výhra schránky  

Funkce této záložky dovolují otestovat obsah schránky a zjistit případné výhry této 
schránky v minulosti hry. 

 

V levé horní části obrazovky jsou volby pro Výběr dat. 

Tlačítko Testovat provede test výher všech tipů schránky v zadaném výběru 
losování. Pokud je schránka prázdná, není toto tlačítko aktivní.  

V pravé části obrazovky je seznam tipů ve schránce doplněný číselnými údaji o počtu 
výher tipu v jednotlivých pořadích za období losování definované výběrem (v případě 
výše byly zvoleny všechny tipy a porovnání tedy ukazuje, jaké a kolik výher by každý 
z tipů získal v celé historii losování modelové hry Expert Lotto 6/49). 
Záhlaví jednotlivých sloupců v pravé části tabulky uvádí výherní pořadí. Čísla v 
jednotlivých sloupcích pořadí uvádí počet výher každého příslušného pořadí. Velikost 
tabulky je omezena na 100 tipů. Jestliže schránka obsahuje větší počet tipů, lze se 
do další zobrazované stovky tipů posunout stisknutím tlačítka Další 100. Předchozí 
stovku tipů lze zobrazit stisknutím tlačítka Předchozí 100. 
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Sloupce čísel tipu lze zabarvit pomocí tlačítka Zobrazit zabarvení.  
Jednotlivé tipy v seznamu lze označit kliknutím na první sloupec tabulky. 
Aktuální pozice kurzoru v celé schránce se ukazuje v pravém dolním rohu obrazovky 
spolu s celkovým počtem tipů ve schránce. 

 

Jestliže chcete zobrazit jen tipy s vyššími výhrami, můžete kliknutím na záhlaví 
patřičného sloupce skrýt tip vyhrávající pouze nižší výhry.. Potom budou ve výpisu 
zobrazeny pouze ty tipy, které vyhrály nejméně nejnižší z pořadí, jejichž zobrazení se 
požaduje (zde 3. pořadí, požaduje se zobrazení 1., 2. a 3. pořadí). Pokud pro tyto 
tipy existují výhry v nižších pořadích, pak se také zobrazí.  

Zatržením volby Pouze vyhrávající tipy způsobí, že se ve výpisu tipů vpravo objeví 
pouze tipy, které v zadaném období vyhrály. 

Po stisknutí tlačítka Celková výhra se provede výpočet a na obrazovce se objeví 
tabulka s výpisem všech výher schránky v jednotlivých pořadích. Pomocí tlačítek Tisk 
a Export je možné aktuální obsah tabulky vytisknout respektive exportovat do 
textového souboru .CSV pro další zpracování například v tabulkovém procesoru.  

Poznámka : Tabulka vyhrávajících tipů na stránce Výhra schránky zvýrazňuje výherní 
sloupce odlišnou barvou pozadí.  

Využití funkcí  

Funkce této záložky lze využít pro testování výhry vaší schránky. Po losování a po 
aktualizaci vylosovaných čísel vložte do schránky soubor obsahující Vámi vsazené 
tipy. Potom označte příslušný tah (např. 1. a 2. Středa) a zvolte "Nejnovější 1". 
Stiskněte tlačítko Testovat . Pokud bude zatržena volba Pouze vyhrávající tipy, 
objeví se v tabulce jen vyhrávající tipy (před testováním zkontrolujte, zda jsou 
označena všechna záhlaví sloupců výherních pořadí). Pokud je výpis prázdný, vaše 
schránka bohužel nevyhrála a takových situací vám přejeme co nejméně. Chcete-li 
zobrazit všechny tipy, zrušte označení Pouze vyhrávající tipy. Obsah schránky bude 
znovu otestován proti výběru a ve výpisu se objeví všechny tipy, včetně 
nevyhrávajících.  

Využití funkce p řed sázením  

Funkci lze využít pro rozhodování o budoucí sázce. Hráč může například ze 
schránky pomocí této funkce vyloučit všechny tipy, které by již vyhrály 1., 2. nebo 3. 
pořadí v celé historii hry. Při sázení bude preferovat jen ty tipy, které v posledních 30 
týdnech (120 losování) dosáhly alespoň jednoho posledního (5.) výherního pořadí. 
Přeje si ale vyloučit z nich ty, které v období 30 týdnů (120 losování) dosáhly čtyř 5. 
pořadí. Příklad je detailně popsán jako Příklad 3.  
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Poznámka: Pokud chcete zobrazit podrobné informace o kterémkoliv tipu , přejděte 
na záložku Schránka klikněte myší na tlačítko Statistika, vraťte se zpět na tuto 
stránku. Kliknutím na libovolný požadovaný tip se v právě otevřeném informačním 
okně objeví detailní údaje o tipu.  

Záložka Vylosovaná čísla  

Funkce zobrazí volitelně databázi vylosovaných čísel v číselné podobě. Po výběru 
vylosovaných čísel a stisku tlačítka Vybrat se v tabulce zobrazí vylosovaná čísla. V 
levé části výpisu je uvedeno losovací datum. Při použití výběru Obrácené pořadí 
budou nejstarší záznamy na začátku tabulky a budou seřazené podle jejich 
aktuálního data losování, v opačném případě budou na začátku tabulky nejmladší 
(nejnovější) záznamy. Obsah tabulky lze nastavit volbou Výběr dat.  

 

Výběr určitých tipů přímo v tabulce (souvislý výběr) se dosáhne kliknutím myši na 
počáteční tah a se současným použitím tlačítka SHIFT kliknutím myši na poslední 
požadovaný tah (nebo kombinace s tlačítkem CTRL pro roztroušený výběr).  

V případě, že je aktivní funkce zabarvení tiketu, začnou se v souladu s četností 
jednotlivých čísel ve výběru zabarvovat příslušná políčka tiketu. Tuto funkci ocení 
zejména ti, kdo preferují barevné vnímání. Funkci lze použít například pro vyznačení 
tzv. "horkých čísel" (frekventovaněji tažených za určitá období), nebo naopak lze její 
pomocí zjistit, která čísla v příslušném výběru nebyla tažena. Zabarvení tiketu se 
promítá jako pomocná informace do dalších pracovních oblastí programu, které 
využívají tiket. Počet tipů určujících zabarvení jednotlivých číselných políček v tiketu 
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se zobrazuje pod tlačítkem Zabarvení. V tiketu je přitom zobrazován tip, na kterém je 
aktuálně umístěn kurzor myši. 

Skrýt označené - odstraní z tabulky označené tabulky. Databáze vylosovaných čísel 
se nezmění, označené tahy se pouze odstraní z aktuálního obsahu tabulky. 
Tlačítkem Vybrat můžete vrátit obsah tabulky do původního stavu. Touto funkci 
můžete například uložit do souboru pouze část dat zobrazených v tabulce. 

Export - uloží aktuální obsah tabulky do textového souboru ve formátu CSV, který 
pak můžete načíst do libovolného tabulkového procesoru. 

Tisk - po kliknutí na toto tlačítko se tiskne celý obsah tabulky, tedy všechny tipy 
vybrané předvolbou Výběr dat. 

Upozorn ění: Údaje na stavovém řádku hlavního okna se vztahují k obsahu 
schránky, nikoliv k polím této záložky. Proto se například údaj označený jako Počet 
nebude měnit (0 při prázdné schránce). 

Vylosovaná čísla graficky  

Záložka Vylosovaná čísla graficky zobrazuje posloupnost losování jednotlivých tipů 
grafickou formou obdobně jako záložka Schránka graficky. 

 

V tabulce je každému tipu přiřazen jeden řádek s počtem pozic odpovídajícím celému 
rozsahu losovaných čísel. Každý řádek je uveden datem losování a losovaným 
tahem. Číslo tipu je vyznačeno černým bodem umístěným do pozice odpovídající 
jeho číselné hodnotě. Kliknutím myši na záhlaví tabulky můžete zvýraznit libobolný 
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počet sloupců. Poslední sloupec tabulky udává počet čísel, ve kterých se tip shoduje 
s výběrem provedeným na záhlaví tabulky. 

Poznámka: Kliknutím na tlačítko v levém horním rohu výpisu tipů vyvoláte 
následující funkce: 

 

• Roložení čísel v matici, které může být: Normální, Lichá/Sudá, Nízká/Vysoká. 
Tyto funkce slouží k podpoře vizuálního vnímání počtu sudých a lichých nebo 
nízkých a vysokých čísel v tipech. Polovina zobrazující lichá nebo nízká čísla 
má šedivé pozadí. 

• Zvýrazňovat aktuální losování - zvýrazní automaticky všechna čísla z 
naposled provedeného losování 

• Synchronizovat zvýraznění - přenáší provedená zvýraznění na stejnou lištu 
záložky Schránka graficky  

• Zvýraznit poslední tahy - Kliknutím na Zvýraznění posledních tahů se zahájí 
dialog pro výběr tahů z databáze losovaných čísel, po výběru jsou čísla z 
výběru zvýrazněna na liště a v celé tabulce. 

Ke zvýraznění sloupců můžete také použít čísla libovolného tipu v tabulce. Dvojím 
kliknutím na tip v kombinaci s klávesou CTRL se zruší stávající zvýraznění sloupců 
tabulky a zvýrazní se sloupce odpovídající číslům tipu. Dvojím kliknutím na tip v 
kombinaci s klávesou SHIFT se zachová stávající zvýraznění sloupců a navíc se 
zvýrazní další sloupce odpovídající číslům tipu. 

Umístěním kurzoru myši nad libovolný bod matice se zobrazí číslo odpovídající bodu 
matice.  

Tlačítko Tisk vytiskne obsah tabulky v grafické podobě včetně jejího záhlaví. 

Tlačítko Celková shoda vyvolá zobrazení tabulky uvádějící kolik tipů z výpisu se 
shoduje v 6, 5, 4, 3 ... 0 číslech s čísly zvýrazněnými na liště 

Přepínač Zobrazit tiket dovoluje zobrazit v pravé části obrazovky tiket hry. Do něho 
se promítá zabarvení tiketu provedené na záložce Vylosovaná čísla a přenáší se do 
něj žluté označení z výběrové lišty nad výpisem tipů ve Schránce graficky, pokud je 
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aktivní přepínač Synchronizovat označení. Pro zrušení tohoto žlutého označení 
použijte tlačítko Možnosti - Resetovat.  

Pod tabulkou tipů je volba Odstranit shodu v pro odstranění tipů z tabulky shodujících 
se s výběrem na záhlaví tabulky v definovaném počtu čísel. Toto tlačítko je aktivní 
teprve tehdy, když je na výběrové liště zadáno alespoň jediné číslo.  

Poznámka : Tato funkce neodstraňuje tipy z databáze vylosovaných čísel, ale pouze 
ze zobrazení tipů v tabulce. Opakovaným stisknutím tlačítka Vybrat je možné znovu 
zobrazit i odstraněné tipy.  

Příklad : Na záhlaví tabulky vyberte 13 až 15 čísel. Do editačních polí ve volbě 
Odstranit shodu v zatrhněte hodnoty pro 0, 1, 2, 3, a 4. Klikněte na tlačítko Odstranit 
shodu v. Ve výpisu zůstanou ta losování, která se shodují s libovolnou pěticí nebo 
šesticí vytvořenou z definovaného výběru. Tímto odstraněním se nemění obsah 
souboru s databází vylosovaných čísel, ale pouze obsah výpisu na obrazovce.  

Poznámka : Hry, kde se losují dodatková čísla (například Expert Lotto 6/49 nebo 
Expert Lotto Powerball) zobrazují v této záložce dodatková čísla zelenou barvou. 
Pokud se dodatková čísla losují z jiného osudí, mohou se shodovat s některým z 
čísel v tipu (například Expert Lotto Powerball). V takovém případě je zelený 
čtvereček dodatkového čísla černě orámován. 

Využití funkcí  

Grafické zobrazení vylosovaných čísel slouží pro rychlé a přehledné posuzování a 
odhad rozprostření tipu na řádku (také obsah dvojic, trojic), pro odhad jaká čísla se 
opakují v losováních a kolikrát a pro posouzení shody výběru čísel na liště s tipy 
uvedenými ve výpisu. 

Záložka Statistiky  

Záložka Statistiky obsahuje sadu funkcí zaměřených na hodnocení četnosti výskytu 
čísel, dvojic, trojic a čtveřic po sobě jdoucích čísel, vzájemných dvojic čísel, součtů 
čísel v jednotlivých tipech a pod. Většina funkcí je pomocí této záložky zobrazena v 
tabulkové i v grafické formě. 

Statistiky lze počítat pro čísla ve schránce samostatně, pro vylosovaná čísla 
samostatně a také společně pro obě množiny. Přitom množinu vylosovaných čísel lze 
omezit volbou Výběr dat. Tlačítko Vypočítat provede výpočet všech statistik pro 
zadaný výběr. Pokud provedete změnu výběru vylosovaných čísel nebo změníte 
obsah schránky, musíte statistiky aktualizovat tlačítkem Vypočítat. 

Seznam dostupných statistik je v levé horní části okna. Rozbalovací menu Zobrazit 
statistiky pak nabízí následující tabulky a grafy: 

• Obecné  - uvádí obecnou informaci o počtů tipů podrobených hodnocení. 
• Čísla v tipu - obsahuje tabulku a graf zastoupení losovaných čísel 
• Dodatková čísla - obsahuje tabulku a graf zastoupení dodatkových čísel 
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• Suma - uvádí tabulku a graf výskytu sum čísel v tipu, základu sumy a přehled 
výskytu lichých a sudých sum 

• Lichá/Sudá  - obsahuje statistiky poměru lichých a sudých čísel v tipu 
• Nízká/Vysoká - obsahuje statistiky poměru nízkých a vysokých čísel v tipu 
• Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká  - kombinace poměru lichých/sudých čísel a 

poměru nízkých/vysokých čísel 
• Základ sumy + Lichá/Sudá  - kombinace základu sumy čísel v tipu a poměru 

lichých/sudých čísel v tipu  
• Základ sumy + Nízká/Výsoká  - kombinace základu sumy čísel v tipu a 

poměru nízkých/vysokých čísel v tipu 
• Dvojice  - uvádí tabulku zastoupení všech možných dvojic čísel  
• Trojice  - uvádí tabulku zastoupení všech možných trojic čísel  
•  Matice čísel  - uvádí formou tabulky četnost výskytu všech možných dvojic 

čísel v hodnoceném výběru. Každý jednotlivý řádek/sloupec tabulky je možné 
setřídit. Lze tedy zjistit, kolikrát bylo konkrétní číslo losováno s libovolným 
jiným číslem v hodnoceném výběru. Pomocí této statistiky můžete také zjistit, 
jak dlouho již nebyla tažena libovolná požadovaná dvojice 

• Obrácená matice čísel  - formou histogramu uvádí četnost výskytu 
jednotlivých dvojic čísel. Záhlaví sloupců tabulky uvádí četnost výskytu, ve 
sloupcích jsou potom přímo uvedeny konkrétní dvojice čísel. Přepínač 
Naposledy zobrazí tabulku uvádějící dvojice zařazené do sloupců. Záhlaví 
těchto sloupců je označeno číslenou hodnotou posledního výskytu všech 
dvojic uvedených ve sloupci (&ldquor;0&rdquor; znamená úplně poslední tah). 

• Po sob ě jdoucí čísla  - obsahuje celkový přehled výskytu dvojic, trojic a 
čtveřic po sobě jdoucích čísel v hodnoceném výběru. Kromě toho obsahuje 
tabulku a graf pro dvojice a trojice sousedících čísel 

• Slepá čísla  - uvádí počet tipů bez slepých čísel a počet tipů se slepými čísly. 
• Skupiny čísel  - uvádí tabulky a grafy pro skupiny čísel (počet zastoupení čísel 

ve skupinách a počet skupin uplatněných v tipu), které jsou aktuálně 
nastaveny v kritériu Skupiny čísel  

• Pozice tipu  - uvádí formou tabulek a grafů všechny údaje o zastoupení 
možných losovaných čísel v jednotlivých pozicích v tipu 

• Vzdálenost čísel  - uvádí formou tabulek a grafů výskyt konkrétních roztečí 
mezi sousedícími pozicemi v tipu  

• První/Poslední číslice  - uvádí formou tabulky a grafů statistické informace o 
výskytu prvních a posledních číslic v číslech tipu pro každou pozici čísla v tipu  

• Pohyb čísel - formou tabulky a grafu uvádí statistiky "pohybu" čísel v 
jednotlivých pozicích v tipu. Pohybem se rozumí pokles/nárůst hodnoty čísla v 
příslušné pozici oproti poslednímu losování. 

• Následná čísla - bere zvolený tah jako prekurzor a hodnotí statistiku čísel 
vyskytujících se po těchto prekurzorech v minulosti hry. Hodnocení se provádí 
společně pro celý tip a také pro prekurozory v jednotlivých pozicích tipu. 
Statistiky jsou ve formě tabulek a grafů  

• Opakování čísel - ukazuje kolikrát po sobě se losovaná čísla opakovala ve 
zvoleném úseku historie hry. 

• Kritéria  - umožňuje sledovat počet tahů od posledního výskytu, minimální a 
maximální prodlevu a další statistické parametery (viz níže) pro libovolné 
kritérium.  
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• Segmenty historie  - ukazuje počet výskytů a další statistické parametry (viz 
níže) pro všechny možné kombinace čísel ze segmentů Historie vylosovaných 
čísel  

• Vylosovaná čísla - užitečný nástroj poskytující formou tabulek a grafů přehled 
hodnot většiny kritérií pro vylosovaná čísla ve zvoleném období v historii hry. 
Tabulka dovoluje kombinované uplatnění kriterií a kontrolu jejich splnění v 
minulosti hry.  

• Možnosti  - dovoluje nastavení a uspořádání zobrazovaných hodnot ve 
statistikých tabulkách  

 

Statistiky v tabulkové formě uvádí obvykle následující strukturu údajů: 

Hodnocený parametr : V prvním sloupci je vždy hodnocený parametr, kterým může 
být číslo, dodatkové číslo, suma, dvojice, trojice, .... 

• Výskyt - uvádí kolikrát se hodnocený parametr vyskytuje v celé hodnocené 
sadě tipů  

• % - uvádí hodnotu výskytu přepočtenou v procentech 
• Naposled - uvádí kolik tahů zpět proti aktuálnímu hodnocení k výskytu 

hodnoceného parametru došlo naposledy. Hodnota "1" v tomto sloupci 
znamená, že hodnocený parametr je přítomen v nejnovějším tahu ve 
zvoleném výběru vylosovaných čísel. 

• Opakování - uvádí kolikrát se jev uvedený ve sloupci Naposled opakoval ve 
zvoleném úseku tahů loterie. Jestliže je tedy pro číslo "1" hodnota Naposled 
rovna 6 a ve sloupci Opakování je hodnota 10, znamená to že situace, kdy 
bylo naposledy taženo číslo "1" právě před 6 tahy se v historii hry opakoval 
desetkrát.  

• Min Prodleva - uvádí minimální prodlevu zjištěnou ve zvoleném výběru 
vylosovaných čísel pro výskyt hodnoceného parametru. Například v tabulce 
Čísel tipu hodnota 8 ve sloupci Min Prodleva pro číslo 15 znamená, že 
minimální počet tahů mezi dvěma výskyty čísla 15 je 8. Hodnota 1 v tomto 
sloupci znamená, že ve zvoleném úseku databáze vylosovaných čísel se číslo 
15 vyskytlo hned v následujícím tahu.  

• Max Prodleva - uvádí maximální prodlevu zjištěnou ve zvoleném výběru 
vylosovaných čísel pro výskyt hodnoceného parametru. Například v tabulce 
Lichá/Sudá hodnota 6 ve sloupci Max Prodleva pro poměr lichých a sudých 
čísel 4/2 znamená, že uplynulo maximálně 6 tahů než byla znovu tažena 
kombinace lichých a sudých čísel 4/2.  

• Průměrná Prodleva - uvádí průměrnou hodnotu opakování jevu zaokrouhlenou 
na celé číslo 

• Perioda - uvádí přesně spočtenou periodu výskytu hodnoceného parametru ve 
zvoleném výběru vylosovaných čísel.  

• Očekávání - tato hodnota uvádí nakolik je sledovaný jev očekávaný v příštím 
losování. Čím vyšší hodnota, tím více je možné předpokládat, že se sledovaný 
jev objeví v příštím losování (ze statistického hlediska). Hodnota je vypočtena 
jako Naposled / Perioda. To znamená, že pokud se sledovaný jev neobjevil 
déle než je jeho průměrná perioda, můžeme jej očekávat v příštím losování.  
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• Pořadí - sloupec nabývá hodnot v rozmezí 0 až 100, hodnota sloupce je 
určena vzorcem (Naposled - Min Prodleva) / (Max Prodleva - Min Prodleva) * 
100%. Čím vyšší hodnota, tím je statisticky pravděpodobnější, že se 
sledovaný jev bude opakovat v příštím losování.  

 

Statistiky ve formě grafu nabízí grafické zobrazení hodnot z tabulky: Výskyt, 
Naposled, Perioda, Očekávání. Typ a způsob zobrazení grafů je možné měnit 
pomocí tlačítka Možnosti pod oknem grafu.  

Filtrování  
Pokud ve zobrazené statistické tabulce označíte myší jeden nebo více řádku, pak je 
možné tlačítkem Filtrovat vyvolat okno kritéria, kterým můžete ve schránce ponechat 
pouze tipy, které obsahují zvolené položky ze statistické tabulky. Například můžete 
spočítat statistiky pro posledních 20 tahů, zobrazit tabulku dvojic, kterou setřídíte 
sestupně podle výskytu a myší označíte například 15 nejčastějších dvojic. Poté 
můžete tlačítkem Filtrovat omezit schránku tak, aby obsahovala pouze tipy, které 
mají alespoň jednu nebo více z označených dvojic.  

Tlačítkem Tisk lze tabulky a grafy statistik vytisknout. 

Tlačítkem Export  lze tabulky statistik exportovat do souboru ve formátu 
zpracovatelném jinými programy, například tabulkovými processory. Obsah 
statistické tabulky je možné přenést pomocí funkce operačního systému Kopírovat & 
Vložit. 

Poznámka . Do všech statistik hodnotících výskyty jednotlivých čísel, dvojic, trojic a 
podobně jsou započteny i čísla z tipů obsahujících slepá čísla. Vyjímkou jsou 
statistiky pro hodnocení sumy (tabulka i graf), kde se tipy se slepými čísly ve 
výsledku nezvažují a statistiky pro poměr lichá/sudá (tabulka i graf), kde se rovněž 
nezapočítávají tipy obsahující slepá čísla. 
Doporučuje se po provedení záměny slepých čísel za skutečně losovaná čísla znovu 
provést jak případné potřebné statistiky, tak uplatnění kritérií. 

Poznámka:  Výpočet statistik pro tipy ve schránce probíhá ve dvou programových 
vláknech, takže pokud má Vaše CPU více jader, bude výpočet statistik rychlejší o 30 
až 40 procent.  

Záložka Statistika Schránky  

Záložka zobrazuje všechny tipy ve schránce podobně jako záložka Schránka. Ke 
každému tipu je navíc uveden přehled hodnot některých kritérií: 

• Suma  - součet č ísel v tipu 
• Základ sumy  - součet č íslic sumy, například suma = 161, základ sumy = 8 

(1+6+1) 
• StdDev  - standardní odchylka jednotlivých čísel v tipu od jejich průměru 
• Nízká/Vysoká  - poměr počtu nízkých a vysokých č ísel v tipu 
• Lichá/Sudá  - poměr počtu lichý a sudých č ísel v tipu 
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• Lichá/Sudá Pozice  - informace jaký typ č ísla se nachází v jednotlivých 
pozicích v tipu 

• Skupiny čísel  - počet čísel z každé jednotlivé předvolené skupiny čísel (viz 
kritérium Skupiny čísel) 

• Počet skupin  - uvádí do kolika různých skupin čísel padnou čísla tipu 
• Počet skupin  - celkový počet skupin, do kterých spadají čísla tipu 
• Pohyb čísel  - pokles nebo nárůst číselné hodnoty v každé pozici v tipu proti 

nejnovějšímu tahu v databázi vylosovaných čísel. Podle typu loterie je v okně 
Monožsti monžé nastavit, který tah (např 1. Ne, 2. St) se má použít. (viz také 
Poziční kriteria - Pohyb čísel) 

• Suma pohybu  - součet všech pohybů čísel v jednotlivých pozicích tipu. 
• Předchozích "xx"  - informace v kolika číslech se tip nejvýše shoduje s 

některým z posledních "xx" losování podle aktuálního výběru losování. 
Hodnota "xx" je nastavena v okně Možnosti statistik schránky, viz níže. 

• První číslice  - uvádí první číslice čísel v jednotlivých pozicích v tipu. Čísla 1 a 
9 jsou považována za dvojciferná ve tvaru 01 a 09 

• Poslední číslice  - uvádí poslední číslici čísel v jednotlivých pozicích v tipu 
• Max ve sloupci  - uvádí maximální počet čísel v jednom ze sloupců podle 

nadefinovaného tiketu hry 
• Max na řádku  - uvádí maximální počet čísel v jednom z řádků podle 

nadefinovaného tiketu hry 
• Opakování "xx"  - uvádí kolik čísel z vyznačeného tipu se opakuje v zadaném 

výběru "xx" posledních losování . Hodnota "xx" je nastavena v okně Možnosti 
statistik schránky, viz níže. 

• Vzdálenost čísel - zobrazuje rozdíly mezi sousedními čísly tipu, například tip 
1,2,15,26,34,36 bude zobrazen jako 1 13 11 8 2. (2-1=1, 15-2=13, 26-15=11, 
atd)  

• Index tipu - sloupec uvádí pozici - index - tipu do množiny všech možných 
kombinací. Například pro loterie typu 6/49 je index 1 přiřazen tipu 1,2,3,4,5,6, 
index 13983816 (nejvyšší hodnota) je přiřazen tipu 44,45,46,47,48,49. 

• Suma 0 ..10  - uvádí hodnotu budoucí sumy po simulování losování 
označeným tipem (viz simulace losování na záložce Historie) 

• Odch 0..10  - uvádí hodnotu budoucí odchylky po simulování losování 
označeným tipem (viz simulace losování na záložce Historie - Tabulka součtů) 

• StdOdch(Odch)  - uvádí standardní odchylku vypočtenou z odchylek Odch -0 
a Odch 10  po simulování losování označeným tipem (viz poslední sloupec 
tabulky po simulaci losování na záložce Historie - Tabulka součtů) 

• Historie Lichá / Sudá  - zobrazuje, které sumy Historie by byly liché a které by 
byly sudé, kdyby byla tažena čísla tipu z patřičného řádku. Hodnota například 
L-S-S-L-S-L-S-L-L-L-S pak znamená, že suma v prvním sloupci Historie by 
byla lichá, ve druhém a třetím sloupci by byla záporná, ve čtvrtém sloupci byla 
lichá atd. 

• Počet Lichých/Sudých Odch. Historie  - v tomto sloupci je uveden poměr 
počtu lichých a sudých odchylek z funkce Historie 

• Segment [0] až [-10]  - ukazuje rozdělení čísel tipu do jednotlivých segmentů 
Historie odchylek. Hodnota například 3-2-1 pak znamená, že tři čísla tipu 
náleží do prvního segmentu, dvě čísla do druhého segmentu a jedno číslo tipu 
je z posledního segmentu. Hranice segmentů jsou nastavitelné v menu Loterie 
- Možnosti.  
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S tipy ve schránce je možné pracovat stejně jako na záložce Schránka. 

Tlačítkem Zobrazit zabarvení můžete změnit barvu pozadí políček čísel tipu podle 
aktuálního zabarvení tiketu. 
Tlačítkem Export  lze obsah tabulky exportovat v textovém formátu (CSV) pro 
zpracování jinými programy, tlačítkem Tisk  se obsah tabulky vytiskne.  

  

Kliknutím na záhlaví tabulky označené Klikn ěte sem pro nastavení  se otevře okno, 
kde je možné upravit vzhled statistické tabulky: 

 

Libovolné sloupce tabulky je možné skrýt nebo zobrazit zatržením příslušných 
políček před názvy sloupců. Pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů lze 
měnit pořadí sloupců v tabulce. Pokud jsou například sloupce Suma a Nízká/Vysoká 
zobrazeny hned vedle sebe, je možné pohodlněji sledovat jak vyšší zastoupení 
vysokých čísel ovlivňuje hodnotu sumy čísel tipu. 

Ke každému sloupci tabulky je možné zvolit libovolné kritérium, které změní barvu 
odpovídajícího políčka tabulky, pokud tip nevyhovuje podmínkám kritéria. Tímto 
způsobem jsou tedy velmi přehledně vidět statistické hodnoty tipů ve schránce a 
zároveň je nabízena indikace, zda tipy vyhovují zvoleným kritériím. 
Pro zadání kritéria klikněte na název sloupce tabulky, ke ktéremu chcete kritérium 
přiřadit, poté zatrhněte volbu Použít kritérium pro zvýraznění nevyhovujících tipů a 

pomocí tlačítka  vyberte požadované kritérium. 
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Kliknutím na barevné políčko otevřete standardní okno pro volbu podbarvení 
nevyhovujících tipů. 

Pokud loterie losuje více tahů v jednom dni nebo pokud se čísla losují pouze v určité 
dny týdne (například loterie Sportka), nabízí se ve spodní části tohoto okna volba pro 
výběr tahů. Tato nastavení se vztahují pouze ke sloupcům, které logicky ovlivní - 
Předchozích 5, 10, 15, Opakování 1, 3, 5, 10, Suma 0 až Suma 10, Odch 0 až Odch-
10, STdOdch(Odch). Při výpočtu hodnot těchto sloupců program vždy využívá 
nejnovější záznamy z databáze losovaných čísel. Pro sloupec Předchozích 5 se tak 
vždy použije pět naposled uskutečněných tahů z databáze losovaných čísel. Je-li 
navíc zatržena pouze volba např. 1. St použije se pět posledních tahů prvního tahu 
středečního losování. 
Věnujte tomuto nastavení zvýšenou pozornost zejmé při práci se sloupci Suma 0 až 
Suma -10 a Odch 0 až Odch -10. Výběr tahů by se měl shodovat s výběrem 
vylosovaných čísel na záložce Historie. Pokud provádíte odhad sum historie 
vylosovaných čísel například pouze pro první a druhý tah nedělního losování, pak 
byste měli v tomto okně zatrhnout volby 1. Ne a 2. Ne, aby hodnoty sum a odchylek 
historie vylosovaných čísel byly vypočteny pro správnou množinu předchozích 
losování. 

Poznámka:  Počet losování pro výpočet hodnot sloupců Předchozích XX a 
Opakování XX můžete podle potřeby měnit. Kliknutím na název sloupce se v dolní 
části okna objeví políčko pro zadání počtu losování. 

  

Využití funkcí  

Použití této tabulky je velmi výhodné a rozsáhlé. Můžete napíklad použít kriteria 
významově odpovídající jednotlivým sloupcům a zjišovat, kolik tipů vyhoví Vašim 
odhadům pro parametry kritéria. V takovém případě je vhodné nastavit kriteria 
pomocí záložky Statistiky a takto přednastavená kriteria potom uplatnit pro statistiku 
tipů ve schránce bez odstranní nevyhovujících tipů. To dovoluje zjišovat, jak silně 
budou kriteria ovlivňovat obsah schránky. 

Můžete však také použít kriteria významově odlišná. Například 

• při rozhodování o velikosti sumy můžete použít kritérium N/V=4/2 - Ponechat a 
podbarvení nevyhovující pole sloupce suma. (viz příklad na obrázku níže) 

• pro zobrazované sloupce můžete zvolit i kriteria, která zobrazována ve 
sloupcích nejsou. Například pro sloupec Suma 0 můžete zvolit kritérium 
Historie vylosovaných čísel Segmenty a zvolit 3 až 5 čísel z prvního 
segmentu sloupce 0 (nebo jiného libovolného sloupce a libovolného 
segmentu). 

Příklad  

zobrazované 
sloupce  

nastavená kriteria  
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Suma kritérium N/V = 4/2 

Opakování 5 
Historie vylosovaných čísel-Sloupec 0- První Segment končí 
5. řádkem a obsahuje 2 až 4 čísla 

Suma 0 
Historie vylosovaných čísel-Sloupec 0- První Segment končí 
5. řádkem a obsahuje 2 až 4 čísla 

Suma -1 bez kritéria 

Suma -2 obsahuje čísla 19 nebo 23 

Suma -3 bez kritéria 

Schránka byla nejdíve filtrována pomocí kriteria Historie Vylosovaných čísel 
nastaveného tak, aby ve schránce zůstaly tipy s hodnotou ve sloupci Suma 0 v 
rozmezí 360-380; ve sloupci Suma -1 v rozmezí 740-770; ve sloupci Suma -2 v 
rozmezí 1170-1190. 

Poté byla zvolena výše uvedena kritéria a zobrazované sloupce v okně Možnosti 
statistik schránky. Výsledek je na následujícím obrázku. Pole nevyhovujících hodnot 
pro kriteria nastavená z tabulky výše jsou ve sloupcích kontrolovaných pomocí kritérií 
podbarvena (růžová, oranžová): 

 

Záložka Statistiky kritéria  

Funkce umožňuje statisticky ohodnotit účinnost kritéria na předchozích losováních 
loterie.  

Statistiky jsou vypočteny tak, že zvolené kritérium je uplatněno na všechny tipy ze 
zvoleného rozsahu čísel. Pro tipy splňující podmínku kritéria je spočteno zastoupení 
čísel. V tabulce je pak uvedeno, kolik nejčastějších čísel je obsaženo ve skutečně 
vylosovaných číslech. 

Popis ovládacích prvk ů  
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• Rozpis  - kliknutím na tlačítko " > " vyvoláte možnosti Generátor a Schránka  
Generátor - zadejte počet tipů a rozsah jejich čísel, které budou použity pro 
výpočet statistik. Funkce pracuje stejně jako Generátor tipů. Pro nejpřesnější 
statistiky je doporučeno zadat všechny možné kombinace z celého rozsahu 
losovaných čísel. Je ale možné použít i náhodně generované tipy nebo tipy z 
omezeného rozsahu čísel. 
Schránka- pro hodnocení bude použit aktuální obsah schránky 

• Výběr kritéria  - kliknutím na tlačítko ">" zvolte kritérium a jeho parametry, pro 
které budou statistiky vypočteny. 

• Zobrazit shodu pro  - zadejte kolik posledních losování bude zobrazeno ve 
statistikách. 

• Vypočítat statistiky  - po kliknutí na tlačítko se aktualizují údaje v tabulkách 
statistik. 

• Tisk  - vytiskne aktuálně zobrazenou tabulku nebo graf. 
• Export  - uloží aktuálně zobrazenou tabulku do textového souboru ve formátu 

CSV, který je možné dále zpracovávat v libovolném tabulkovém procesoru. 

Výpočet statistik je možné popsat pomocí stávajících funkcí programu takto: 

1. Vygeneruj do schránky zvolený počet tipů ze zadaného rozsahu čísel. 
2. Použij na tipy ve schránce zvolené kritérium s volbou vyhovující tipy ponechat. 
3. Vypočítej statistiky pro tipy ve schránce. 
4. Zobraz statistiku Tabulka čísel v tipu a seřaď tabulku od nejvyššího výskytu k 

nejmenšímu. 
5. Vezmi prvních šest, deset, patnáct ... čísel ze seřazené tabulky a porovnej je s 

vylosovanými čísly. Nalezenou shodu zapiš do tabulky Statistiky kritéria.  

Tabulka shody: První sloupec záhlaví tabulky zobrazuje datum losování, druhý 
sloupec zobrazuje vylosovaná čísla. V dalších sloupcích tabulky je uvedeno, kolik 
nejčastěji zastoupených čísel se shoduje s vylosovanými čísly. Například pokud je ve 
sloupci Prvních 6 uvedena hodnota 2, pak se vylosovaná čísla shodují ve dvou 
číslech se šesti nejčastěji zastoupenými čísly. Hodnota 4 ve sloupci Prvních 20 
znamená, že ve dvaceti nejčastěji zastoupených číslech jsou obsažena 4 vylosovaná 
čísla. Umístíte-li kurzor myši nad políčko tabulky, zobrazí se v bublinové nápovědě 
shodující se čísla.  

Graf shody: Zobrazuje data z Tabulky shody formou histogramu. Pomocí tlačítka 
Možnosti můžete zobrazit průběhy dat pro jiné sloupce Tabulky shody. 

Tabulka čísel: Uvádí četnost zastoupení čísel pro tipy, které splnily podmínku 
kritéria. Dále je zde uveden celkový počet tipů, které splnily podmínku kritéria. 

Graf čísel: Zobrazuje data z Tabulky čísel formou histogramu. 

Poznámka : Pokud použijete kritérium, které závisí na databázi vylosovaných čísel 
(Shoda, Historie vylosovaných čísel nebo složené nebo skupinové kritérium, které 
obsahuje uvedená kritéria), bude se výpočet statistik kritéria lišit. Výpočet bude trvat 
déle, protože bude probíhat v několika opakovaných krocích. Počet kroků je dán 
nastavením Zobrazit shodu pro. Je to nutné proto, že v každém kroku výpočtu 
databáze vylosovaných čísel simuluje stav, že poslední datum losování je posunuté o 
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odpovídající počet tahů zpět do historie. To je nutné proto, aby správně pracoval 
Výběr dat Posledních XX tahů v těchto kritériích. 
Údaje v Tabulce čísel a v Grafu čísel se pak budou lišit podle tahu označeného v 
Tabulce shody. 

Příklad [Expert Lotto 6/49]   

• Vložte do schránky 100000 náhodně generovaných tipů. 
• Přepněte na stránku Statistiky kritéria 
• Do pole Rozpis zvolte Schránka  
• Ve Výběru kritéria zvolte kritérium Historie vylosovaných čísel - Standardní 

Odchylka, kde zadejte rozmezí 14,0 až 24,0 
• Jako Mezní datum zvolte 25/2009 - datum posledního tahu v databázi 

losovaných čísel. 
• Zadejte Zobrazit shodu pro 10 posledních losování 
• Klikněte na tlačítko Vypočítat statistiky. 

Po dokončení výpočtu bude záložka vypadat asi takto: 

 

Z výsledných statistik je vidět, že při uplatnění zvoleného kritéria je ve více než 
polovině testovaných losování alespoň jedno vylosované číslo v prvních šesti 
nejčastěji zastoupených číslech (první sloupec), tj nejčastějších číslech z tipů po 
filtrování zvoleným kritériem. 
V šesti tazích z deseti testovaných jsou dvě a více vylosovaných čísel v prvních 15 
nejčastěji zastoupených číslech (sloupec Prvních 15).  

Poznámka:  Záložka Statistiky kritéria je podobná funkci Zpětná účinnost, která 
udává počet předchozích losování vyhovujících kritériu. Statistika kritéria však 
hodnotí četnost čísel tipů, které vyhovují zvolenému kritériu. Pokud se Vám pomocí 
této funkce podaří najít například kritérium, které vede ke čtyřem či více losovaným 
číslům v prvních 15 pro většinu testovných tahů, bude vhodné uplatnit takové 
kritérium na plnou schránku a poté vytvořit rozpis z 15 čísel, která jsou ve filtrované 
schránce nejčastěji zastoupena. 

Záložka Historie vylosovaných čísel  
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Tato záložka slouží pro uplatnění hráčského přístupu, při kterém se snažíme 
odhadnout budoucí losovaná čísla na základě četnosti výskytu jednotlivých čísel v 
minulosti hry. Důvody, pro které jsme se rozhodli takový přístup uplatnit, jsou 
uvedeny zde.  

V levé horní části záložky jsou volby pro Výběr dat, kde můžete zvolit podmnožinu 
databáze vylosovaných čísel, se kterými bude funkce Historie vylosovaných čísel 
pracovat.  

V pravé části okna jsou záložky pro jednotlivé funkce Historie vylosovaných čísel: 

• Historie čísel  - uvádí historii výskytu jednotlivých čísel až do jejich 
jedenáctého výskytu zpět. Losování ovlivňuje obsah této tabulky a pomocí 
jednoduchého matematického aparátu se budete pokoušet tuto změnu 
správně odhadnout a kvantifikovat. 
V prvním sloupci jsou uvedena čísla od 1 do "XX" podle rozsahu čísel 
příslušné hry. Ve sloupci se záhlavím "0" je číselný údaj uvádějící počet 
losování zpět v minulosti hry do prvního výskytu čísla. Ostatní sloupce 
označené v záhlaví "-1" až "-10" uvádí další opakované výskyty čísla v 
minulosti hry vyjádřené počtem losování. 

 
V tomto výřezu výše uvedené tabulky je uvedena informace, že číslo 1 nebylo 
již 5x taženo, jeho druhý výskyt v minulosti je před 16 losováními, třetí výskyt v 
minulosti byl již 20 losování zpět. V závorkách jsou uvedeny rozdíly popisující 
odstup mezi jednotlivými sloupci (výskyty v minulosti). Pomocí volby Zobrazit 
lze v tabulce zobrazit Historii a odchylky, Historii, Odchylky a Odchylky a 
historii. Tato volba je zařazena pro zvýšení pohodlí hráče. Ve spodní části této 
záložky je řádek označený Součet. V tomto řádku jsou uvedeny součty čísel v 
jednotlivých příslušných sloupcích. Čísla těchto sum jsou použita jako vstupy v 
další záložce Tabulka součtů. Význam, detailní popis záložky Historie čísel, 
její návaznosti a využití jsou uvedeny zde. 

•  Historie odchylek - obsahuje tabelární zpracování diferencí mezi 
jednotlivými sloupci seřazené podle velikosti s přiřazením čísel se stejnou 
diferencí do jednotlivých příslušných řádků. 
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Volba Zobrazit dovoluje vybrat zobrazovaný sloupec. V zobrazované tabulce 
je v prvním sloupci uváděna hodnota diference a na řádku tabulky jsou potom 
uvedena všechna čísla, která obsahují ve sloupci "-1" tabulky s historií čísel 
tuto diferenci. Podle výše uvedeného příkladu má diference (rozdíl mezi 
sloupcem "-1" a "0") pro číslo 4 hodnotu "13". Nad tabulkou jednotlivých 
odchylek jsou uvedeny údaje: 
Max (-) = uvádí maximální možnou negativní odchylku, která by vznikla, pokud 
by bylo losováno posledních 6 čísel ve výpisu tabulky konkrétního sloupce  
Sim = uvádí číselnou hodnotu budoucí odchylky ve sloupci vyplývající ze 
simulovaného tipu  
Max(+) = uvádí maximální možnou kladnou odchylku, která by vznikla, pokud 
by byla losována čísla na prvních šesti pozicích v tabulce odchylek pro 
příslušný sloupec  

Černým rámečkem jsou označena všechna čísla v tabulce, která jsou uvedena ve 
volbě Simulace losování. Pro simulování losování můžete využít i tipy ve schránce 
označením přepínače Použít tipy schránky , do editačních okének simulace se 
promítne tip, který je na pozici určené číslem ve výběru. V pravé části obrazovky jsou 
3 segmenty dovolující výběr podmínek pro filtraci obsahu schránky. Filtrace schránky 
se provede po stisknutí tlačítka Filtrovat. Pokud je schránka prázdná, není tlačítko 
Filtrovat aktivní. Detailní popis těchto funkcí je v samostatném popisu záložky 
Historie odchylek . 
Ve spodní části tabulky je tlačítko Simulace. Tímto tlačítkem se spouští generátor 
simulující losování. Po provedení 100000 simulací je stanovena mez pro nejnižší 
hodnotu sumy příslušného sloupce Min, pro nejvyšší hodnotu této sumy Max, medián 
a počet kroků simulace Kroky. Pokud simulování neproběhlo, jsou tyto hodnoty 
označeny n/a. "Teploměr" ukazuje procento pravděpodobnosti losování vedoucího k 
poklesu hodnoty budoucí sumy ve sloupci "-1". 

• Tabulka sou čtů - obsahuje záznamy součtů jednotlivých sloupců zpět v 
historii losování. Do tabulky se zobrazí posledních 200 losování. Počet takto 
zobrazovaných losování je definován nabídkou Loterie Nastavení Historie- 
Počet řádků v tabulce součtů). V prvním sloupci tabulky je uváděno datum 
losování. Ve sloupcích tabulky lze podle volby Zobrazit zobrazovat Sumy, 
Sumy a odchylky, Odchylky, Odchylky a sumy, Segmenty . Údaje tabulky 
slouží pro grafické znázornění prováděné pomocí záložky Grafy historie. V 
posledním sloupci tabulky je uvádně standardní odchylka pro konkrétní tip 
vypočtená z odchylek v jednotlivých sloupcích. Tato odchylka se graficky 
zobrazí jako poslední volba Možností v Grafech odchylek.  

• Grafy historie  - zobrazuje vývoj sum v tabulce Tabulka součtů formou grafu. 
Volba v levé horní části záložky dovoluje zobrazit buďto Grafy sum nebo Grafy 
odchylek. Každá křivka přísluší jednomu sloupci z Tabulky sum. Vzhled okna 
grafu je možné upravit. Jestliže v libovolném grafu přemístíte posuvné hranice 
z jejich výchozích pozic, budou se pak tyto nové hodnoty nabízet v okně 
kritéria Historie vylosovaných čísel a promítnou se i do údajů v tabulce 
Simulace.  

• Simulace  - dovoluje provádět simulaci vývoje sum pomocí generovaného 
rozpisu nebo obsahu schránky. V této tabulce jsou uvedeny pro jednotlivé 
sloupce hodnoty sumy, odhadu jejího budoucího pohybu, procentuální 
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hodnota označující význam předpovědi pohybu pro budoucí sumu, průměrnou 
hodnotu po simulování všemi tipy z generátoru/schránky, průměrnou 
odchylku, standardní odchylku spočtenou ze všech simulovaných tipů, 
minimální a maximální dosaženou hodnotu, minimum a maximum sum 
obdržené po posunu mezí v grafech sum a minimum a maximum odchylek 
obdržené z posunu mezí v grafu odchylek.  

Tlačítko Přepočítat aktualizuje obsah všech záložek provedeného výběru dat. 

Tlačítko Tisk vytiskne právě zobrazenou tabulku. 

Tlačítko Export umožňuje exportovat právě zobrazenou tabulku do souboru ve 
formátu (CSV) vhodném ke zpracování pomocí jiných programových nástrojů, 
například tabulkových procesorů. 

Ve spodní části záložky je volba Simulace losování, 

 
která dovoluje simulovat losování zadáním konkrétních čísel do jednotlivých polí 
(nyní automaticky doplněna čísla 1 až 7). Po zadání se tato čísla vizuálně promítnou 
do tabulkového zpracování tabulek jednotlivých sloupců záložky Historie odchylek. 
Po stisknutí tlačítka Simulace losování se přepočítá tabulka Historie čísel tak, jako by 
skutečně proběhlo losování. Současně se přepočtou sumy v řádku Součet a tento 
přepočtený řádek se přidá na konec tabulky Tabulka součtů s úvodním označením 
Simulace losování. Jednotlivé hodnoty sum v tomto řádku jsou použity k doplnění 
grafů jednotlivých sloupců zpracovávaných na záložce Grafy historie. 

Označením volby Použít tipy ve schránce se do simulačních okének zadávají tipy ze 
schránky. Ve schránce se můžete pohybovat pomocí šipek vpravo od čísla 
udávajícího polohu tipu ve schránce. Jestliže jsou tipy ve schránce v důsledku 
dřívějšího zpracování označeny, objevuje se toto označení v políčku Označení . 
Označení v tomto boxu můžete měnit (zadávat/rušit).  

Pro zadání čísel tipu pro simulaci losování můžete také použít předvolené tipy. 

Poznámka:  Podrobný návod pro zjednodušené použití této funkce naleznete zde.  
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Schránka 

Menu Schránka  

• Generátor  - dovoluje vygenerovat do schránky různé rozpisy tipů, včetně 
úplných rozpisů podle přání uživatele. 

• Soubor  - funkce pro vložení souboru tipů do schránky. Po zvolení této položky 
menu se nejprve objeví standardní okno pro nalistování souboru. Po zvolení 
jména souboru se vyvolá dialogové okno Vložit soubor. V případě, že do 
schránky již byl vložen libovolný soubor, bude se nabízet podmenu obsahující 
seznam až deseti souborů naposled vložených do schránky. Po zvolení 
položky z tohoto podmenu se otevře okno Vložit soubor, kde bude již 
přednastaveno jméno vybraného souboru. Jiný soubor můžete vybrat pomocí 
položky Nalistovat, seznam použitých souborů vyprázdníte položkou 
Vyprázdnit.  
Přetažením souboru tipů do hlavního okna programu se otevře okno pro 
vložení souboru do schránky , kde bude již nalistován přetažený soubor. 
Jestliže je při přetažení stisknuta klávesa CTRL, vloží se soubor přímo do 
schránky.  

• Rozpis - tato funkce umožňuje přímé vložení rozpisů. Po zvolení této položky 
nabídky se otevře dialogové okno "Vložit rozpis" . Toto okno a práce s ním se 
neliší od okna Vložit soubor s tou výjimkou, že nabízí rovnou soubory rozpisů 
uložených ve formátu s extenzí "csv" nebo "txt". Aby se urychlila manipulace s 
rozpisy, jsou další volby způsobu vložení rozpisu do schránky potlačeny a 
rozpis je přímo vložen do schránky, kde přepíše její aktuální obsah. Pokud 
tedy budete chtít rozpisy kombinovat navzájem, je výhodnější použít položku 
Soubor.  

• Vylosovaná čísla  - umožňuje vkládat do schránky tipy losované v minulosti 
hry a dále je zpracovávat.  

• Uložit do souboru  - zvolením funkce se nejprve objeví standardní okno pro 
nalistování souboru. Po zadání jména souboru se otevře okno Uložit schránku 
do souboru. 

• Záměna čísel  - dovoluje provádět záměnu jednotlivých čísel v tipu.  
• Setřídit  - dovoluje setřídit tipy podle prvního a dalších sloupců v narůstajícím 

nebo klesajícím pořadí. Funkce je užitečná například pro rychlá posuzování 
rozložení čísel v jednotlivých tipech, která můžete provádět po setřídění a 
následném přechodu na záložku Schránka graficky 

• Slepá čísla  - dovoluje v tipech zaměnit některá čísla za tzv. slepá (ve hře 
běžně nepoužívaná). Tím se umožňuje vytvářet kombinace dvojic, trojic, 
čtveřic a obecně n-tic čísel. Funkce je zejména užitečná pro kontrolu kvality 
rozpisů. Slepá čísla mohou být také nahrazena "tutovkami".  

• Označené tipy  - tipy ve schránce lze označit. Toto označení lze provést na 
několika místech programu (záložky Schránka, Schránka graficky, Výhra 
schránky apod.). Pokud to je požadováno, umožňuje potom program práci jen 
s označenými tipy (ukládání, vyjmutí, ponechání, reversi označení apod). 

• Zamíchat  - Tato funkce dovoluje zamíchat tipy ve schránce. Po zvolení této 
funkce se náhodně změní pořadí všech tipů ve schránce. Funkce je užitečná 
zejména v případě, že schránka byla v předchozích krocích setříděna.  
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• Smazat zálohy  - funkce smaže zálohy schránky. Zálohování schránky se 
provádí automaticky podle počtu kroků zálohy nastavených při práci s funkcí 
Nastavení v nabídce Loterie. 

• Vyprázdnit  - funkce vyprázdnit vymaže aktuální obsah schránky.  
• Zpět - funkce vrací o jeden krok zpět v historii schránky. Počet kroků historie 

schránky, které si program pamatuje je nastavitelný v okně Nastavení na 
záložce Obecné.  

• Znovu  - funkce ruší účinek příkazu Zpět.  

Generátor tip ů 

Menu : Schránka  Generátor 
Toolbar :  

Slouží ke generování tipů s náhodnými čísly a ke generování tipů pro všechny 
číselné kombinace ze zadaného rozsahu čísel. 

Popis ovládacích prvk ů 

• Vygenerovat  - zadává se požadovaný počet generovaných tipů. Vpravo od 
tohoto pole je uváděno místo na disku potřebné pro generované tipy. V 
případě volby Krok se údaj v tomto poli změní, zatímco údaj v poli Celkem 
zůstává nezměněn. Tak můžete přímo zjistit jak velikost vámi zvoleného kroku 
ovlivní velikost připravované schránky.  

• Celkem  - uvádí vždy celkový počet všech možných kombinací, které lze 
vytvořit ze zadaného rozsahu čísel. Pokud se zaslepí některé z pozic tipu, 
mění se i maximální možný počet kombinací (při zaslepení jediné pozice se 
vytváří všechny možné pětice kombinací, při zaslepení dvou pozic se budou 
vytvářet jen všechny možné kombinace libovolných čtyř čísel z voleného 
rozsahu). 

• Rozsah čísel - určuje rozsah čísel v generovaných tipech. Rozsah lze omezit 
zdola i shora. Aktivní čísla jsou v tiketu vyznačena červeně, neaktivní čísla 
jsou šedá. Při omezování rozsahu čísel se automaticky opraví počet možných 
kombinací. 

• Rozsah dodatkových čísel - tato funkce se objevuje v generátoru her, ve 
kterých se losuje jedno (nebo více) dodatkové číslo z jiného osudí. Popis 
tohoto generátoru je uveden níže v této kapitole.  

• Generovat maximální možný po čet tip ů - pokud je toto pole označeno, je 
volba Vygenerovat neaktivní a v poli je uváděn automaticky maximální možný 
počet kombinací. 

• Krok - toto pole je aktivní, jestliže jste zvolili Generovat maximální možný 
počet tipů. Vygeneruje se maximální možný počet tipů, ale do schránky je 
zapsán jenom každý "n-tý" tip. kde "n" je velikost kroku. Velikost kroku 
zadáváte pomocí šipek u příslušného okna, nebo přímo zadáním z klávesnice. 
Tato funkce je vhodná pro případy her, ve kterých plné generování vede k 
velmi obsáhlým schránkám.  

• Tiket  - dovoluje provést záměnu čísel v generovaných tipech. 
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• Generovat tipy náhodn ě - vygeneruje požadovaný počet tipů náhodným 
generátorem. Přitom se kontroluje duplicita, aby se žádný tip ve schránce 
neopakoval. 

• Maximální shoda - dovoluje zadat, v kolika číslech se může generovaný tip 
maximálně shodovat s kterýmkoliv jiným právě vygenerovaným tipem ve 
schránce. Pokud bude například zadána maximální shoda ve 3 číslech, 
znamená to, že se každý jednotlivý tip ve schránce po skončení generování 
nesmí shodovat s kterýmkoliv dalším tipem ve schránce ve více než 3 číslech. 

• Zaslepit čísla - program pracuje s tzv. slepými čísly. V generátoru můžete 
zaslepit čísla z libovolných pozic. V jednotlivých hrách je tímto způsobem 
umožněno tipovat pětice, čtveřice, trojice a dvojice ze zvoleného rozsahu 
čísel. Čísla, kterými se zaslepení v jednotlivých pozicích provádí, jsou čísla 
uvedená v rámečcích pod zobrazením tiketu. 

• Použít kritérium  - po kliknutí na tlačítko se objeví možnost zvolit libovolné 
kritérium, které se uplatní na všechny tipy před jejich zapsáním do schránky.  

• Zabarvení - kliknutí na toto tlačítko otevírá dialog umožňující zobrazit do tiketu 
zabarvení jednotlivých polí tiketu. Toto zabarvení obvykle určuje frekvenci 
tažení jednotlivých čísel v definovaném intervalu vylosovaných tahů.  

• Akce  - lze volit mezi čtyřmi způsoby zápisu generovaných tipů do schránky. 
• Zobrazit zjednodušené volby - vede k přepnutí mezi zjednodušenou a 

pokročilou formou generátoru. Zjednodušená forma generování je standardní 
volbou při prvním spuštění programu.  

• Tlačítkem OK  se spustí generování tipů podle zadaných požadavků, tlačítkem 
Storno se dialogové okno opustí.  

Využití funkce  

Generátorem tipů lze vytvářet do schránky libovolné množiny tipů. Tyto množiny 
mohou být krácené podle požadavků uživatele. Lze vytvořit také plné rozpisy z 
definovaného rozsahu čísel. 

Příklad [Expert Lotto 6/49] : Vytvoření 1000 tipů náhodným generátorem s 
povolením shody maximálně ve třech číslech. Tipy jsou generovány z rozsahu 24 
čísel. Volba jednotlivých čísel se provede záměnou přímo v tiketu generátoru. 
Generované tipy přepíší aktuální obsah schránky. Zadání v dialogu pro generátor 
bude vypadat následovně. 
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Informace vpravo od pole Vygenerovat uvádí výslednou velikost souboru 
generovaných tipů. V poli Celkem je uveden počet všech možných kombinací 
vytvořených z rozsahu 24 čísel. Rozsah čísel byl zvolen od 1 do 24. Tato čísla jsou v 
tiketu vyznačena červeně (aktivní). Ostatní čísla jsou vyznačena šedou (neaktivní). V 
příkladu budou provedeny následující záměny čísel: 1 za 28, 3 za 36, 5 za 42 atd. Je 
povolena shoda maximálně ve třech číslech. To znamená, že žádný tip v 
generovaném souboru se nebude shodovat s libovolným dalším tipem v sadě ve více 
než ve třech číslech. 

Generátor vytvoří prvních 85-90% velmi rychle a potom se v důsledku kontroly 
zpomaluje a dohledává. To je závislé na  

• množství požadovaných tipů (čím vyšší požadavek, tím delší čas) 
• povolené maximální shodě v určitém počtu čísel. (čím nižší číslo, tím delší 

dohledávání) 
• množství zaslepených pozic (snižuje maximální množství kombinací) 

Probíhající operace je indikována "teploměrem". Operace se ukončí dosažením 
počtu navolených tipů, nebo ji můžeme ukončit kliknutím na tlačítko Storno. Pokud je 
počet požadovaných tipů v poli Vygenerovat větší než reálná hodnota, a ukazatel 
teploměru se zastaví, je možné ukončit operaci tlačítkem Storno. Použití tlačítka 
Storno v tomto případě nezruší tipy již vygenerované a zapsané do schránky.  



Schránka 

41 

Objeví se výzva programu k potvrzení přerušení aktuální operace. Po potvrzení se 
operace ukončí a na obrazovce se objeví hlášení o počtu tipů vložených do 
schránky.  

Počet tipů je prakticky omezen pouze kapacitou RAM paměti počítače a kapacitou 
disku. V případě her, kdy se losují tipy například s 10 čísly v jediném tipu a losovací 
buben obsahuje 80 čísel, je velikost souboru se všemi možnými číselnými 
kombinacemi 16TB, což výrazně přesahuje kapacitu pevných disků většiny 
současných PC.  

Pokud se náhodné generování přímo nenavolí, provádí generátor pouze pravidelné 
generování, jako by šlo o plný rozpis. V případě požadavku na generování 1000 tipů 
ze 24 čísel se takto vygeneruje 1000 prvních tipů z plného pravidelného rozpisu pro 
24 čísel. Jestliže je zatržena volba Generovat tipy náhodně a zvolený Počet 
generovaných tipů je stejný jako maximální možný počet tipů, generátor se 
automaticky přepne do režimu vytváření pravidelného rozpisu. 

Zatržením odpovídajících políček v seznamu Zaslepit čísla je možné zaslepit až pět 
pozic v šestici a tím omezit množinu generovaných čísel.  

Počet 
zaslepených 
pozic  

Rozsah 
čísel  

Max. 
počet 
pětic  

Max. počet 
čtveřic  

Max. 
počet 
trojic  

Max. počet 
dvojic  

1 24 42504       

2 24   10626     

3 24     2024   

4 24       276 

Generování plných rozpisů dvojic, trojic, čtveřic atd. je vhodné k ověřování 
úspěšnosti rozpisu. Příklad takového ověřování je uveden zde.  

 

Generátor loterií s dodatkovými čísly losovanými z jiného osudí  

Generátor pro hry s losováním dodatkových čísel z jiného osudí se nepatrně 
odlišuje.Tiket obsahuje políčka s čísly hranými ve hře (osudí losovaných čísel) a 
políčka s možnými dodatkovými čísly. Náhodné generování provede generování tipů 
do schránky a doplní je sloupcem náhodně generovaných dodatkových čísel. Volí se 
dva rozsahy čísel pro generování. Rozsah čísel a Rozsah dodatkových čísel. Při 
generování se každá kombinace losovaných čísel zopakuje se všemi možnostmi 
dodatkových čísel. Jestliže chcete získat pouze kombinace pro jedno osudí 
(například jen osudí losovaných čísel), omezte Rozsah dodatkových čísel na jedinou 
hodnotu. Ostatní funkce jsou shodné s funkcemi popsanými výše. 

Vložit soubor  
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Menu : Schránka  Soubor 
Toolbar :  

Umožňuje vložení dříve generovaného souboru tipů do schránky. Po zvolení funkce 
se nejprve objeví standardní okno pro nalistování souboru tipů, který bude zapsán do 
schránky. 
Můžete také přetáhnout libovolný soubor tipů například z Průzkumníka Windows do 
hlavního okna programu Expert Lotto, tím se otevře okno pro vložení souboru, ve 
kterém bude již předvolen přetažený soubor. Budete-li při přetažení souboru držet 
klávesu CTRL, vloží se soubor přímo do schránky. 

Název souboru, který byl naposled vložen do schránky, se zobrazuje na stavové liště 
v dolní části okna programu.  

Popis ovládacích prvk ů 

• Soubor  - uvádí cestu k souboru, který chceme vložit do schránky. Pod polem 
s adresářem je uveden počet tipů v souboru a jeho velikost. Kliknutím na  
můžete nalistovat jiný soubor.  

• Tipy - Jednotlivé tipy v souboru mohou být označeny. Zatržením volby v 
políčku Tipy dojde k zápisu jen označených tipů nebo jen neoznačených tipů 
nebo všech tipů. 

• Akce  - dovoluje zvolit způsob vložení souboru do schránky. 
• Tlačítko OK - provede požadovanou operaci. 
• Tlačítko Storno  - zavře dialogové okno bez provedení operace. 

Využití funkce  

Tato funkce má mnohostranné využití. Při přípravě konečné sázky si může uživatel 
ukládat jednotlivé soubory vznikající ve schránce po uplatnění jednotlivých kroků 
směřujících k omezení rozsahu schránky. Strom algoritmu omezování schránky se 
může větvit a každá větev může vyústit v odlišný finální rozpis ke vsazení. V takovém 
případě je dobré mít možnost se do určitého bodu v postupu omezování schránky 
vrátit a pokračovat jinou větví postupu. To znamená otevřít příslušný soubor a 
pomocí této funkce jej do schránky vložit.  

Vyvolat soubor ze schránky budete rovněž potřebovat v okamžiku, kdy si chcete 
kontrolovat výhru vašeho vsazeného rozpisu. Soubor se vloží do schránky a pomocí 
funkce Výhra schránky se zjistí přesný stav výher vašeho tiketu. 

Vložit rozpis  

Menu : Schránka  Rozpis 
Toolbar :  

Tato funkce je podobná funkci Soubor. Na rozdíl od funkce Soubor (Nalistovat) však 
otevírá přímo dialog s nabídkou souborů, které byly uloženy na disk s extenzí "csv" 
nebo "txt". Protože jde o již dříve definované rozpisy předpokládá se, že tyto soubory 
nebudou vzájemně kombinovány. Proto je při zpracování funkce vypuštěn dialog 
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týkající se způsobu vkládání do schránky (přepsat obsah schránky, přidat do 
schránky bez duplicity, přidat do schránky bez duplicity, odstranit ze schránky). 
Obsah souboru přímo přepíše stávající obsah schránky a rovnou nabídne dialog 
potřebný pro záměnu čísel v rozpisu.  

Název souboru, který byl naposled vložen do schránky, se zobrazuje na stavové liště 
v dolní části okna programu. 

Pozor: Rozpisy pro všechny hry mají jednotně extenzi "txt" nebo "csv". Proto je 
vhodné do pojmenování rozpisu zakódovat příslušnost k určité hře. Pokud se 
pokusíte zavést do hry aktuálně hrané v otevřeném programu rozpisy, které patří do 
jiné hry (počet a/nebo rozsah losovaných čísel musí odpovídat aktuální loterii), 
skončí takový pokus pravděpodobně chybovou hláškou. 

  

Vložit vylosovaná čísla  

Menu : Schránka  Vylosovaná čísla 
Toolbar :  

Funkce umožňuje uložit do schránky výběr z databáze tažených čísel. 

Popis ovládacích prvk ů 

• Výběr dat  - funkce dovoluje provádět výběr dat z vylosovaných čísel, která 
budou vložena do schránky. 

• Použít pozice v tipu  - tato funkce dovoluje vkládat do schránky pouze 
vybrané pozice čísel v tipu. Čísla v neoznačených pozicích budou nahrazena 
slepými čísly, dodatková čísla losovaná z jiných osudí budou nahrazena 
číslem "1". 
Pokud se jedná o loterii, která má větší počet losovaných čísel než maximální 
povolený počet čísel v jednom tipu, můžete zde určit, která část množiny 
losovaných čísel se do schránky zapíše. Například první polovina losovaných 
čísel, každé druhé číslo apod.  

• Akce  - dovoluje zvolit způsob zápisu vylosovaných čísel do schránky. 

Data se ukládají (při akci Přepsat, Připojit nebo Přidat) do schránky chronologicky. 
Jestliže je zatržena volba Vkládat od konce , jsou do schránky vloženy nejstarší 
údaje z počátku her .  

Využití funkce  

Tato funkce je využitelná například tehdy, když chceme zjistit, v kolika číslech se 
právě losovaný tip shodoval s ostatními tipy losovanými kdykoliv v minulosti. 

Příklad [Expert Lotto 6/49] : Přejděte na záložku Vylosovaná čísla. Po volbě 
Všechny tahy klikněte na tlačítko Vybrat. Pro barevné označení tiketu klikněte ve 
výpisu na tip označený datem 28/2009 2.Ne. Poté stiskněte klávesu SHIFT, přejděte 
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myší na tip označený 23/2009 1.St a klikněte levým tlačítkem myši. Tím byl proveden 
výběr 24 losování, která určují zabarvení tiketu. Přiřazení barvy každému číslu 
podává informaci o jeho četnosti výskytu za 24 losování vybraných v tabulce. 
Přejděte do nabídky Schránka   Vylosovaná čísla a vložte do schránky čísla 
losovaná od 01/2008 do 28/2009. Přejděte na záložku Výhra schránky a zvolte 
datum od 01/2008 do 28/2009. Klikněte na tlačítko Zobrazit zabarvení a potom na 
tlačítko Testovat. Výsledek je uveden na následujícím obrázku.  

 

Schránka je otestována. Protože obsahuje vylosovaná čísla, je první sloupeček 
následující za čísly tipu ve výpisu testování vždy roven 1. Čísla v dalších sloupcích 
slouží pro orientaci, jak častá je v historii hry situace, kdy se výherní tip shoduje v 
posledních losovaných tazích (v tomto případě od 01/2008 do 28/2009 = období) s 5, 
4, nebo 3 čísly. V našem příkladu je u naposledy losovaného tipu uvedeno, že se 
shodoval 7 x ve třech číslech s některým z tipů z posledních losovaných tahů v 
uvedeném období . Situace, kdy se tip shodoval v tomto období ve čtyřech číslech 
není častá. To může vést k závěru, že v naší chystané sázce upřednostníme tipy, 
které se budou shodovat s některým z tahů za uvedené "období" alespoň ve čtyřech 
číslech. Bližší vysvětlení využití je uvedeno v kapitole Výhra schránky. 

Funkci lze také využít například pro hodnocení, jaký rozsah čísel se objevuje 
například ve třetí pozici v tipu v uvedeném období losování od 20/2009 do 28/2009. 
Při vkládání necháme v poli Použít pozice v tipu označenou pouze pozici "3", 
označení u pozice 1,2, 4, 5 a 6 zrušíme. Výsledek bude vypadat následovně:  
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Čísla jsou pro větší přehlednost vyznačena v tiketu vpravo. (Viz také například filtr 
Shoda a/nebo funkce Statistiky Graf vylosovaných čísel Možnosti Pozice v tipu 
3 ) 

Uložit schránku do souboru  

Menu : Schránka  Uložit do souboru 
Toolbar :  

Tato funkce umožňuje ukládání obsahu schránky do souboru. 

Po vyvolání funkce z menu nebo nástrojové lišty se nejprve zobrazí standardní okno 
pro nalistování souboru. Nalistujte požadovaný adresář a zadejte jméno nového 
souboru. Můžete také vybrat již existující soubor. 

Výchozí formát ukládaného souboru je binární, který umožňuje úsporné uložení dat a 
jejich rychlé načtení zpět do programu. 
Pro uložení tipů v textovém formátu zvolte typ souboru "CSV nebo textové soubory". 
Takto vytvořené soubory je pak možné načíst do jiných programů, například 
tabulkových procesorů. Viz také podrobné instrukce pro export schránky v textovém 
formátu.  

Název souboru, do kterého byla schránka uložena, se zobrazuje na stavové liště v 
dolní části obrazovky programu. Hvězdička za názvem souboru pak indikuje, že 
obsah schránky s vloženým souborem byl změněn například použitím kritéria. 

Popis ovládacích prvk ů  

• Soubor  - název vybraného souboru, do kterého budou tipy uloženy. Jméno 
souboru je možné změnit kliknutím na  
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• Tipy  - zde můžete zvolit, zda se do ukládaného souboru zapíší pouze 
označené tipy, nebo pouze neoznačené tipy nebo celý obsah schránky (jsou 
zatrženy obě volby). 

• Připojit tipy na konec souboru  - tato volba umožňuje zapsat obsah schránky 
na konec již existujícího souboru tipů. 

• Tlačítko OK - zahájí ukládání schránky do souboru. Stav ukládání je indikován 
"teploměrem". 

• Tlačítko Storno  - zavře dialogové okno bez uložení schránky do souboru. 

Využití funkce  

Funkce je užitečná pro ukládání souborů v různých fázích zpracování sázky a pro 
ukládání výsledků zpracování ve formě souboru. 

Záměna čísel  

Menu : Schránka  Záměna čísel  

Tato funkce slouží k záměně čísel v tipech ve schránce. Funkce není aktivní, pokud 
je schránka prázdná. 

 

Popis ovládacích prvk ů  

• Tiket  - dovoluje zvolit záměnu čísel. Na tiketu jsou červeným písmem 
vyznačena čísla, ze kterých jsou vytvořeny tipy ve schránce. Čísla, která se 
nevyskytují v žádném z tipů, jsou neaktivní (šedá). 
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• Ok - provede záměnu čísel ve schránce.  
• Storno  - zavře dialogové okno bez provedení záměny. 

Se záměnou čísel se v programu setkáte také v Generátoru tipů. Záměnu tedy 
můžete uplatnit při generování tipů, ale také dodatečně pro záměnu čísel v již 
vygenerované schránce. 

Čísla ve schránce je možné zaměnit také za slepá čísla. Pokud schránka obsahuje 
slepá čísla, je možné je zaměnit za normální platná čísla. Použitá slepá čísla jsou v 
polích pod tiketem vyznačena modře.  Předpokládejme, že tip obsahuje již jedno 
slepé číslo (například slepé číslo "94"), které bylo zaměněno za některé z čísel v 
předchozím kroku a znovu požadujete záměnu tentokrát jiného čísla za stejné slepé 
číslo "94". Potom bude slepé číslo "94" použito ve všech tipech ve schránce, ve 
kterých dosud žádné slepé číslo neexistuje, ale v tipech, kde již slepé číslo "94" 
existuje, se použije jako číslo k záměně slepé číslo přiřazené pozici, ve které je 
zaměňované číslo umístěno v tipu (1. pozice =94, 2. pozice = 95, 3. pozice = 96, 4. 
pozice = 97, 5. pozice = 98 a šestá pozice = 99). Protože umístění tohoto "druhého" 
zaměňovaného čísla může být v různých tipech různé, proběhne i záměna za různá 
slepá čísla (v těch tipech, kde již jedno zaměňované číslo existuje). Situace je 
zobrazena v následujícím výpisu, kdy bylo v prvním výpisu schránky (obr.1 tohoto 
tématu) zaměněno číslo 6 za slepé číslo 94 , i když slepá čísla 94 a 95 již ve výpisu 
byla použita. Protože ve třetím tipu zdola dosud nebylo použito slepé číslo, došlo k 
požadované záměně 6-> 94. V šestém tipu zdola však již byla použita slepá čísla 94 
a 95. Proto bylo číslo 6 zaměněno za slepé číslo 96. 

 

Tím je dovoleno: 

• Zaslepit všechny pozice v tipu. 
• Použít slepá čísla několikrát a zaslepit i větší počet než 6 čísel, což by byla 

limitující situace, pokud bychom se náhodou trefili do takové kombinace. 

Slepá čísla  

Menu : Schránka  Slepá čísla  

Funkce umožňuje práci se slepými čísly.  
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Popis ovládacích prvk ů  

• Slepá čísla  - zde máte možnost zvolit pozice slepých čísel, se kterými budete 
pracovat. 

• Provést  - výběr požadované operace:  
o zaslepení tipů - upraví všechny tipy ve schránce tak, že na zvolených 

pozicích v tipu budou slepá čísla. 
o odstranění ze schránky - odstraní ze schránky všechny tipy, které 

obsahují slepé číslo na zvolených pozicích. Tip nebude odstraněn, 
jestliže obsahuje navíc i jiná slepá čísla, než je zvoleno v tomto okně. 

o ponechání tipů - ponechá ve schránce všechny tipy, které obsahují 
slepá čísla na zvolených pozicích. Všechny ostatní tipy budou ze 
schránky odstraněny.  

• Tlačítko OK - spustí požadovanou operaci. Průběh operace je indikován 
"teploměrem". 

• Tlačítko Storno  - zavře dialogové okno.  

Vlastní funkce Slepá čísla dovoluje potom pracovat s tipy ve schránce podle výše 
uvedeného popisu. Do seznamu Slepá čísla se vyznačí libovolná pozice čísla v tipu 
nebo jejich libovolná kombinace. S tipy ve schránce lze poté pracovat ve smyslu 
příkazů v poli Provést. Pro výše uvedený případ, kdy bylo zaslepení provedeno 
pomocí funkce Záměna čísel je třeba uvést, že pro provedení platí podmínka 
"pouze". To znamená, že tip, který kromě zaslepené pozice "2" a "5" bude obsahovat 
ještě nějakou další zaslepenou pozici, nebude při požadavku na odstranění ze 
schránky odstraněn. Stejně tak nebude odstraněn ani tip, který bude mít zaslepenou 
jenom jednu z požadovaných pozic. 

Na dalším příkladu ještě jednou objasníme, jak se funkce chová v případě požadavku 
na ponechání tipů: 

Mějme následující schránku:  
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Při provedení požadavku na ponechání tipů se zaslepenou pozicí 2 zůstane ve 
schránce jen tip 

12 95 21 25 39 49 

protože jenom tento tip splňuje podmínku, že má být ponechán tip s jedinou 
zaslepenou pozicí "2". Podobně nebudou ponechány tipy se zaslepenými pozicemi 1 
a 2, jestliže dáme požadavek na ponechání tipů se zaslepenou pozicí "1". 

Funkci můžete také použít pro zjištění rozdělení četnosti čísel na libovolné pozici v 
tipu v celé historii losování, nebo v definovaném intervalu. Jako příklad uvádíme 
rozdělení četnosti čísel na třetí pozici v tipu pro celou historii losování do 28/2009. 

Postup :  

1. Pomocí funkce nabídky Schránka  Vylosovaná čísla vložte do schránky 
všechna losovaná čísla hry. 

2. Pomocí funkce Schránka  Slepá čísla zaslepte pozice 1, 2, 4, 5 a 6. 
3. Přejděte na záložku Statistiky a zadejte Vypočítat. 
4. Zobrazte Graf čísel v tipu. 

Výsledek by měl vypadat podobně:  
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Poznámky :  

1. Využití slepých čísel v tipu v kombinaci s dalšími kriterii je bohaté a je do 
značné míry podmíněno tvůrčími schopnostmi hráče při uplatňování různých 
hráčských přístupů.  

2. Tipy obsahující slepé číslo jsou v záhlaví dialogu funkcí Statistiky doplněny 
hvězdičkou. Některé hodnoty nejsou tedy skutečné, ale jsou simulované . Viz 
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například funkci Pohyb čísel v první pozici  

 
3. V případě funkcí popisujících statistiku a v případě uplatnění kriterií je třeba si 

uvědomit, jak se tipy se slepými čísly započítávají. Pro kriteria se tipy se 
slepými čísly uplatňují vždy, což může vést k případným nesouladům výsledků 
se zadanými kriterii v okamžiku, kdy se provede záměna slepého čísla za 
skutečně losovatelné číslo (zejména jde o kritérium Suma a Lichá/Sudá). 

4. V případě statistik se tipy se slepými čísly neuplatní jen tam, kde hodnotí 
celkový charakter tipu (Suma; Lichá/Sudá). V ostatních případech se čísla z 
tipů obsahujících také slepá čísla, do statistik započítávají .  

Tisk na tikety  

Menu : Tisk  Na tikety  

Funkce umožňuje tisk tipů ve schránce na oficiální tikety loterie. Funkce není aktivní, 
pokud je schránka prázdná, nebo jestliže hrajete loterii, která k podání sázky tikety 
nepoužívá.  
Pokud zvolíte tisk na tikety pro loterii, pro kterou dosud nebyly zadány rozměry tiketu 
(například demo loterie Expert Lotto 6/49), objeví se nejprve výzva pro zadání 
rozměrů tiketu. 

Popis ovládacích prvku  

• Tisknout vše  - použitím této volby vytisknete celý obsah schránky na tikety.  
• Výběr pro tisk  - umožňuje vytisknout pouze vybranou část tipů ve schránce. 

Do editačních políček zadejte rozmezí pořadových čísel tipů ve schránce, 
které chcete vytisknout. Funkce je vhodná především pro zopakování tisku 
větších schránek v případě, že některé tikety byly tiskárnou špatně zavedeny 
a vytištěny nepřesně. 
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• Tisknout čísla na tiketu  - zatržením se budou na tikety navíc tisknout 
pořadová čísla tipů pro snadnější orientaci (tiskne se do takových míst, která 
neovlivní čtecí zařízení).  

• Orientace tiketu  - umožňuje nastavit jakým způsobem jsou tikety vkládány do 
tiskárny. Volba Na výšku vypadá následovně 

 
To znamená, že nejnižší číslo v prvním sloupečku tiketu bude v levém horním 
rohu tiketu.  
 
při volbě Na ležato vypadá vkládání tiketu následovně 

 
To znamená, že nejnižší číslo v prvním sloupečku tiketu bude v levém dolním 
rohu tiketu.  
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• Korekce tisku  - Každý typ tiskárny má jinak nastaveny okraje tisku. To pak 
může způsobit, že při tisku na tikety jsou zatrhávací značky posunuty mimo 
políčka sloupců. Pro tyto případy je určena funkce Korekce tisku. Jestliže jsou 
zatrhávací značky posunuty doleva od políček sloupců, změřte pravítkem, 
kolik milimetrů činí posun a zadejte ho jako kladné číslo do okénka vlevo. 
Pokud jsou zatrhávací značky posunuty doprava, zadejte posun v milimetrech 
jako záporné číslo. 
Při posunu značek nahoru od políček sloupce, zadejte posun v milimetrech 
jako kladné číslo do okénka nahoře, při posunu značek dolů zadejte posun v 
milimetrech jako záporné číslo. Čísla korekce lze zadávat s přesností na 
desetinná místa.  
Poznámka: Označení sázených čísel můžete změnit z elipsy (kruhu) na 
obdélník s využitím menu Správce- Editování popisek- Tiket zrušením 
zaškrtnuté standardní volby.  

• Možnosti sloupce  - v této části okna máte možnost označit další zatrhávací 
políčka, přiřazená ke každému sloupci tiketu (například počet zatržených čísel 
na jednom sloupci, násobek vsazené částky apod.). Jejich počet a význam 
závisí na nastaveních loterie. Pokud tiket loterie nenabízí speciální zatrhávací 
políčka ke každému sloupci, tato volba se v okně Tisk na tikety neobjevuje.  

• Možnosti tiketu  - v této části okna máte možnost označit další zatrhávací 
políčka společná pro všechny sloupce tiketu (například počet opakovaných 
slosování tiketu apod.). Jejich počet a význam závisí na nastaveních loterie. 
Pokud tiket loterie nenabízí speciální zatrhávací políčka, tato volba se v okně 
Tisk na tikety neobjevuje. 

Rozměry tiketu, sloupečků a zatrhávacích políček můžete nastavit pomocí funkce 
Správce loterií, tlačítko Upravit nastavení.  
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Kritéria 

Co je "Kritérium"  

Pojmem kritérium je označena podmínka, se kterou se porovnávají tipy ve schránce. 
Kritérium může být splněno, nebo nesplněno a tip v souvislosti se splněním nebo 
nesplněním může být ve schránce ponechán, nebo ze schránky vyřazen. Kriteria 
jsou volena jako jednoduché podmínky, které lze seřadit tak, aby pokryly i velmi 
rozmanité požadavky uživatele. 

Každé kritérium obsahuje v dolní části okna volbu Vyhovující tipy, kde můžete zvolit, 
zda se má tip vyhovující podmínce kritéria ze schránky Odstranit nebo v ní Ponechat. 

Tlačítkem Ok   zahájíte filtrování tipů ve schránce podle zadaných podmínek 
kritéria. Průběh operace je zobrazován "teploměrem" a filtrování je možné kdykoliv 
přerušit. Po dokončení operace se objeví informace kolik tipů bylo ze schránky 
odstraněno a kolik tipů ve schránce zůstalo. 

Tlačítko Použít   funguje stejně jako tlačítko Ok s tím rozdílem, že dialogové okno 
kritéria zůstane otevřené i po dokončení filtrace tipů. To umožňuje opakovaně 
aplikovat stejné kritérium s různými vstupními podmínkami. 

Tlačítko Storno  zavře dialogové okno kritéria. 

U všech kritérií umožňuje tlačítko Náhled   zjistit výsledek uplatnění kritéria, aniž by 
bylo skutečně aplikováno. To znamená, že se zobrazí počet vyhovujících a 
nevyhovujících tipů pro zvolené kritérium z daného počtu tipů. Informace je doplněna 
údajem Celkem, který uvádí celkový počet tipů ve schránce.  

Tlačítkem Zpětná účinnost   můžete otestovat, jakým způsobem by se kritérium 
uplatnilo na předchozích losováních.  

Kriteria lze skládat do Složených nebo Skupinových kritérií. 

Kritéria jsou k dispozici pouze tehdy, pokud není schránka prázdná. Výjimkou jsou 
kritéria nad souborem, která nepracují se schránkou, ale se zvoleným datovým 
souborem. Proto jsou aktivní i v případě prázdné schránky. 

 

Menu Kritéria poskytuje nástroje k uplatnění individuálního přístupu hráče. Uveďme 
si několik jednoduchých příkladů přístupu sázejícího:  

Příklad [Expert Lotto 6/49] : 

• Předpokládejme, že v posledních pěti provedených losováních výherních čísel 
nebyly losovány tipy o třech sudých a třech lichých číslech. 
Ze statistiky vylosovaných čísel vyplývá, že kombinace 3/3 poměru sudých a 
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lichých čísel je nejčastější. Hráč generuje Generátorem tipů do schránky 1000 
náhodných tipů a pomocí kritéria Lichá/Sudá v ní ponechá jen ty, které 
obsahují kombinaci tří sudých a tří lichých čísel.  

• Předpokládejme, že v posledních pěti losováních výherních čísel byla 
vylosována většinou vyšší čísla. 
Jestliže má být statistika rovnoměrná, lze očekávat, že následující tažená čísla 
budou převážně nižší. Pokud by byla čísla rovnoměrně rozložena, měl by se 
jejich součet pohybovat kolem hodnoty 150. (součet 6 čísel s průměrnou 
hodnotou 25). Mají-li být tedy upřednostněna nižší čísla, bude hráč pomocí 
kritéria Suma volit ponechání těch tipů, jejichž suma dosáhne nanejvýš 
hodnoty 150.  

• Velmi frekventovaná situace je, že je v jednom tahu tažena jedna dvojice po 
sobě jdoucích čísel. Předpokládejme, že v právě minulých 5 tazích k takové 
situaci nedošlo. Zato byla tažena jedna trojice po sobě jdoucích čísel. 
Hráč pomocí kritéria Čísla jdoucí po sobě vyloučí ze schránky tipy obsahující 
čtveřice nebo trojice libovolně po sobě jdoucích čísel a tipy obsahující dvě 
nebo tři dvojice po sobě jdoucích čísel. Ponechá jen ty tipy, které obsahují 
jedinou dvojici po sobě jdoucích libovolných čísel. Tipy neobsahující žádnou 
dvojici, budou ze schránky odstraněny.  

• Posouzením databáze vylosovaných čísel dospěl hráč k závěru, že budoucí 
úspěšný tip by se neměl shodovat s žádným z naposled losovaných 30 
jednotlivých tahů ve více než ve třech číslech. 
Proto pomocí kritéria Shoda s vylosovanými čísly vyřadí ze schránky všechny 
tipy, které se shodují ve čtyřech a více číslech s některým z posledních 
provedených 30 tahů.  

• Prohlížením databáze vylosovaných čísel hráč zjistil, že v naposled 
losovaných 24 tazích nebyla tažena čísla 2, 24 a 29. Nejčastěji taženým 
číslem je v posledních deseti tazích číslo 6. 
Hráč se tedy rozhodl, že upřednostní všechny tipy, které obsahují alespoň 
jedno z čísel 2, 24 nebo 29 společně s číslem 6. Volbu provede pomocí 
kritéria Tipy s čísly. 

Pro názornost jsou v příkladech uvedena jen jednoduchá kriteria. Každý z hráčů si 
odhad těchto kriterií provádí sám na základě posouzení aktuálního stavu databáze 
losovaných čísel a uplatní pomocí těchto kriterií a jejich kombinace svůj vlastní 
hráčský přístup (hráčskou logiku). Tato jednoduchá kriteria lze libovolně kombinovat 
a opakovat. Každé z těchto kriterií většinou umožňuje volbu ponechat/vyřadit. 
Detailní popisy funkce jednotlivých kriterií jsou uvedeny vždy v popisu konkrétního 
kriteria. Pro většiny kriterií a pro jejich odhad poskytuje program ještě celou řadu 
pomocných funkcí, jako například Statistiky, Zabarvení tiketu a další.  

 

Poznámka:  Většinu kritérií je možné uplatnit i nad libovolným souborem tipů, aniž by 
byl vložen do schránky.  

Poznámka:  Zpracování většiny kritérií probíhá ve dvou programových vláknech, 
takže pokud má Vaše CPU více jader, bude filtrování schránky rychlejší o 30 až 40 
procent.  
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Kritérium Lichá/Sudá  

Menu : Kriteria   Lichá/Sudá 

Kritérium dovoluje vyřadit/ponechat ve schránce tipy vyhovující zadanému 
požadavku na počet sudých a lichých čísel v tipu. 

Jedním z volených ukazatelů se může stát poměr mezi počtem sudých a lichých čísel 
v tipu. Pokud si uděláte statistiku dostatečně velkého souboru výsledků, zjistíte, že 
nejvyšší zastoupení poměru počtu sudých k lichým číslům v tipu je pro poměr 3/3. 
Situace, kdy je v tipu 6 sudých čísel, nebo naopak 6 čísel lichých, se v průběhu roku 
vyskytují málo. Toto pravidlo souvisí s normálním rozdělením čísel, přičemž nejlepší 
demonstrací tohoto úkazu může být úplný rozpis tipů a poté grafická prezentace 
statistiky Lichá/Sudá.  

Při zadávání kritéria se zadává jeden z údajů (počet lichých čísel), druhý se doplňuje 
automaticky.  

Požadavek na vyřazení se zpracuje "přesně". To znamená, že v případě hodnocení 
šestic, tip obsahující 6 sudých čísel nebude vyřazen při požadavku na vyřazení tipů s 
5 sudými čísly, ale zůstane součástí schránky, dokud není vyřazen cíleným 
požadavkem na vyřazení tipů s 6 sudými čísly. 

Příklad [Expert Lotto 6/49] : Zadáním sekvence požadavků na vyřazení tipů se šesti 
sudými a poté postupně vyřazení tipů s 5 sudými, jedním sudým číslem a nakonec 
"0" sudými vede k tomu, že v souboru ve schránce zůstanou pouze tipy, kdy je 
poměr sudých k lichým 4:2, 3:3 nebo 2:4. Program je značně pružný a v případě, že 
by se tento postup zdál uživateli zdlouhavý, může zvolit ponechání tipů s poměrem 
3:3. Výsledek se uloží do souboru, funkcí Zpět v menu Schránka se vrátí původní 
schránka a provede se ponechání pro poměr L:S=2:4. Výsledek se uloží do souboru 
s výběrem 3:3 s připojením na jeho konec a postup se zopakuje pro výběr L:S = 4:2.  

Upozorn ění: Tipy se slepými čísly jsou kritériem rovněž zpracovávány. Slepá čísla 
se započtou podle své hodnoty (94 jako sudé číslo, 95 jako číslo liché). Po úpravě 
tipů se slepými čísly je tedy nutné s touto vlastností počítat a kritérium případně 
znovu použít. 

Kritérium Suma  

Jedním z možných hodnocení tipů je součet jednotlivých čísel v tipu. K tomuto účelu 
se používá kritérium Suma. Nejnižší a nejvyšší možné sumy čísel v příslušné hře 
jsou standardními nabídnutými hodnotami, které se objeví jako dolní a horní hranice. 

Kritérium Suma odstraní ze schránky nebo ponechá ve schránce právě takové tipy, u 
nichž se suma všech čísel tipu bude nacházet v zadaném intervalu včetně zadaných 
mezních hodnot.  

Hodnotu sumy lze zadat přímo z klávesnice, nebo pomocí myši klepnutím na šipku 
nahoru (dolů) vedle okénka pro zadání číselné hodnoty sumy. 
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Při volbě lze zadat spodní hranici, která je stejná s horní hranicí. To vede k 
ponechání/vyloučení tipů s jedinou číselnou hodnotou sumy. 

Pomocí volby "Povolit pouze ..." je možné vyřadit/ponechat pouze tipy, které mají 
lichý nebo sudý součet čísel. Při použití této volby platí obě podmínky zároveň. To 
znamená, že suma musí být v zadaném rozsahu a zároveň musí její hodnota být 
sudá nebo lichá. 

Pro další výběr tipů byl zařazen parametr Základ sumy. Číselná hodnota základu 
sumy se pohybuje od 1 do 9 a získá se postupným sčítáním digitů v sumě. Například 
suma 158 = 1 + 5 + 8 = 14 a dále 14 = 1+4. Základem sumy 158 je tedy číslo "5". 
Použitím Filtrovat základ sumy a zaškrtnutím příslušných políček pro jednotlivé 
základy lze dosáhnout výběru tipů s rovnoměrným zastoupením jednotlivých čísel a 
se značnou redukcí obsahu schránky.  

Příklad : použijme tip 1, 8, 12, 26, 31, 32. Tento tip má sumu 110, základ sumy je "2". 
Ve schránce zůstanou ale i tipy 2, 7, 12, 26, 31, 32, resp 3, 6 ,12, 26, 31, 32 protože 
tyto tipy mají stejnou hodnotu sumy (110) . Všechny tipy se shodují ve 4 číslech. Pro 
stručné objasnění byl použit pouze jednoduchý příklad a uživatel si určitě sám učiní 
další závěry týkající se složitějších kombinací.  

Viz také záložka Statistiky . 

Upozorn ění: Toto kritérium zpracovává rovněž tipy obsahující slepá čísla. Tato slepá 
čísla jsou započtena do sumy ve své hodnotě. Po úpravě tipů záměnou slepých čísel 
za konkrétní losované číslo je vhodné kritérium posuzující velikost sumy znovu 
uplatnit. 

Upozorn ění: V případě her s dodatkovým číslem (čísly) losovanými z jiného osudí 
(např Expert Lotto Powerball) se toto dodatkové číslo nezapočítává  do hodnoty 
sumy. 

Poznámka:  Průběh tohoto kritéria můžete sledovat na stránce Statistiky 
Vylosovaná čísla Tabulka vylosovaných čísel, kde jsou zobrazeny hodnoty 

kritéria pro předchozí losování loterie. Záložka Graf vylosovaných čísel navíc 
umožňuje nastavit parametry kritéria přetažením posuvných hranic grafu do 
požadované pozice (okno grafu musí obsahovat pouze průběh zvoleného kritéria - 
viz tlačítko Možnosti pod oknem grafu): 
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Po otevření okna kritéria se budou číselné hodnoty posuvných hranic grafu nabízet 
jako výchozí parametry kritéria. Pro použití této funkce je nutné přetáhnout obě 
posuvné hranice. Aktuální číselná hodnota posuvných hranic se zobrazuje na 
stavovém řádku pod oknem grafu.  

Pokud není schránka prázdná je možné kliknout na tlačítko Filtrovat, které otevře 
odpovídající okno kritéria s před-nastavenými parametry. 

Kritérium Čísla jdoucí po sob ě 

Kritérium dovoluje vyřadit/ponechat tipy obsahující dvojice, trojice a obecně n-tice po 
sobě jdoucích čísel. 

Při kontrole výsledků losování pravděpodobně zjistíte, že se téměř v polovině všech 
tahů objevuje jedna dvojice po sobě jdoucích čísel. Naopak situace, kdy vyjde ve hře 
pětice po sobě jdoucích čísel je vzácná a často je tedy požadováno, zejména v 
případech práce s plnými rozpisy, aby se takové tipy vyřadily. 

K úpravě herních systémů tímto způsobem slouží kritérium Čísla jdoucí po sobě. 

Toto jednoduché kritérium umožňuje vyřadit nebo ponechat tipy, které obsahují 
definovaný počet dvojic, trojic, čtveřic a více po sobě jdoucích čísel. Maximální počet 
příslušných n-tic je daný hrou. Čtveřice musí být vždy alespoň jedna. V případě 
výskytu většího počtu čtveřic (například hra, ve které se losuje 10 čísel v jednom tipu) 
je tip vyřazen/ponechán stejně, jako kdyby obsahoval jedinou čtveřici.  

Pro objasnění toho, jak se kritérium konkrétně chová, proveďte ve hře Expert Lotto 
Keno nejdříve generování náhodného výběru 100 tipů s 10 čísly v každém tipu, 
potom pomocí kritéria Čísla jdoucí po sobě vyberte z tohoto náhodně generovaného 
souboru tipy s ponecháním jedné trojice. Nyní změňte požadavek na výběr ze zbytku 
s ponecháním 1, 2 (resp. 3 dvojic). Každá trojice se v tomto případě bude pro 
kritérium prezentovat pouze jako dvojice. Proto při požadavku na ponechání tipu se 
dvěma dvojicemi budou ve výsledku i tipy s jednou trojicí a ještě jednou dvojicí s 
jinými čísly, než jsou obsažena ve zmíněné trojici.  

Kritérium pracuje tak, že ponechá/vyřadí tipy obsahující alespo ň počet dvojic, trojic 
nebo čtveřic definovaný v požadavku. Jestliže zadáte požadavek vyřadit tipy 
obsahující "1" dvojici, budou rovněž vyřazeny tipy obsahují 2 nebo 3 dvojice, 1 nebo2 
trojice a 1 čtveřici.  

Čtveřice se považuje za dvě dvojice (i když ve skutečnosti jde o tři dvojice po sobě 
jdoucích čísel); za jednu trojici (ve skutečnosti jde o dvě trojice po sobě jdoucích 
čísel) a to ve všech hrách. Jestliže tedy zadáte při ponechání tipu se čtveřicí po sobě 
jdoucích čísel požadavek na vyřazení tipu s jednou dvojicí, nebude tip se čtveřicí 
vyřazen. Stejně tak nebude takový tip vyřazen, když zadáte požadavek na vyřazení 
tipu se třemi dvojicemi.  

Příklad [Expert Lotto 6/49] : Zadejte do schránky tipy "1,2,3,4,5,6" a "1,2,3,5,6,7" a 
"1,2,3,6,7,8" a "1,2,3,7,8,9" a "4,5,9,10,11,49". Tip 1,2,3,4,5,6 je ponechán jako tip 
obsahující 2 trojice, i jako tip obsahující 1 trojici. Současně bude tento tip ponechán i 
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jako tip obsahující 3 dvojice, 2 dvojice a 1 dvojici. Tip, ve kterém je jedna dvojice a 
jedna trojice (např. 4,5, 9,10,11,49), bude ponechán jako tip s jednou trojicí, ale taky 
jako tip se dvěma dvojicemi. 

Jestli tedy chcete výslovně ponechat jenom a pouze jednu dvojici, musíte nejdříve 
vybrat všechny tipy obsahující alespo ň 1 dvojici a potom vyřadit ty, které obsahují 2 
resp. 3 dvojice. 

Kritérium nezvažuje v hodnocení tipu slepá čísla. 

Viz také Statistiky Po sobě jdoucí čísla  

Kritérium Shoda s vylosovanými čísly  

Menu : Kritéria  Shoda  

Toto kritérium dovoluje porovnat tipy připravované pro sázku s celou databází 
losovaných tipů, nebo s její libovolnou částí a určit shodu v libovolném počtu čísel v 
tipu. 

Kritérium vyřadí nebo ponechá ve schránce tipy shodující se s výběrem z databáze 
vylosovaných čísel v právě zadaných počtech čísel. V levé polovině okna vyberte 
množinu dat z databáze, proti které se bude každý tip ze schránky testovat. Tip ve 
schránce bude vyřazen/ponechán, jestliže se shoduje alespoň s jedním záznamem 
ve výběru vylosovaných čísel v zadaném počtu čísel.  

Pomocí této funkce je možné například ponechat ve schránce takové tipy, které za 
posledních 60 losování nevyhrály žádné první, druhé, třetí a čtvrté výherní pořadí. 

Příklad [Expert Lotto 6/49]:  

• ve výběru vylosovaných čísel zatrhněte všechny čtyři tahy 
• pro počet losování zadejte Nejnovější "60" 
• zatrhněte shodu ve 4, 5, 5+1 a 6 číslech; sloupečky Min, Max ponecháte bez 

záznamu (var. a)  
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• do sloupečků Min, Max uveďte pro minimální shodu 2 a pro maximální shodu 
4 (var. b)  

 
První podmínce vyhovuje celkem 65 tipů, druhé podmínce vyhovují pouze 3 tipy. 
 
Poznámka: Nezadání meze Min znamená podmínku 1 až Max; nezadání meze Max 
znamená podmínku Min až nekonečno.  

• zvolte Vyhovující tipy Odstranit  
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Upozorn ění: Označení shody v určitém počtu čísel znamená shodu pouze v tomto 
počtu . Proto, pokud bude zaškrtnuta jen shoda ve 4 číslech a vyřazení vyhovujících 
tipů, vyřadí se právě jen ty tipy, které se shodují ve čtyřech číslech. Tipy shodující se 
v pěti a více číslech však v souboru zůstanou. K vyřazení všech tipů shodujících se 
ve čtyřech a více číslech je tedy třeba zaškrtnout všechna políčka od shody ve 4 
číslech výše. 

V příkladu výše požadujeme, aby byly odstraněny ty tipy, které se shodovaly za 
posledních 60 tahů (15 x 4 tahy) ve čtyřech číslech 2x až 4x . To znamená, že budou 
ponechány tipy, které se za uvedené období shodovaly 1x nebo více než 4x.  

Využití funkce se řídí výhradně přístupem hráče. Na základě analýzy se může hráč 
rozhodnout, že bude sázet pouze takové tipy, které se shodují s nejnovějšími třiceti 
tahy minimálně jednou ve třech číslech, ne však ve čtyřech.  

Pravděpodobně v minulosti žádné z her dosud nedošlo k opakování žádného z již 
vylosovaných tipů. Můžeme tedy provést vyřazení těch tipů ze schránky, které se 
shodují s některým z vylosovaných tipů v minulosti hry. 

Pokud již dlouho nebylo dosaženo shody vylosovaného tipu s pěti čísly v celé historii 
hry, lze předpokládat, že k takové shodě pravděpodobně dojde. Potom bude hráč 
preferovat do výběru právě ty tipy, které se shodují s libovolným tipem v historii hry 
právě v pěti číslech. Rigidní matematik bude namítat, že se pokoušíme o statistické 
hodnocení statisticky nesouvisejících jevů, protože každé losování je z hlediska 
statistiky individuálním jevem nesouvisejícím s ostatním losováním. Souvislosti však 
existují. K těm, které zcela určitě známe, patří například použití jednoho losovacího 
stroje. (Některé loterie proto uvádí i typ a jméno použitého losovacího zařízení).  

Kritérium Vzájemná shoda  

Menu : Kritéria  Vzájemná shoda  

Kritérium slouží pro kontrolu vzájemné shody tipů ve schránce. Toto kritérium se 
chová obdobně jako kritérium Shoda se souborem s tím rozdílem, že se srovnává 
schránka sama se sebou.  

Kritérium se uplatňuje tak, že vezme první tip ve schránce a porovnává jej se 
zbytkem schránky. V okamžiku, kdy se najde první výskyt podle zadané podmínky, je 
tento "první" tip vyřazen, kurzor se vrací na nový počátek schránky a operace se 
zopakuje se zbytkem schránky. Proto se při zadání shody v menším počtu čísel 
(například shoda ve 2 číslech) favorizuje konec schránky.  

Příklad [Expert Lotto 6/49] : Funkcí Generátor generujte do schránky 1000 
náhodných tipů ze všech 49 možných čísel. Zvolte kritérium Vzájemná shoda a 
zadejte Shoda ve 2 a Vyhovující tipy odstranit. Dejme tomu, že kritériu nevyhoví 
například 8 tipů. Přejděte na záložku Schránka a porovnejte tyto tipy navzájem. 
Zjistíte, že se shodují nejvýše v jednom čísle. Poznamenejte si tipy na papír a vraťte 
schránku pomocí funkce Zpět z nabídky Schránka. Přejděte na záložku Schránka 
graficky a do tiketu vyznačte první tip, který jste si poznamenali na papír. Zadaný tip 
se promítne do grafického výpisu schránky. Pravděpodobně uvidíte vpravo v číslech 
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udávajících shodu s vymezeným tipem i čísla vyšší než "2". Pomocí posuvné lišty 
vpravo posuňte schránku tak, abyste našli zadaný tip (druhá modrá linka). Zadané 
kritérium shody se uplatňuje teprve ve zbytku schránky za tímto tipem. 

 

V uvedeném příkladu je ještě druhou modrou linkou vyznačena shoda ve třech 
číslech. To je z toho důvodu, že jste obnovili  schránku se všemi 1000 tipy krokem 
zpět a tento tip patří k tipům, které spolu s některými dalšími ve schránce po 
provedení operace ve skutečnosti již neexistuje.  

Poznámky:  

• Podobně, pokud zadáte shodu v "0" číslech a odstranit, je ponechán teprve 
poslední výskyt vyhovujícího tipu. 

• V generovaných plných a pravidelných rozpisech nemá uplatnění tohoto 
kritéria příliš velký význam. Pokud se použije plný rozpis v generovaném 
tvaru, je každý následující tip shodný s předchozím v pěti číslech. Schránka je 
uspořádána tak, že v ní po provedení funkce zůstane při shodě v "5" číslech 
poslední tip, při shodě ve 4 číslech posledních 7 vyhovujících tipů, při shodě 
ve 3 číslech posledních 28 vyhovujících tipů atd. Pokud se použije v tomto 
případě funkce Zamíchat, lze kritérium použít. V souborech, nebo rozpisech 
generovaných náhodným generátorem se mírně favorizuje konec schránky, 
zejména tehdy, je-li požadována shoda v malém počtu čísel.  

• Generátor pracuje tak, že povoluje shodu nejvýše v "0" až "6" číslech. Zkuste 
generovat náhodně 10000 tipů s povolenou shodou v 6 číslech. Poté 
uplatněte funkci Vzájemná shoda v "6" číslech. Výsledné tipy (pokud je jejich 
počet odlišný od nuly) si poznamenejte na papír. Poté funkcí Zpět nabídky 
Schránka vraťte do schránky 10000 tipů. Přejděte na záložku Schránka 
graficky a pomocí funkce Odstranit shodu v ponechejte volné pouze políčko 
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"6" a do tiketu zadejte první poznamenaný tip. Ve schránce by měly zůstat dva 
úplně totožné tipy. 

• Funkci lze tedy použít výhodně pro kontrolu rozsáhlých schránek a odstranění 
duplicitních tipů. Takové schránky vzniknou například sloučením několika 
velkých souborů do schránky bez kontroly duplicity. 

• Při kontrole rozsáhlých souborů ukazuje "teploměr" nejdříve pomalý postup. 
Později se postup zrychluje, protože se prohledává zmenšující se část 
schránky. 

• Tato funkce je vhodná pro rychlé a orientační úpravy schránky. Je vhodné ji 
kombinovat s některou z funkcí pro optimalizaci tiketu.  

• Do odpovídajících políček tabulky je možné zadat minimální a maximální 
počet požadované shody. Například při zadání Min 5 a Max 8 do řádku Shoda 
ve 3 budou ze schránky odstraněny/ponechány tipy, které se shodují ve třech 
číslech s alespoň pěti tipy ale nejvýše s osmi dalšími tipy ze schránky. Je také 
možné zadat pouze minimální nebo pouze maximální požadovaný počet shod.  

Kritérium Shoda se souborem  

Menu : Kritéria  Shoda se souborem  

Kritérium Shoda se souborem má stejnou funkci jako kritérium Shoda s tím rozdílem, 
že nehledá shodující se tipy v databázi vylosovaných čísel, ale ve Vámi zadaném 
souboru. 

Prvním krokem pro uplatnění tohoto kriteria je standardní okno pro výběr souboru, 
proti kterému se bude srovnání provádět. Po provedení výběru se v horní části okna 
zobrazí cesta k vybranému souboru, pod vymezením cesty je uveden údaj, kolik tipů 
obsahuje srovnávací soubor. Tuto volbu můžete případně změnit pokračováním v 
dialogu pro výběr srovnávacího souboru po stisknutí tlačítka . 

Při provádění tohoto kriteria lze použít režim označování. Ten pracuje tak, že z 
obsahu schránky vezme první tip a porovnává jej proti záznamům ve srovnávacím 
souboru. Okamžikem, kdy se ve srovnávacím souboru objeví tip, který vyhovuje 
zadání, označí jej příznakem "*" a tento tip ve srovnávacím souboru dále nezvažuje 
(jako kdyby od chvíle označení nebyl součástí srovnávacího souboru). Takový 
soubor lze potom prohlížet a pomocí funkcí určených pro manipulaci s označenými 
tipy zjistit například procento naplnění požadavků. V souvislosti s tím je třeba si 
uvědomit, že například ve hře s losováním 6 čísel v jednom tahu znamená každá 
šestice 20 možných kombinací trojic. A tedy pokud šestice není po označení nadále 
souborem zvažována, "vypadne" 19 dalších možných kombinací trojic z porovnávání. 
To je důvod, pro který se provedení kriteria v režimu "označení" a v režimu "bez 
označení" bude svým výsledkem lišit. 

Volba Povolit nestejnou délku řádků je aktivní pouze pokud byl vybrán textový 
srovnávací soubor. Při použití této volby může pak každý řádek srovnávacího 
souboru obsahovat různý počet čísel. Příklad pro loterii Sportka (6 čísel ze 49): 

2,3,5,7,11,35,44,46,49 
14,22,32 
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9,5,11,33,21,14 
12,15,18,12,19  

Řádky srovnávacího souboru mohou tedy obsahovat více čísel než je sázeno (první 
řádek v příkladu) - pak bude maximální shoda v šesti číslech. Nebo mohou řádky 
obsahovat méně čísel než je sázeno (druhý řádek příkladu, maximální shoda ve 
třech číslech). Čísla na řádku nemusí být seřazena podle velikosti (třetí řádek 
příkladu) a mohou se dokonce na řádku opakovat (čtvrtý řádek příkladu, maximální 
shoda ve čtyřech číslech). 
Pro oddělení čísel na řádku použijte čárku ",", středník ";", mezeru " ", tabulátor nebo 
dvojtečku ":". Řádky začínající znakem "#" jsou ignorovány (lze použít pro poznámku 
v souboru).  

Příklad : Vygenerujte do schránky náhodným generátorem 100 tipů ze všech 
možných losovaných čísel. Schránku uložte do souboru (pokus1). Vygenerujte 
všechny trojice z losovaných čísel (generátor - zaslepit pozice 6,5,4). Uložte do 
souboru (all3). Poté proveďte kritérium Shoda se souborem tak, že nejprve budou ve 
schránce všechny trojice a porovnávat se budou se souborem pokus1 (zaškrtnuto 
Označit). Prohlédněte si výsledek porovnávání a označení v souboru pokus1 ve 
schránce . Poté pomocí funkce Zrušit označení označení tipů zrušte. Proveďte znovu 
testování tak, aby nyní ve schránce byl soubor "pokus1" a porovnávacím souborem 
byl soubor "all3". Znovu si ve schránce prohlédněte výsledek operace na souboru 
"all3". Při obou testech zvolte pro testovaný soubor Ponechat ve schránce.  

Poznámka:  Do odpovídajících políček tabulky je možné zadat minimální a maximální 
počet požadované shody. Například při zadání Min 5 a Max 8 do řádku Shoda ve 3 
budou ze schránky odstraněny/ponechány tipy, které se shodují ve třech číslech s 
alespoň pěti tipy ale nejvýše s osmi tipy ze zvoleného testovacího souboru. Je také 
možné zadat pouze minimální nebo pouze maximální požadovaný počet shod.  

Kritérium Shoda s čísly  

Menu : Kritéria   Shoda s čísly  

Kritérium Shoda s čísly dovoluje upravit schránku s tipy tak, aby obsahovala pouze 
tipy shodující se s vybranou sadou čísel v definovaném počtu čísel.  

Na tiketu můžete zvolit libovolný počet čísel. V tabulce pro definici shody pak 
označíte počet čísel, ve kterém se tip ponechaný ve schránce bude shodovat s 
Vaším výběrem. Po provedení filtrace zůstanou ve schránce jen takové tipy, které 
obsahují zadaný počet čísel z čísel zatržených na tiketu.  

Příklad: Tuto funkci lze s výhodou využít například ve spojení s funkcí Zabarvení 
tiketu . Domníváme-li se, že budou preferována čísla losovaná v uvedeném období 
častěji než ostatní, aktivujeme funkci Zabarvení a označíme všechna čísla 
odpovídající barevnému pozadí pro vyšší frekvenci výskytu.  

Protože je povoleno také Žádná shoda, může se funkce také použít pro odstranění 
všech tipů obsahujících alespoň jedno z definovaných čísel.  
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Kritérium Náhodný výb ěr 

Kritérium umožní vyřadit zadaný počet náhodně vybraných tipů ze schránky. Okno 
kritéria nabízí kromě standardní možnosti, kterou jsou vybavena všechna kriteria, 
pouze dvě pole s možností zadání do libovolného z nich (vyřadit a ponechat). Toto 
kritérium není použito v sadě Kriteria nad souborem.  

Zadání do jednoho z vybraných oken vede k automatickému doplnění druhého okna. 
Automatické nastavení při otevření dialogu pro zadání kriteria je nastavení na 
celočíselnou hodnotu nejbližší k poloviční hodnotě obsahu schránky. Toto kritérium 
neobsahuje možnost Náhled, která by postrádala smysl. 

Kritérium Pravidelný výb ěr  

Kritérium umožní vyřadit ze schránky tipy ,které se nachází v přesně definované 
poloze ve schránce. Po kliknutí na položku se objeví dialogové okno s dotazem 
"Vyřadit každý n - tý tip ze schránky". Číselnou hodnotu může uživatel zadat buďto z 
klávesnice, nebo pomocí výběrových tlačítek. Toto kritérium pro svoji povahu 
neobsahuje možnost náhled. Kritérium není použito v sadě Kritéria nad souborem.  

 

Kritérium Tipy s čísly  

Kritérium nabízí v levé části dialogového okna tiket, který dovoluje zadat čísla pro 
vyhodnocení kritéria. Zadání čísla se provede kliknutím na číslo. Zrušení zadání se 
provede opakovaným kliknutím na zadávané číslo. Tiket dovoluje uplatnění 
podmínek Zároveň a Nebo. Maximální počet povolených čísel v tiketu není nijak 
omezen ani při zadání výskytu čísel zároveň.  

Z toho automaticky vyplývá, že počet zadaných čísel není ani při podmínce nebo 
omezen jinak, než velikostí tiketu. Podmínka nebo nevylučuje současný výskyt 
několika zadaných čísel. Kritérium je splněno pro podmínku nebo, když alespoň 
jedno vybrané číslo je obsaženo v tipu.  

Při změně podmínky nebo na zároveň a obráceně je tiket vždy vynulován. 

Všude tam, kde se používá tiket při rozhodování o omezení sázek, je k dispozici 
Zabarvení tiketu, které může poskytnout hráči doplňující informace. Stejně tak je 
tomu i v tomto případě, tiket může být podbarven.  

Kritérium se provede i nad tipy se slepými čísly. 

Pomocí funkce Statistiky Čísla tipu můžeme po různých provedených filtracích 
zjistit četnost zastoupení jednotlivých čísel ve zbytku ve schránce. Jestliže v Tabulce 
čísel setřídíme sloupec Výskyt sestupně, můžeme z nejvíce zastoupených čísel 
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pomocí myši v kombinaci s klávesami SHIFT nebo CTRL provést spojitý/roztroušený 
výběr. Vybraná čísla se podbarví a obarvení se promítne do panelu používaného pro 
volby v tomto filtru.  

 

 

Kritérium Dvojice čísel  

Kritérium nabízí v levé části dialogového okna tiket pro zadání dvojic. S výjimkou 
posledního čísla jsou všechna čísla vyznačena červeným písmem. Zadání dvojice se 
provede kliknutím na první číslo dvojice, druhé následující číslo je vyznačeno 
automaticky. (To je důvod, proč je poslední číslo tiketu zobrazeno šedě). Zrušení 
zadání se provede opakovaným kliknutím na první číslo zadávané dvojice. Tiket 
dovoluje uplatnění podmínek zároveň a nebo. Dokonce ani při zatržení v poli 
podmínky zároveň není maximální počet povolených dvojic v tipu omezen. Jestliže 
se však zadá větší počet dvojic než postačuje k vytvoření tipu, řídí se výběr tipů 
následující tabulkou:  

Počet dvojic v tipu  Počet vybraných dvojic na tiketu  
(podmínka zárove ň) 

Najde filtr tip?  

1 1 Ano 

1 2 Ne 

1 3 Ne 

1 4 a více Ne 

2 1 Ano 

2 2 Ano 

2 3 Ne 

2 4 a více Ne 

3 1 Ano 

3 2 Ano 

3 3 Ano 

3 4 a více Ano  

Tabulka ilustruje použití kritéria pro tipy se šesti čísly (např Expert Lotto 6/49), pro 
loterie s jiným počtem čísel v tipu je logika kritéria obdobná.  

Všimněte si, že při zvolené podmínce zároveň je označení doplňkového čísla k volbě 
čísla šedé a není možné do něj aktivně zasahovat. Pokud zvolíte podmínku pro 
výskyt dvojic nebo, je označení doplňkového čísla ve dvojici černé a číslo je možno 
znovu aktivovat. Tímto způsobem je možné dvojice překrývat. Znamená to, že lze 
zatrhnout dvojici 1,2 a též 2,3. Zvolení dvojice 2,3 se provede druhým kliknutím 
levého tlačítka myši na políčko čísla 2.  
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Počet zadaných dvojic není při podmínce nebo omezen jinak, než velikostí tiketu. 

Při změně podmínky nebo na zároveň a obráceně je tiket vždy vynulován. 

Všude tam, kde se používá tiket při rozhodování o omezení sázek, je k dispozici 
funkce Zabarvení, která může poskytnout hráči doplňující informace. Stejně tak je 
tomu i v tomto případě, tiket může být podbarven.  

Kritérium se provede i nad tipy se slepými čísly. 

Kritérium Trojice čísel  

Kritérium je obdobou kriteria Dvojice čísel. Kritérium nabízí v levé části dialogového 
okna tiket pro zadání trojic. S výjimkou posledních dvou čísel jsou všechna čísla 
vyznačena červeným písmem. Zadání trojice se provede kliknutím na první číslo 
trojice, následující čísla jsou vyznačena automaticky. (To je důvod, proč jsou 
poslední dvě čísla tiketu zobrazena šedě). Zrušení zadání se provede opakovaným 
kliknutím na první číslo zadávané trojice. Tiket dovoluje uplatnění podmínek zároveň 
a nebo. Dokonce ani při zatržení v poli podmínky zároveň není maximální počet 
povolených trojic v tipu omezen. Jestliže se však zadá větší počet trojic než 
postačuje k vytvoření tipu, řídí se výběr tipů následující tabulkou:  

Počet trojic v tipu  Počet vybraných trojic na tiketu  
(podmínka zárove ň) 

Najde filtr tip?  

1 1 Ano 

1 2 Ne 

1 3 a více  Ne 

2 1 Ano 

2 2 Ano 

2 3 a více  Ano 

Tabulka ilustruje použití kritéria pro tipy se šesti čísly (např Expert Lotto 6/49), pro 
loterie s jiným počtem čísel v tipu je logika kritéria obdobná.  

Všimněte si, že při zvolené podmínce zároveň je zobrazení zbylých dvou čísel trojice 
k volbě čísla šedé a není možné do nich aktivně zasahovat. Pokud zvolíte podmínku 
pro výskyt trojic nebo, je označení zbylých čísel trojice černé a čísla je možno znovu 
aktivovat. Tímto způsobem je možné trojice překrývat. Znamená to, že lze zatrhnout 
trojici 1,2,3 a též 2,3,4 a 3,4,5. Zvolení trojice 2,3,4 se provede druhým kliknutím 
levého tlačítka myši na políčko čísla 2.  

Počet zadaných trojic není při podmínce nebo omezen jinak, než velikostí tiketu. 

Při změně podmínky nebo na zároveň a obráceně je tiket vždy vynulován. 
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Všude tam, kde se používá tiket při rozhodování o omezení sázek, je k dispozici 
funkce Zabarvení, která může poskytnout hráči doplňující informace. Stejně tak je 
tomu i v tomto případě, tiket může být podbarven.  

Kritérium se provede i nad tipy se slepými čísly. 

Kritérium Rozsah čísel  

Menu : Kritéria  Rozsah čísel  

Toto kritérium dovoluje zaměřit výběr tipů na jejich "rozprostření" po celé množině 
čísel v osudí. 

Popis ovládacích prvk ů  

Funkce je vybavena dvěma přepínači Maximální rozdíl všech a Maximální rozdíl 
alespoň: 

Kritérium pro volbu Rozsah všech  

Kritérium zajistí, že bude vyřazena či ponechána taková šestice, u které bude rozdíl 
okrajových čísel všech podle velikosti uspořádaných n-tic v zadaném intervalu. (n-ticí 
v tomto významu se myslí například pro hru, kdy je výsledným tipem šestice čísel, 
dvojice, trojice, čtveřice a pětice čísel po sobě jdoucích - pro tip 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 jde 
o dvojice 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6; trojice 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, 4-5-6; čtveřice 1-2-3-4, 2-
3-4-5 a 3-4-5-6 atd.) 

Zvolme například následující čtyři tipy do schránky  

1 4 8 10 15 18 

1 4 8 11 15 18 

1 3 4 8 15 18 

1 2 3 4 5 6 

Zadáme-li Maximální rozdíl všech 3 libovolně po sobě jdoucích čísel šestice je "2” až 
"7" a zvolíme ponechání ve schránce, pak ve schránce zůstanou šestice:  

1 4 8 11 15 18 

1 2 3 4 5 6 

protože všechny rozdíly krajních čísel možných trojic jsou z intervalu (včetně) 2 až 7: 

Trojice Rozdíl čísel  Výsledek 

8-1  7  OK  

11-4  7  OK  

15-8  7  OK  
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18-11  7  OK  

zatímco šestice 1, 4, 8, 10, 15, 18 a šestice 1, 3, 4, 8, 15, 18 obsahují alespoň po 
jedné trojici, pro kterou je rozdíl větší než "7".  

Trojice Rozdíl čísel  Výsledek  

8-1  7  OK  

10-4  6  OK  

15-8  7  OK  

18-10  8  Nevyhovuje 

18-8  10  Nevyhovuje 

Pomocí tohoto kritéria lze řídit rozprostření (a také sevření) čísel v jednom tipu po 
celé škále možných čísel povolených hrou. Názornou představu získáte uplatněním 
kritéria například na loterii Expert Lotto Keno. Důležité je uvědomit si, že v tomto 
případě všechny takové kombinace musí splňovat podmínku. Kritérium má význam 
například při uplatnění nároků v rozpisech, kdy se pracuje se slepými čísly - viz 
příklad 2. 

Kritérium pro volbu Rozsah alespo ň 

 

Kritérium zajistí, že budou ponechány šestice, kdy alespoň jedna trojice libovolně po 
sobě jdoucích čísel odpovídá kritériu. Podle obrázku byl do schránky doplněn tip 1, 3, 
22, 27, 42, 49 . Trojice po sobě jdoucích libovolných čísel poskytují rozdíly vždy vyšší 
než 20 (22-1= 21, 27-3=24, 42-22=20, 49-27=22) 

Pokud zadáme kritérium podle následujícího obrázku, dospějeme k výsledku 
uvedenému v tabulce níže. 
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Žádná z trojic po sobě jdoucích libovolných čísel z tipů nesplňuje zadané kritérium 
požadující, aby se rozdíl krajních čísel trojice rovnal nejvýše požadované hodnotě. 

1 4 8 10 15 18 

1 4 8 11 15 18 

1 3 22 27 42 49 

1 4 8 10 15 48 

Kritérium Vzdálenost čísel  

Menu : Kritéria  Vzdálenost čísel 

Toto kritérium dovoluje zaměřit výběr tipů na jejich "rozprostření" po celé množině 
čísel v osudí. 

 

Sousedící pozice jsou myšleny pozice čísel v tipu : 1- 2; 2 - 3; 3 - 4; 4 - 5; 5 - 6 

Volbou "3" až "5" sousedících pozic požadujeme, aby ve výsledku po filtraci zůstaly 
tipy, které pro tři libovolné sousedící pozice a nejvýše pro všech 5 existujících pozic 
vykazují rozdíl mezi číselnými hodnotami nejméně 12 a nejvýše 14. Výsledek si 
můžete ověřit na následujícím grafickém zobrazení zbytku 4 tipů ve schránce po 
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filtraci: 

 

Nebo ve sloupci Vzdálenost čísel na záložce Statistiky schránky: 

 

Tip v prvním řádku ukazuje rozdíl mezi 2. a 3. pozicí 13, mezi 3. a 4. pozicí 12 a mezi 
5. a 6. pozicí 13. 

Kritérium Standardní odchylka  

Menu : Kritéria   Standardní odchylka  

Kritérium Standardní odchylka dovoluje filtrovat tipy, jejichž standardní odchylka 
spadá do zvoleného intervalu. Při uplatnění kritéria se počítá standardní odchylka od 
průměrné hodnoty vypočtené ze všech čísel v jednotlivém tipu.  

Obecně platí, že nejnižší standardní odchylky budou mít tipy, ve kterých první a 
poslední číslo v tipu nejsou od sebe příliš vzdáleny (například tipy 1, 4, 5, 6, 9, 12 se 
standardní odchylkou 3,87 nebo tip 34, 35, 42, 43, 44, 45 se standardní odchylkou 
4,76), zatímco nejvyšší odchylky budou mít tipy, ve kterých jsou čísla rozdělena do 
dvou skupin navzájem od sebe co nejvíce vzdálených (například 1, 4, 5, 6, 46, 49 
stddev= 22,55 a tip 3, 7, 41, 43, 47, 49 stddev = 20,89) .  

Poznámka : Tipy byly převzaty z modelové databáze hry Expert Lotto 6/49. Nejnižší 
možnou standardní odchylku 1,87 budou mít tipy 1,2,3,4,5,6 a 44,45,46,47,48,49 a 
nejvyšší možnou standardní odchylku 25,21 bude mít tip 1,2,3,47,48,49. 

Poznámka: V programu se používá výpočet standardní odchylky na několika 
místech. Jsou to Standardní odchylka v Historii vylosovaných čísel (záložka Historie, 
Tabulka součtů, sloupec StdOdch (Odch)), standardní odchylka označená jako Odch 
StdOdch v tabulce Simulace rovněž na stránce Historie) a StdDev jako standardní 
odchylka jednotlivých čísel v tipu od jejich průměrné hodnoty. Je tedy třeba vždy mít 
na vědomí význam používané standardní odchylky a nezaměňovat je vzájemně.  

Poznámka:  Průběh tohoto kritéria můžete sledovat na stránce Statistiky 
Vylosovaná čísla Tabulka vylosovaných čísel, kde jsou zobrazeny hodnoty 

kritéria pro předchozí losování loterie. Záložka Graf vylosovaných čísel navíc 
umožňuje nastavit parametry kritéria přetažením posuvných hranic grafu do 
požadované pozice (okno grafu musí obsahovat pouze průběh zvoleného kritéria - 
viz tlačítko Možnosti pod oknem grafu): 
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Po otevření okna kritéria se budou číselné hodnoty posuvných hranic grafu nabízet 
jako výchozí parametry kritéria. Pro použití této funkce je nutné přetáhnout obě 
posuvné hranice. Aktuální číselná hodnota posuvných hranic se zobrazuje na 
stavovém řádku pod oknem grafu.  

Pokud není schránka prázdná je možné kliknout na tlačítko Filtrovat, které otevře 
odpovídající okno kritéria s před-nastavenými parametry. 

Kritérium Tiket  

 

Kritérium ze schránky odstraní, (nebo ve schránce ponechá) všechny tipy, pro které 
platí, že na každém řádku a/nebo na sloupci tiketu se vyskytuje maximálně zadaný 
počet čísel. Maximální povolený počet čísel na řádku je dán tvarem tiketu nebo 
počtem losovaných čísel, podle toho, co je menší (viz Správce). Maximální počet 
čísel v jednom sloupci je dán rovněž tvarem tiketu nebo povoleným počtem čísel v 
tipu jednotlivých her, podle toho, co je menší.  

Poznámka : Výraz a/nebo  je v této Nápovědě použit na několika místech a znamená, 
že se dvě možnosti uplatní každá zvlášť, nebo také současně. 

Pokud se zadají při uplatnění tohoto kriteria maximální číselné hodnoty, není tiket 
nijak omezován. 
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Pokud obsahuje tip slepá čísla, nejsou tato čísla (jejich polohy) v kriteriu zvažována.  

V tomto příkladu jsou povolena maximálně dvě čísla na každém jednotlivém řádku 
tiketu a maximálně 3 čísla v každém jednom sloupci tiketu. Ve schránce by měly tedy 
zůstat především tipy rozložené po celém tiketu.  

Pokud je počet sloupců tiketu menší než počet losovaných čísel, program 
automaticky nepovolí požadavek, aby v jednom sloupci bylo vždy pouze jediné číslo. 
(Hra se 6 losovanými čísly a počtem sloupců v tiketu 5, dovolí jako minimum 2 čísla v 
jednom sloupci). 

 

Poznámka:  Průběh tohoto kritéria můžete sledovat na stránce Statistiky 
Vylosovaná čísla Tabulka vylosovaných čísel, kde jsou zobrazeny hodnoty 

kritéria pro předchozí losování loterie. Záložka Graf vylosovaných čísel navíc 
umožňuje nastavit parametry kritéria přetažením posuvných hranic grafu do 
požadované pozice (okno grafu musí obsahovat pouze průběh zvoleného kritéria - 
viz tlačítko Možnosti pod oknem grafu): 

 

Po otevření okna kritéria se budou číselné hodnoty posuvných hranic grafu nabízet 
jako výchozí parametry kritéria. Pro použití této funkce je nutné přetáhnout obě 
posuvné hranice. Aktuální číselná hodnota posuvných hranic se zobrazuje na 
stavovém řádku pod oknem grafu.  

Pokud není schránka prázdná je možné kliknout na tlačítko Filtrovat, které otevře 
odpovídající okno kritéria s před-nastavenými parametry. 

Kritérium Dodatková čísla  

V některých hrách se losuje k výhernímu tipu ještě jedno, dvě nebo více dodatkových 
čísel. Pokud je toto dodatkové číslo (nebo čísla) součástí sázeného tipu, je nabídka 
kriterií doplněna o kritérium Dodatková čísla.  

Protože, jak bylo řečeno výše, některé hry losují i více dodatkových čísel, je 
ponechána možnost zároveň. Uplatnění kriteria vede k ponechání/odstranění tipů ze 
schránky (ze souboru) v souladu s definicí kriteria. Pokud je v takových hrách 
losováno jenom jedno dodatkové číslo, kritérium zároveň se neuplatní. 
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Kritérium Skupiny čísel  

Menu : Kriteria   Skupiny čísel  

Kritérium Skupiny čísel umožňuje rozložit tip podle požadavku hráče do jednotlivých 
skupin čísel.  

 

Horní část dialogového okna obsahuje nadefinované skupiny čísel. Kliknutím myší na 
zatrhávací políčko vlevo od popisu skupiny je tato skupina zařazena do podmínky 
kritéria. Počet čísel je možné nadefinovat v rozsahu od "0" do maximálního počtu 
losovaných čísel nebo maximálního počtu čísel ve skupině, podle toho, co je menší. 
Tato definice se provádí pomocí výběrových tlačítek (šipky nahoru/dolů). V příkladu 
na obrázku výše jsou zvoleny jako skupiny rozhodující pro výběr tyto následující : 
skupina 1-10 s požadavkem, aby tip obsahoval nejméně 2 a nejvýše 4 čísla z této 
skupiny, skupina čísel od 31 do 40 s požadavkem, aby tip obsahoval nejméně 1 a 
nejvýše 3 čísla z této skupiny a skupina čísel v rozmezí od 41 do 49 rovněž s 
požadavkem, aby tip obsahoval nejméně 1 a nejvýše 3 čísla z této skupiny. Použitím 
tlačítek Zároveň a Nebo upravíte logiku uplatnění kriteria. Tlačítkem Zároveň 
dosáhnete toho, že tip bude obsahovat současně z každé "aktivní" skupiny alespoň 
minimální a nejvýše maximální počet čísel. 
Další omezující podmínkou, kterou kritérium nabízí, je minimální a maximální počet 
zvolených skupin, do kterých padnou čísla tipu. Tento údaj je možné pro tipy ve 
schránce sledovat na záložce Statistiky schránky ve sloupci Počet skupin a také pro 
předchozí losování ve statistické tabulce Vylosovaná čísla pod stejným sloupcem. 

Počet a velikost jednotlivých skupin lze změnit pomocí tlačítka Upravit skupiny. 
Skupiny nemusí být stejně veliké. Nastavením filtru se řídí také Tabulka 
vylosovaných čísel a výpočty provedené na záložce Statistiky schránky.  

Pomocí tlačítka Zpětná účinnost se testuje uplatnění kriteria na předchozích 
losovaných číslech. Rozdělení losovaných čísel v jednotlivých skupinách je uvedeno 
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ve Statistikách - Tabulka vylosovaných čísel ve sloupci Skupiny čísel. Obsah sloupce 
se řídí aktuálním počtem definovaných skupin.  

Poznámka:  Průběh tohoto kritéria můžete sledovat na stránce Statistiky 
Vylosovaná čísla Tabulka vylosovaných čísel, kde jsou zobrazeny hodnoty 

kritéria pro předchozí losování loterie. Záložka Graf vylosovaných čísel navíc 
umožňuje nastavit parametry kritéria přetažením posuvných hranic grafu do 
požadované pozice (okno grafu musí obsahovat pouze průběh zvoleného kritéria - 
viz tlačítko Možnosti pod oknem grafu): 

 

Po otevření okna kritéria se budou číselné hodnoty posuvných hranic grafu nabízet 
jako výchozí parametry kritéria. Pro použití této funkce je nutné přetáhnout obě 
posuvné hranice. Aktuální číselná hodnota posuvných hranic se zobrazuje na 
stavovém řádku pod oknem grafu.  

Pokud není schránka prázdná je možné kliknout na tlačítko Filtrovat, které otevře 
odpovídající okno kritéria s před-nastavenými parametry. 

Poznámka:  Výše uvedený postup platí i pro graf Počet skupin.  

Kritérium První / Poslední číslice  

Menu : Kritéria  První/Poslední číslice  

Kritérium První/Poslední číslice dovoluje zpracovat obsah schránky podle požadavku 
na hodnotu první nebo poslední číslice čísel v tipu.  

Popis ovládacích prvk ů 

• První číslice - Poslední číslice  - tento přepínač provádí volbu, která číslice 
bude podrobena kriteriu. 

• Číslice  - pole pro označení konkrétní číselné hodnoty hodnocené číslice. 
Kliknutím myši lze označit současně libovolné číslice.  

• Podmínka výskytu  - je logickou podmínkou výskytu vyžadovaných číslic v 
uváděném významu "zároveň" - každá číslice musí být v tipu zastoupena a 
"nebo" - alespoň jedna z označených číslic musí být zastoupena na 
definované pozici (První /Poslední) 
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• Počet opakování jednotlivých číslic v definované pozici lze urči t pomocí druhé 
části kriteria. Tato druhá část kriteria se aktivuje zaškrtnutím políčka vlevo od 
popisky Zkontrolovat, že. 

Příklad [Expert Lotto 6/49]:  

 

Příklad uvedený na obrázku výše vede k selekci, která ponechá ve schránce tipy 
obsahující dvě čísla s "1" na pozici první číslice, dvě čísla s číslicí "2" na první pozici 
a rovněž "2" s číslicí "3" na první pozici (například 11,14,21,23,36,39) . Pokud 
nebude zaškrtnutý box "Zkontrolovat , že" zůstanou ve výběru také všechny tipy, 
které obsahují alespoň u jednoho čísla "1" na první pozici, alespoň u jednoho čísla 
"2" na první pozici a alespoň u jednoho čísla "3" na první pozici. (například 
6,11,14,24,35,37 nebo třeba 6,11,24,35,42,47). Jestliže v poli číslic vyznačíme jako 
hodnotu pro první číslici hodnotu "0" a definujeme aktivní podmínku, 
 

 

obdržíme po selekci tipy jako 1, 2,4,7,8, 9 nebo 1,3,5,6,8,9. 

Poznámka:  Všechna čísla v tipu jsou považována za čísla vytvořená dvěmi 
číslicemi. Za první číslici se v případě čísel 1 až 9 považuje "úvodní" nula (01, 02, 
03...09). Viz také Statistiky Vylosovaná čísla Graf vylosovaných čísel Možnosti 
a volba První/Poslední číslice  

Kritérium Nízká / Vysoká  

Menu : Kritéria   Nízká/Vysoká  
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Kritérium dovoluje upravit obsah schránky tak, aby obsahovala tipy s požadovaným 
počtem nízkých/vysokých čísel. Nízká čísla jsou čísla z dolní poloviny rozsahu 
losovaných čísel, vysoká čísla jsou čísla z horní poloviny losovaných čísel. Pokud 
jsou v loterii losována čísla z rozsahu 1 až 49, pak nízká čísla jsou z intervalu 1 až 24 
a vysoká čísla jsou z intervalu 25 až 49. 

Kritérium Posun indexu tipu  

Menu : Kritéria  Posun indexu tipu  

Každému z maximálního možného počtu tipů je přiřazen "index" tipu, který 
jednoznačně definuje tip ve vztahu k jeho zařazení v plném rozpisu ze všech čísel. V 
loterii typu 6/49 má tip 1,2,3,4,5,6 přiřazen index 1, tip 1,2,3,4,5,7 má přiřazen index 
2 a tip 44,45,46,47,48,49 má index 13983816. 
Toto kritérium dovoluje vyhledat v definované schránce požadované tipy, který 
odpovídají vztahu  

x = (AbsolutníHodnotaZ( IndexTipu - IndexTipuZvolen éhoLosování 
)) / CelkovýPo četVšechMožnýchKombinací  

0.0 <= x <= 1.0  

Popis ovládacích prvk ů 

Výběr losování - dovoluje posouvat se po databázi losovaných čísel a zvolit 
konkrétní tip 

Min, Max  - definují minimální a maximální absolutní hodnotu rozdílu indexu 
posuzovaného tipu ze schránky a indexu tipu zadaného výběrem z losování dělenou 
celkovým počtem všech možných kombinací.  

 

Kritérium Index tipu  

Menu : Kritéria   Index tipu  

Každému z maximálního možného počtu tipů je přiřazen "index" tipu, který 
jednoznačně definuje tip ve vztahu k jeho zařazení v plném rozpisu ze všech čísel. V 
loterii typu 6/49 má tip 1,2,3,4,5,6 přiřazen index 1, tip 1,2,3,4,5,7 má přiřazen index 
2 a tip 44,45,46,47,48,49 má index 13983816. Kritérium Index tipu pak ponechá ve 
schránce pouze tipy, které mají index v zadaném intervalu (včetně).  

Kritérium Historie vylosovaných čísel  

Menu: Kriteria Historie vylosovaných čísel Sumy  
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Jedno z nejdůležitějších kriterií programu využívané ve spojitosti se záložkou Historie 
vylosovaných čísel. Toto kritérium dovoluje zpracovávat velmi rozsáhlé schránky 
včetně plných rozpisů ze všech možných tipů. Pokud odhadnete dobře minimální a 
maximální meze uplatňované v tomto kriteriu (v rozmezí +/- 10) získáte i z plného 
rozpisu všech možných tipů malou množinu. Ta bude vždy obsahovat tip pro 1. 
výherní po řadí!  

V levé části dialogového okna tohoto kritéria je rámeček pro Výběr dat umožňující 
zvolit druh tahu, počet losování a pozici losování (všechny, nejnovější xx, nejstarší 
xx), konkrétní časovou periodu (datum od - do), nebo speciální uživatelsky 
provedený výběr.  

Zbytek okna je věnován definici logických podmínek pro uplatnění kriteria a dvěma 
funkčním tlačítkům: Aktualizace sum a Vyhledání minimální a maximální meze pro 
tipy nacházející se ve schránce. Pokud je schránka prázdná, není toto kritérium 
aktivní. 

V pravé části dialogového okna je tabulka umožňující zadání mezních hodnot sum 
vytvářených záložkou Historie čísel pro selekci tipů ve schránce. Viz také Historie 
vylosovaných čísel. 

 

Příklad [Expert Lotto 6/49]  

• V loterii Expert Lotto 6/49 přejděte na záložku Historie. Klikněte myší na 
tlačítko Přepočítat. Klikněte na tabulku součtů a posuvníkem vpravo sjeďte na 
spodek zobrazované tabulky.  

• Poznamenejte si datum (např. 28/2009 2. Ne) posledního uvedeného losování 
a všechny číselné hodnoty součtů uvedené ve sloupcích se záhlavím "0" až 
"10".  

• Otevřte nabídku Vylosovaná čísla, Editovat. Vyhledejte tip, který odpovídá 
datumu a tahu (28/2009 2. Ne v tomto příkladu). Tip si opište na papír a 
označte jej pomocí tlačítka Skrýt. 

• Funkcí Schránka, Generátor generujte do schránky úplný rozpis všech 
možných tipů (cca 14mil. možností) 

• v nabídce Kriteria zvolte Historie vylosovaných čísel. Zkontrolujte zda jsou 
zaškrtnuta všechna políčka ve výběru dat. 

• Klikněte na Aktualizovat součty a do sloupců Min Max zadejte číselné hodnoty 
zjištěné na začátku pro sloupce "0" až "10" zmenšené pro hodnotu Min o -10 a 
zvýšené pro hodnotu Max o +10 proti poznamenané hodnotě. Zaškrtněte 
všechny boxy vpravo od sloupce Výskyt.  

• Zkontrolujte, zda je zvoleno Ponechat a klikněte na Použít. Zadání kriteria by 
mohlo vypadat podobně jako následující obrázek 
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Ve schránce po provedení kriteria zůstane pár desítek tipů, resp. stovek tipů. Tyto 
tipy budou vždy obsahovat tip, který jste si poznam enali p ři jeho ozna čování 
požadavkem Vynechat v předchozím kroku, tedy první výherní po řadí . 
Zkontrolujte si tuto skutečnost pomocí Schránka graficky vyznačením zapsaných 
čísel do tiketu a Odstraněním shody v 0, 1, 2, 3, 4, 5.  

Příklad [Expert Lotto 6/49] : 

1. Do schránky generujte plný rozpis ze všech 49 čísel. Pomocí funkce 
Simulovat losování na záložce Historie odchylek zjistěte pro jednotlivé sloupce 
průměrné hodnoty, minimální a maximální meze sumy a procenta 
pravděpodobnosti poklesu sumy. Zjištěné hodnoty si zapište do tabulky a 
doplňte ji aktuální hodnotou. Tabulka v našem případě bude vypadat 
následovně: 

číslo 
sloupce  
(záhlaví) 

aktuální  
hodnota 

průměrná 
hodnota  

minimální 
mez 
sumy 

maximální 
mez 
sumy 

Pravděpodobnost 
poklesu sumy [%] 

0 363  367  288  404  35  

-1 758  758  650  800  39  

-2 1213  1206  1112  1252  60  

-3 1653  1648  1570  1693  59  

-4 1996  2003  1940  2036  30  

-5 2404  2403  2332  2445  51  

-6 2734  2742  2682  2776  26  

-7 3163  3159  3061  3203  55  

-8 3488  3497  3441  3529  24  

-9 3864  3866  3805  3905  41  
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-10 4214  4220  4145  4254  33  

Poznámka: hodnota uvedená v posledním sloupci [%] se může v jednotkách lišit. 
Záleží na nastavení počítače.  

1. Nyní pomocí grafů historie (Grafy sum, Grafy odchylek) proveďte v této 
tabluce upřesnění mezí a odhad směru budoucí hodnoty sumy pro jednotlivé 
sloupce "0" až "-10" (pokles, nárůst). 

2. Vraťte se do záložky Historie odchylek. Podle odhadnutých mezí a směru 
pohybu budoucí hodnoty sumy proveďte pro jednotlivé sloupce odhad 
segmentů a odhad počtu čísel v těchto segmentech. (Pokud jde o velký 
pokles, měl by být v příslušném sloupci favorizován poslední segment 
požadavkem, aby takový segment obsahoval minimálně 1 až 2 čísla tipu . Na 
obrázku je odhad segmentů pro pokles v 1. sloupci: 
 

 
3. Kliknutím na tlačítko Filtrovat filtrujte tipy ve schránce podle požadavku 

uvedeného v segmentech. Podobnou filtraci proveďte pro všechny sloupce 
záložky Historie odchylek. 

4. Přejděte do nabídky Kritéria - Historie vylosovaných čísel. Pro výsledek 
předchozí filtrace všech 10 sloupců ve schránce klikněte na Aktualizovat 
součty a poté Vyhledat minima a maxima. 

5. Porovnejte a případně proveďte úpravu mezí minima a maxima odhadnutých 
podle kroku 2 výše. Výsledná schránka bude znovu obsahovat tip s prvním 
výherním pořadím.  

Poznámky : 

1. Pro stanovení hodnoty průměrné sumy byl použit algoritmus záložky Odchylky 
historie (funkce Simulovat losování). Může být použita libovolná "rozumná" 
hodnota. Je třeba si uvědomit, že ve všech sloupcích může být maximální 
nárůst sumy o hodnotu 43. U všech sloupců je dán maximální pokles hodnoty 
sumy součtem diferencí posledních šesti čísel v každém individuálním sloupci 
setříděném podle narůstající diference. 



Nápověda pro Expert Lotto 

82 

2. Omezení schránky je možné provést pro všechny řádky, pro jejich libovolnou 
kombinaci, nebo i jen pro jeden jediný řádek. Pokud použijeme logickou 
podmínku nebo bude do ponechaných tipů zařazen i takový, který splňuje i jen 
jediný zadaný rozsah minimální a maximální meze v příslušném sloupci 
(použitém řádku). Při podmínce zároveň musí být všechny použité podmínky 
splněny společně.  

3. Pokud se zadá nedopatřením hodnota max nižší než hodnota min, program 
vyhodnotí situaci jako chybu a podá chybové hlášení.  

4. Podmínky omezení lze kombinovat dále s podmínkou 

 
Definuje se požadavek, aby v určitém libovolném rozmezí (zde 4 až 6) 
libovolných sloupců byla výsledná hodnota v intervalu od -10 do +10 (hodnota 
intervalu se dá rovněž nastavit). Pokud budete chtít uplatnit kritérium, aby 
některý jeden libovolný sloupec obsahoval sumu stejnou (rozdíl "0") jako 
minule, můžete do polí rozdíl v "1" až "1" sloupci zadat je nejvýše "0" až "0". 

5. Podmínku kritéria je možné zmírnit pomocí volby Musí vyhovět alespoň X až Y 
sloupců. Tato možnost je vhodná zejména v případě, kdy si nejste jisti svým 
odhadem. Je třeba si uvědomit, že tímto zásahem se zvětší obsah schránky 
po provedené filtraci s připuštěním chyby. Připuštění chyby se promítne do 
všech sloupců, a proto případně provedená operace Vyhledat Minimum, 
Maximum (Kriteria Historie vylosovaných čísel Sumy Vyhledat Minimum, 
Maximum) může ukázat hodnoty mezí nižší/vyšší než byla původní očekávaná 
volba v rozmezí -10/+10.  

6. Postup využívající historie odchylek je aproximativní metodou. Můžete proto 
volit nejprve kriteria značně široká a teprve v dalších krocích můžete tato 
kriteria zužovat. Stejně tak můžete povolit nejprve více chyb funkcí Musí 
vyhovět alespoň X až Y sloupců a poté tuto podmínku zpřísnit.  

7. Sloupce tabulky označené Lichá a Sudá slouží k dalšímu omezení podmínky 
kritéria. Tímto je možné zvolit zda výsledná suma v patřičném sloupci historie 
bude lichá nebo sudá. Je tedy možné nastavit vyšší rozsah mezí sloupce a 
poté zvolením pouze sudé nebo pouze liché sumy tento rozsah znovu omezit 
zhruba na polovinu.  

8. Sloupec tabulky označený Zámek umožňuje zablokovat patřičný sloupec proti 
použití volby Musí vyhovět alespoň X až Y sloupců - podmínka kritéria pro 
"zamčený" sloupec pak musí být splněna vždy a volba Musí vyhovět alespoň... 
se vztahuje pouze na "nezamčené" sloupce. Tento přepínač je vhodný 
zejména pro sloupce, kde si jste naprosto jisti svým odhadem mezí.  

9. Tlačítka se šipkou nahoru a šipkou dolů na pravém okraji tabulky jsou aktivní, 
pokud je myší označeno jedno nebo více políček ve sloupci Min Odch a/nebo 
ve sloupci Max Odch. Těmito tlačítky pak můžete zvýšit respektive snížit 
hodnotu v označených políčkách.  

10. Hodnoty požadovaných odchylek i sum je možné také přenést z jiné aplikace 
(například z tabulkového procesoru) pomocí funkce Kopírovat (Ctrl+C) a Vložit 
(Ctrl+V). 

Poznámka:  Pokud na záložce Historie v Grafu sum nebo v Grafu odchylek 
přemístíte myší posuvné hranice grafu z jejich výchozích pozic, budou se nastavené 
hodnoty nabízet v okně tohoto kritéria (ve sloupcích Min a Max). 
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Kritérium Segmenty odchylek historie vylosovaných 
čísel  

Menu: Kriteria Historie vylosovaných čísel Segmenty  

Příklad [Expert Lotto 6/49]:  

Kritérium Historie vylosovaných čísel umožňuje provádět filtraci a omezení schránky 
pomocí odhadu počtu čísel v jednotlivých segmentech tabulek Historie Odchylek  

Filtrování schránky v jediném průběhu filtrace lze provádět pouze pro jediný sloupec 
(volba Zobrazit). Přitom nezáleží na pořadí sloupců. Pokud použijete pro provedení 
filtrace tlačítko Použít  vrátí se program zpět do kriteria a můžete provést filtrování pro 
další sloupec. Přitom se změní nastavení velikosti segmentů, ale nezmění se 
nastavení hodnot pro Min a Max počet čísel v jednotlivých segmentech. Standardní 
nastavení velikosti segmentů je provedeno tak, že poslední řádek prvního segmentu 
je umístěn do jedné třetiny hodnoty maximální odchylky v příslušném sloupci, druhý 
segment začíná na následujícím řádku a jeho poslední řádek je do hodnoty 2/3 
hodnoty maximální odchylky ve sloupci, třetí segment začíná na následujícím řádku a 
jeho posledním řádkem je řádek s největší odchylkou. Pokud použijete k filtrování 
tlačítko OK, opustí program po filtraci kritérium. V případě dalšího použití je potom 
aktualizována nejen velikost segmentů, ale i Min a Max v jednotlivých segmentech 
jsou nastaveny na standardní hodnoty (Min=0 a Max= 6).  

Popis ovládacích prvk ů 

• Výběr losování  - provádí se v rámečku v levé horní části obrazovky 
• Aktualizovat - pokud změníte výběr tahů, použijte tlačítko aktualizovat pro 

aktualizaci zobrazované tabulky. Současně se aktualizuje i velikost 
jednotlivých segmentů. Neaktualizuje se hodnota Min a Max v jednotlivých 
segmentech a přenáší se do dalšího zvoleného sloupce. 

• Zobrazit - slouží k výběru sloupce podle jehož segmentů se provede filtrace 
schránky 

• Informace Max (-) a Max (+) uvádí maximální možnou zápornou odchylku a 
maximální možnou kladnou odchylku v příslušném sloupci. Hodnoty jsou 
převzaty ze záložky Historie Vylosovaných čísel z tabulek Historie Odchylek. 

• Segment 1, Segment 2, Segment 3 : Při zahájení práce jsou automaticky 
nastaveny hodnoty velikosti segmentů a hodnoty minimálního a maximálního 
počtu čísel v jednotlivých segmentech. Tyto hodnoty může uživatel podle 
potřeby změnit. Při hrách typu Keno je třeba pečlivě zvažovat volbu Min a Max 
v jednotlivých segmentech. Tyto hry obecně dovolují menší počet čísel v tipu, 
než je skutečný počet všech losovaných čísel.  

• Nastavovat segmenty automaticky  - pokud použijete toto kritérium jako 
součást složeného nebo skupinového kriteria, zůstávají hodnoty nastavení 
nezměněny, jestliže není zaškrtnut tento přepínač. V případě, že je přepínač 
označen, provede se automaticky aktualizace segmentů s nastavením 
standardních hodnot i ve složených nebo skupinových kriteriích. 
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Poznámka:  jeden z přístupů může být, že nastavíme všechny první segmenty tak 
aby končily ve všech sloupcích vždy 4. řádkem tabulky a budeme požadovat, aby v 
tomto prvním segmentu bylo vždy nejméně 3 a maximálně 5 čísel. Toto kritérium je 
dostatečně obecné a platné pro většinu případů. To je příklad situace, kdy by auto-
update segmentů neměl být aktivní.  

   

 

V příkladu uvedeném výše je proveden výběr z náhodně generovaných 1000 tipů 
tak, aby:  

• Segment 1 obsahoval nejméně 3 a nejvýše 6 z čísel. Segment 1 byl upraven 
tak, aby jeho poslední řádek byl řádek 4. 

• Segment 2 začíná na 5. řádku a byl zvolen tak, aby končil řádkem 10. Při 
výběru očekáváme, že segment bude obsahovat nejméně 2 a nejvýše 6 čísel.  

• Segment 3 začíná na 11 řádku a končí posledním řádkem tabulky a 
předpokládáme, že tento segment bude obsahovat nejméně 1 a nejvýše 6 
čísel z tohoto segmentu.  

Filtrace bude provedena tak, že ve schránce zůstanou pouze tipy splňující 
definované podmínky. Protože se losuje 6 čísel zůstanou v tomto případě ve 
schránce pouze tipy obsahující 3 čísla z prvního segmentu, 2 ze druhého segmentu 
a 1 číslo ze třetího segmentu.  
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Pokud zvolíte podmínky 3 až 6 z prvního segmentu, 2 až 4 z druhého segmentu a 0 
ze třetího segmentu, zůstanou ve schránce tipy se 3 až 4 čísly ze Segmentu 1 a se 2 
až 3 čísly ze Segmentu 2.  

V tabulkách Historie odchylek je promítnuto zabarvení vytvořené na záložce 
Vylosovaná čísla. 

Kritérium Standardní odchylka v historii 
vylosovaných čísel  

Menu:  Kriteria Historie vylosovaných čísel Standardní Odchylka 

Záložka Historie vylosovaných čísel obsahuje Tabulku součtů . Tato tabulka uvádí 
sumy a/nebo odchylky pro každý jednotlivý vylosovaný tip. Předposledním sloupcem 
tabulky je sloupec se záhlavím StdOdch (Odch). Tento sloupec uvádí vypočtenou 
standardní odchylku ze všech odchylek v jednotlivých sloupcích. Graficky lze průběh 
této standardní odchylky znázornit v Grafech historie - Grafy odchylek - Možnosti 
zaškrtnutím volby u posledního řádku. Parametr lze použít pro selekci tipů ze 
schránky. 

Očekávaná malá odchylka znamená, že většina odchylek v jednotlivých sloupcích 
nebude nabývat velkých hodnot a lze vyslovit předpoklad pro filter Historie 
vylosovaných čísel, že v takovém případě bude počet odchylek +/- 10 
pravděpodobně vyšší (standardně doporučená hodnota 4 až 6 odchylek v rozmezí 
+/-10) . 

Očekávaná vyšší standardní odchylka znamená, že i negativní a pozitivní odchylky v 
jednotlivých sloupcích budou vyšší a počet odchylek budoucího očekávaného 
losování v rozmezí +/- 10 se sníží. 

Kritérium pozic - Čísla  

Menu : Kritéria   Poziční kritéria  Čísla 

Toto kritérium dovoluje kontrolovat, která čísla budou povolena v libovolné a/nebo ve 
všech pozicích tipu .Kliknutím na tlačítko Čísla  se otevře tiket s dialogem pro zadání 
požadovaných/nechtěných čísel pro každou jednotlivou pozici (volba Ponechat 
/Odstranit). Povolená čísla v jednotlivých pozicích jsou na tiketu označena červeně. 
Čísla, která nemohou být použita, jsou na tiketu šedá. Stejně jako u všech ostatních 
pozičních kritérií i zde můžete zadat minimální a maximální počet pozic tipu, pro 
které musí být podmínka kritéria splněna.  

Volba je doplněna logickými podmínkami "Zároveň" a "Nebo". 

Poznámka: Kombinace tohoto kriteria s pozičním kriteriem Rozsah čísel dovoluje z 
definovaného rozsahu čísel pro určitou pozici v tipu vyřadit konkrétní čísla. 

Kritérium pozic - Rozsah čísel  
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Menu : Kritéria  Poziční kritéria  Rozsah čísel 

Poziční kritérium Rozsah čísel dovoluje nadefinovat rozsah hodnoty čísla v konkrétní 
pozici tipu.  

Popis ovládacích prvk ů  

• Zatrhávací políčko vlevo od číselného označení pozice čísla v tipu dovoluje 
výběr požadované pozice čísla v tipu. Pokud je políčko zatrženo, bude se při 
filtrování označená pozice zvažovat. Neoznačené pozice se při filtrování 
nezvažují.  

• Alespo ň "x" až "y" pozic musí vyhov ět - zde můžete uvést minimalní a 
maximalní počet pozic tipu, pro které musí být podmínka splněna a tím 
kritérium zpřísnit nebo zvolnit.  

• Rozsah min "x" max "y"  - dovoluje definovat nejnižší a nejvyšší hodnotu 
čísla v uvažované pozici. 

• Podmínka výskytu "Zárove ň" "Nebo"  - určuje logické operátory pro 
uplatnění filtru. V případě aktivní volby "Zároveň" musí být splněny obě 
podmínky současně, v případě "Nebo" musí být uplatněna alespoň jedna z 
podmínek, mohou se však uplatnit obě podmínky současně.  

Stejně jako u všech ostatních pozičních kritérií i zde můžete zadat minimální a 
maximální počet pozic tipu, pro které musí být podmínka kritéria splněna.  
Popis zbývajících ovládacích prvků okna kritéria je uveden zde. 

Příklad [Expert Lotto 6/49]:  

 

Při uplatn ění podmínky "Zárove ň"  
V příkladě uvedeném na obrázku výše je pro první pozici navolena minimální 
hodnota "1" a maximální hodnota "27" . Pro číslo v druhé pozici je však navolena 
minimální hodnota "10" a maximální hodnota "23". Tato mez pro druhou pozici čísla v 
tipu je nižší než maximální hodnota zvolená pro první pozici čísla v tipu. Vzhledem k 
tomu, že čísla se v tipu automaticky řadí od nejmenšího k největšímu, bude schránka 
po filtrování obsahovat jen ty tipy, které mají v první pozici nejvýše číslo "22" a ve 
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druhé pozici nejvýše číslo "23" bez ohledu na nadefinování vyšší maximální hodnoty 
pro první pozici čísla v tipu. Nejnižší hodnota čísla ve druhé pozici v tipu bude "10".  

Při uplatn ění podmínky "Nebo"  
Abychom si ukázali, jak pracuje filtr při uplatnění podmínky "Nebo" změňme zadání 
následovně: 

• pro pozici 1 zvolme min "1", max "5" 
• pro pozici 2 zvolme min "10" a max "23" 
• zrušme označení pro pozice 4,5 a 6 

Po filtraci musí být splněna alespoň jedna z podmínek. Ve schránce budou 
ponechány tipy naplňující podmínku pro první pozici. V tomto případě se může ve 
druhé pozici vyskytnout libovolné číslo i když nesplňuje podmínku pro pozici 2. (tedy 
včetně čísel menších než 10 a větších než 23) . Jestliže je číslo v první pozici vyšší 
než maximální mez pro tuto pozici (např. 6) není splněna podmínka pro první pozici, 
ale musí být splněna podmínka pro pozici druhou. V takovém případě tedy nejnižší 
číslo ve druhé pozici bude číslo "10" a nejvyšší hodnota ve druhé pozici bude "23".  

 

Poznámka:  Průběh tohoto kritéria můžete sledovat na stránce Statistiky 
Vylosovaná čísla Tabulka vylosovaných čísel, kde jsou zobrazeny hodnoty 

kritéria pro předchozí losování loterie. Záložka Graf vylosovaných čísel navíc 
umožňuje nastavit parametry kritéria přetažením posuvných hranic grafu do 
požadované pozice (okno grafu musí obsahovat pouze průběh zvoleného kritéria - 
viz tlačítko Možnosti pod oknem grafu): 

 

Po otevření okna kritéria se budou číselné hodnoty posuvných hranic grafu nabízet 
jako výchozí parametry kritéria. Pro použití této funkce je nutné přetáhnout obě 
posuvné hranice. Aktuální číselná hodnota posuvných hranic se zobrazuje na 
stavovém řádku pod oknem grafu.  

Pokud není schránka prázdná je možné kliknout na tlačítko Filtrovat, které otevře 
odpovídající okno kritéria s přednastavenými parametry. 

Kritérium pozic - Pohyb čísel  
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Menu : Kritéria  Poziční kritéria  Pohyb čísel  

Poziční kritérium Pohyb čísel hodnotí zvýšení nebo pokles číselné hodnoty v 
konkrétní pozici v tipu oproti zvoleným tahům.  

Popis ovládacích prvk ů  

Výběr srovnávacích losování  - v panelu pro výběr předchozích losování vyberte 
rozsah tipů z historie, pro které se porovnání pohybu v jednotlivých pozicích bude 
provádět.  

Všechny tahy musí projít - tato volba vyžaduje, aby podmínky kritéria pro pohyb 
čísel byly splněny pro všechna předchozí losování ve výběru. Je velice 
pravděpodobné, že žádný tip ve schránce nevyhoví podmínce kritéria, pokud bude 
vybráno příliš mnoho předchozích losování.  

Alespo ň jeden tah musí projít - podmínky kritéria pro pohyb čísel musí být splněny 
pro jedno nebo více předchozích losování ve výběru. 

Pozice 1 až 6 - Vlevo od číselného označení pozice čísla v tipu je zatrhávací políčko. 
Jeho zaškrtnutí znamená, že takto označená pozice je porovnávána proti zvolené 
hodnotě kritéria. Vpravo od číselného označení jsou pole pro uvedení minimální a 
maximální hodnoty pohybu číselné hodnoty. Jestliže je uvedeno 

 
znamená to že první pozice čísel v tipu bude hodnocen a pro výběr tipu je povolen 
maximální pokles čísla v první pozici o hodnotu 10 a maximální zvýšení čísla v první 
pozici rovněž o hodnotu 10. Protože ve zvoleném tipu pro porovnání je v první pozici 
číslo "6" je tímto zápisem stanoveno, že budou vybrány takové tipy, které mají v první 
pozici hodnotu od 1 do 16. V příkladu uvedeném na obrázku výše se nebude 
zvažovat změna číselné hodnoty v pozici čtvrtého čísla tipu.  

Podmínka výskytu  Zároveň / Nebo - logický operátor určující, zda mají být 
současně splněny všechny podmínky v označených pozicích, nebo je postačující 
splnění pouze některých z nich. 

Alespo ň "x" až "y" pozic musí vyhov ět - zde můžete uvést minimalní a maximalní 
počet pozic tipu, pro které musí být podmínka splněna a tím kritérium zpřísnit nebo 
zvolnit.  

Celková suma min - max  - reálné hodnoty skutečného posuvu pro každou (i 
neoznačenou) pozici jsou sečteny. Do polí se zadává maximální a minimální 
povolená hodnota tohoto součtu.  

Maximální pohyb v "m" až "n" pozicích je "x" až "y"  - tato podmínka dovoluje 
jednotné nastavení hodnot posunu (pokles/zvýšení) hodnoty čísla pro libovolný počet 
libovolných pozic v tipu. Nastavení podmínky 

 
tedy znamená, že kromě splnění podmínek pro konkrétní pozice (Pozice 1 až 6) musí 
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být ještě alespoň ve 4 a nejvýše v 6 pozicích posun číselné hodnoty pouze v rozmezí 
od "-3" do "+3".  

Poznámka:  Průběh tohoto kritéria můžete sledovat na stránce Statistiky 
Vylosovaná čísla Tabulka vylosovaných čísel, kde jsou zobrazeny hodnoty 

kritéria pro předchozí losování loterie. Záložka Graf vylosovaných čísel navíc 
umožňuje nastavit parametry kritéria přetažením posuvných hranic grafu do 
požadované pozice (okno grafu musí obsahovat pouze průběh zvoleného kritéria - 
viz tlačítko Možnosti pod oknem grafu): 

 

Po otevření okna kritéria se budou číselné hodnoty posuvných hranic grafu nabízet 
jako výchozí parametry kritéria. Pro použití této funkce je nutné přetáhnout obě 
posuvné hranice. Aktuální číselná hodnota posuvných hranic se zobrazuje na 
stavovém řádku pod oknem grafu.  

Pokud není schránka prázdná je možné kliknout na tlačítko Filtrovat, které otevře 
odpovídající okno kritéria s před-nastavenými parametry. 

Kritérium pozic - Lichá / Sudá  

Menu : Kritéria   Poziční kritéria  Lichá /Sudá  

Toto kritérium dovoluje kontrolovat, zda v libovolné a/nebo ve všech pozicích tipu 
bude liché nebo sudé číslo. Podobně jako ostatní kritéria i toto kritérium obsahuje 
logické operátory pro volbu způsobu uplatnění filtru "Zároveň" a "Nebo" a můžete 
zadat minimální a maximální počet pozic tipu, pro které musí být podmínka kritéria 
splněna.  

 

Kritérium pozic - Nízká / Vysoká  

Menu : Kritéria   Poziční kritéria  Nízká / Vysoká 

Toto kritérium dovoluje kontrolovat, zda v libovolné a/nebo ve všech pozicích tipu  
bude nízké nebo vysoké číslo. Podobně jako ostatní kritéria i toto kritérium obsahuje 
logické operátory pro volbu způsobu uplatnění filtru "Zároveň" a "Nebo". 
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Nízká čísla jsou čísla z dolní poloviny rozsahu losovaných čísel, vysoká čísla jsou 
čísla z horní poloviny losovaných čísel. Pokud jsou v loterii losována čísla z rozsahu 
1 až 49, pak nízká čísla jsou z intervalu 1 až 24 a vysoká čísla jsou z intervalu 25 až 
49.  
Stejně jako u všech ostatních pozičních kritérií je i zde nabízena volba pro minimální 
a maximálné počet pozic, které musí podmínku kritéria splnit. 

Poznámka: Při provádění volby je třeba zvažovat také kritérium Nízká /Vysoká pro 
hodnocení tipů ve schránce. Je zřejmé, že nemá smysl požadovat ve třetí pozici 
nízké číslo, pokud byla předtím provedena selekce s podmínkou ponechat tipy s 
obsahem 2 nízkých a 4 vysokých čísel v tipu. Protože čísla v tipu jsou uvedena ve 
vzestupném pořadí, nemá rovněž smysl řadit volbu nízkých čísel do pozic, které 
následují v tipu po pozici s vysokým číslem.  

 

Kritérium pozic - První / Poslední číslice  

Menu : Kritéria   Poziční kritéria  První/Poslední číslice 

Toto kritérium dovoluje kontrolovat, které číslice se uplatní jako první a poslední 
číslice čísla v každé jednotlivé pozici v tipu (zařazeno do pozičních kriterií) a 
současně ve všech jeho pozicích. Povolené číslice jak pro první, tak pro poslední 
číslici jsou "0" až "9". Čísla 1 až 9 se považují za dvojici číslic s úvodní nulou. (1 = 01, 
2 = 02 .... 9 = 09). 

Stejně jako u všech ostatních pozičních kritérií je i zde nabízena volba pro minimální 
a maximálné počet pozic, které musí podmínku kritéria splnit. 
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Příklad [Expert Lotto 6/49]: - Filtrace souboru 1000 náhodn ě generovaných tip ů 

Podle obrázku výše se volba pro prováděla poslední číslici ve všech pozicích čísel v 
tipu. V první pozici smějí čísla končit číslicí 1, 3 a 4. V druhé pozici jsou povolena 
čísla končící 0, 1, 2 a 6. O třetí pozici jsme nerozhodovali. Ve čtvrté pozici v tipu 
budou povolena čísla končící číslicemi 2,3 a 4 atd. (viz obrázek výše). 

Volba byla doplněna logickou podmínkou "Zároveň" z výběru Zároveň/Nebo. To 
znamená, že se všechny definované podmínky musí splnit současně. Pomocí tlačítka 
Náhled bylo zjištěno, že kritériu vyhovuje 15 tipů. Jejich výpis v grafické podobě je 
uveden na následujícím obrázku. 
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Zkontrolujte pro povolené číslice posledních digitů v pozicích 1 a 2. Označené tipy 
slouží jako názorný příklad. 

Kritérium Optimalizátor  

Menu : Kritéria  Pokrytí Optimalizátor  

Funkce slouží k optimalizaci počtu tiketů tak, aby byl pokryt plný počet požadovaných 
dvojic/trojic/čtveřic z definovaného rozsahu čísel se současnou výraznou redukcí 
celkového počtu vsazených tipů.  

 

Popis ovládacích prvk ů 

• Panel tiketu : zobrazuje tiket. Všechna čísla, ze kterých jsou vytvořeny tipy ve 
schránce, jsou v panelu označena tučnou italikou. Čísla, pro která se bude 
provádět optimalizace, jsou zobrazena červeně, čísla pro která se 
optimalizace neprovádí jsou zobrazena černě. Čísla, která nejsou ve schránce 
uvedena, jsou zobrazena v panelu normálním písmem. V panelu lze provádět 
běžnou záměnu čísel. 
Tlačítkem Možnosti Zobrazovat zabarvení lze do panelu promítnout 
zabarvení tiketu.  
Tlačítkem Možnosti Resetovat se provedená záměna čísel v panelu zruší.  



Kritéria 

93 

• Rozsah  pro optimalizaci lze nastavit i pro čísla, která nejsou zastoupena ve 
schránce. To umožňuje zjistit, jakého pokrytí by dosáhl stávající obsah 
schránky v případě rozšíření rozsahu podávaných čísel.  

• Typ optimalizace  - zvolte algoritmus, který bude použit pro optimalizaci tipů 
ve schránce. Algoritmus Optimalizace zkrácených rozpisů poskytuje lepší 
výsledky (větší redukci tipů ve schránce při maximálním pokrytí požadovaných 
kombinací) je vhodnější v případě, že mezi tipy ve schránce je minimální 
vzájemná shoda. To znamená, že tipy mají minimum společných trojic, čtveřic 
apod. To jsou například náhodně generované rozpisy nebo rozpisy vzniklé 
postupnou filtrací schránky. Algoritmus Optimalizace plných rozpisů poskytuje 
lepší výsledky při optimalizaci plných rozpisů, například při optimalizaci všech 
kombinací z XX čísel. Při optimalizaci pokrytí trojic se pak kritérium 
Optimalizátor chová stejně jako kritérium Minimalizátor při požadavku na 
100% záruku na jednu shodu ve třech čísel při uhodnutí libovolných tří čísel 
rozpisu.  

• Tlačítkem Vypočítat pokrytí se přesně spočítá, kolik ze všech možných dvojic, 
trojic nebo čtveřic je pokryto aktuálním obsahem schránky pro definovaný 
rozsah čísel. Vypočtené hodnoty pokrytí jsou po stisknutí tlačítka Vypočítat 
pokrytí uvedeny textem například : Pokrytí 91 z 91 dvojic (100%). 

• Editační okénka Použít rozsah čísel dovolují zvolit rozsah čísel, pro který se 
bude počítat pokrytí všech možných dvojic /trojic/ čtveřic z tohoto rozsahu, a 
pro které se provede i optimalizace.  

Ostatní součásti obrazovky jsou shodné se standardní volbou pro zpracování tipů 
Vyhovující tipy Odstranit / Ponechat dovoluje optimalizované tipy ponechat ve 
schránce, nebo je ze schránky odstranit. 

Optimalizace se provede: 

• Po stisknutí tlačítka OK dojde k první optimalizaci a dialogové okno se uzavře. 
Na obrazovce se vzápětí objeví okno, které vás informuje o provedené operaci 
a ponechaném/odstraněném počtu tipů ze schránky. 

• Po stisknutí tlačítka Použít se provede první optimalizace a program setrvá v 
dialogovém okně optimalizace 

• Po stisknutí tlačítka Storno se optimalizace neprovede, operace je zrušena a 
uzavře se dialogové okno optimalizace 

Příklad využití   

Pomocí funkce Schránka -> Generátor generujte do schránky rozpis například ze 16 
čísel. Celkové množství tipů, které lze ze 16 čísel vytvořit, je 8008 tipů. Do pole 
Vygenerovat zadejte hodnotu 1000, zvolte Generovat tipy náhodně a povolte 
Maximální shoda: 4 čísla. Po stisknutí OK se provádí generování. Generování 
přerušte kliknutím na tlačítko Storno jakmile se teploměr označující Vkládání tipů do 
schránky zastaví. Ve schránce by se mělo objevit asi 400 až 420 tipů. Klikněte na 
nabídku Kriteria a zvolte Optimalizátor. Otevře se dialogové okno optimalizace. 
Zkontrolujte údaje uvedené v editačních polích Použít rozsah čísel a podle tiketu 
tento rozsah čísel upravte tak, aby odpovídal všem číslům použitým ve schránce. 
Čísla na panelu tiketu uvedená tučnou šedou italikou jsou obsažena ve schránce, ale 
nebyla by použita ani ve výpočtu pokrytí dvojic ani v procesu optimalizace.  
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Zaškrtněte postupně tlačítka &ldquor;dvojic&rdquor;, &ldquor;trojic&rdquor; a 
&ldquor;čtveřic&rdquor; a kliknutím na tlačítko Vypočítat zkontrolujte pokaždé 
příslušné pokrytí. Přitom je třeba uvědomit si, že z každé šestice je možno vytvořit 15 
dvojic, 20 trojic, 15 čtveřic.  
Zkontrolujte, zda je označeno tlačítko Optimalizovat pokrytí čtveřic a stisknutím na 
tlačítko Použít proveďte optimalizaci pro čtveřice. Celkový počet tipů ve schránce se 
výrazně sníží. Pokud provedete kontrolu pokrytí znovu a počet pokrytých čtveřic 
zůstal nezměněn, je optimalizace skončena. Vzhledem ke způsobu zpracovávání 
souboru je vhodné provést optimalizaci pro stejné zadání ještě jednou (nebo i 
dvakrát v případě rozsáhlých souborů).  

Poznámka : 

• Můžete provádět i optimalizaci neúplných tipů, to znamená tipů obsahujících 
tzv. slepá čísla. 

• Optimalizaci můžete provádět pro dílčí část z celkového počtu čísel, například 
jestliže zvolíte optimalizaci pro rozsah čísel od 7 do 14 provádí se jak výpočet 
pokrytí dvojic/trojic/čtveřic, tak optimalizace jen pro takto vymezený dílčí 
rozsah. 

• Pomocí funkce Záměna můžete provádět optimalizaci pro dílčí rozsah čísel 
(například 13 čísel z celkového počtu 16 v našem příkladu) přičemž tato čísla 
mohou být roztroušená (nemusí nutně následovat za sebou). 

• Platí základní pravidla kombinatoriky. 
• Vzhledem k povaze kritéria není dostupná funkce Zpětná účinnost. 

Kritérium Minimalizátor  

Menu : Kritéria   Pokrytí  Minimalizátor 

Toto kritérium je rozšířením kritéria Optimalizátor a umožňuje filtrovat schránku tak, 
aby poskytovala požadovanou záruku výhry. Funkce je vhodná zejména v případě, 
kdy po uplatnění Vaší hráčské strategie zůstane ve schránce velké množství tipů a 
sázka by tak byla velice nákladná. Pomocí Minimalizátoru pak můžete výrazně 
zredukovat počet tipů ve schránce, čímž získáte malou množinu tipů, pro kterou platí: 
a) Splňuje všechny podmínky a kritéria Vašeho hráčského přístupu. 
b) Poskytuje požadovanou záruku výhry při uhodnutí minimálního počtu čísel z 
rozpisu.  

Pomocí tlačítka Pokrytí kombinací se vždy přesvědčte, jakou záruku tipy ve schránce 
poskytují před použitím kritéria! Například, pokud tipy ve schránce pokrývají jen dvě 
třetiny všech možných trojic, pak požadavek na 100% záruku shody ve třech číslech 
při uhodnutí libovolných tří čísel rozpisu (t.j. zaručenou výhru pátého pořadí) nebude 
mít žádný účinek a žádné tipy nebudou ze schránky odstraněny. 

Popis ovládacích prvk ů  

• V prvním řádku podmínky navolte požadovanou záruku výhry. Hodnota 100% 
znamená plnou záruku výhry, hodnota 50% znamená, že požadovaná výhra 
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nastane pouze v polovině všech možných případů, t.j. s pravděpodobností 
50%. 

• Na druhém řádku podmínky kritéria zvolte požadovaný počet a typ výher. 
Například 2 krát shoda ve 3 číslech znamená požadavek na výhru alespoň 
dvou pátých pořadí. Počet možných výher závisí na předpokládaném počtu 
uhodnutých čísel zadaném na dalším řádku podmínky. 

• Na posledním řádku podmínky zadejte počet čísel rozpisu, která budou - podle 
Vašeho předpokladu - vylosována. Tento údaj je tedy minimální počet čísel 
rozpisu, která musíte uhodnout, aby byla splněna požadovaná záruka. 

• Panel tiketu : zobrazuje tiket. Všechna čísla, ze kterých jsou vytvořeny tipy ve 
schránce, jsou v panelu označena tučnou italikou. Čísla, pro která se bude 
provádět minimalizace, jsou zobrazena červeně, čísla pro která se 
optimalizace neprovádí, jsou zobrazena černě. Čísla, která nejsou ve 
schránce uvedena, jsou zobrazena v panelu normálním písmem. V panelu lze 
provádět běžnou záměnu čísel. 
Tlačítkem Resetovat se provedená záměna čísel v panelu zruší.  
Tlačítkem Zabarvení lze do panelu promítnout zabarvení tiketu 

• Pokrytí kombinací  - otevře okno Pokrytí kombinací, kde je možné zjistit 
aktuální záruku rozpisu ve schránce. 

• Editační okénka Použít rozsah čísel dovolují zvolit rozsah čísel, pro který se 
bude počítat pokrytí, a pro které se provede i minimalizace. Je možné zvolit i 
menší rozsah čísel, než je počet čísel v rozpisu a tím i výraznějí zredukovat 
počet tipů ve schránce. Na druhou stranu pak zbylé tipy ve schránce nemusí 
odpovídat Vašemu hráčkému přístupu, protože některá čísla budou ve 
schránce chybět. 

Ostatní součásti obrazovky jsou shodné se standardní volbou pro zpracování tipů. 
Vyhovující tipy Odstranit / Ponechat dovoluje minimalizované tipy ponechat ve 
schránce, nebo je ze schránky odstranit. 

Příklad použití [Expert Lotto 6/49]:  

Vygenerujte do schránky 1000 náhodných tipů z čísel 1 až 20 (zvolte menu Schránka 
- Generátor, zadejte Vygenerovat 1000 tipů, Rozsah čísel 1 až 20, Maximální shoda 
6 čísel, Generovat tipy náhodně, tlačítko Ok). Nyní předpokládejme, že těchto 1000 
tipů vzniklo po uplatnění několika kritérií jako výsledek Vašeho hráčského přístupu, a 
že Všechny tyto tipy splňují Vaše předpoklady pro výhru v příštím losování loterie. 

Nyní zvolte kritérium Minimalizátor a kliněte na tlačítko Pokrytí kombinací. V nově 
otevřeném okně zadejte Co můžu vyhrát, když uhodnu 3 čísla? a klikněte na tlačítko 
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Zobrazit. Tabulka pokrytí bude vypadat podobně, jako následující obrázek: 

 

Z obrázku je vidět, že při uhodnutí alespoň tří čísel z rozsahu 1 až 20 je minimální 
výhra šest pátých pořadí. 

Nyní v minimalizátoru navolte Chci mít 100% záruku, že získám alespoň 1 krát shodu 
ve 3 číslech, když uhodnu 3 čísla, zadejte rozsah čísel 1 až 20, Vyhovující tipy 
ponechat a zvolte tlačítko Ok. Ve schránce zůstane 100 až 150 tipů. Pomocí menu 
Test výhry - Pokrytí kombinací si ověřte, že platí záruka požadovaná v okně 
Minimalizátoru. Tímto způsobem se schránka zredukovala o 85 až 90% procent a 
stále platí záruka výhry alespoň jednoho pátého pořadí při uhodnutí libovolných tří 
čísel z dvaceti. 

Znovu vygenerujte 1000 náhodných tipů a v Minimalizátoru navolte Chci mít 100% 
záruku, že získám alespoň 1 krát shodu ve 3 číslech, když uhodnu 6 čísel a zvolte 
tlačítko Ok. Ve schránce zůstane okolo dvaceti tipů. Pomocí menu Test výhry - 
Pokrytí kombinací se znovu můžete přesvědčit o platnosti požadované záruky.  
To znamená, že při předpokladu, že se podaří uhodnout 6 čísel rozpisu, stačí pouze 
dvacet tipů z původního tisíce pro dosažení minimálně jednoho pátého pořadí! 

Poznámka : 

• Můžete provádět minimalizaci i neúplných tipů, to znamená tipů obsahujících 
tzv. slepá čísla. 

• Optimalizaci můžete provádět pro dílčí část z celkového počtu čísel, například 
jestliže zvolíte optimalizaci pro rozsah čísel od 7 do 14 provádí se jak výpočet 
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pokrytí dvojic/trojic/čtveřic, tak optimalizace jen pro takto vymezený dílčí 
rozsah. 

• Pomocí funkce Záměna můžete provádět optimalizaci pro dílčí rozsah čísel 
(například 8 čísel z celkového počtu 16 v našem příkladu) přičemž tato čísla 
mohou být roztroušená (nemusí nutně následovat za sebou). 

• Platí základní pravidla kombinatoriky. 
• Vzhledem k povaze kritéria není dostupná funkce Zpětná účinnost 
• Filtr nevytváří nový rozpis z čísel ve schránce. Pouze odstraní tipy, které 

nejsou požadovány k dosažení dané záruky výhry.  
• Kritérium vyžaduje velké množství operační paměti počítače, takže je vhodné 

je použít jako poslední krok Vašeho hráčského přístupu na menší množství 
tipů. 

• Algoritmus kritéria musí navzájem porovnat velké množství tipů, takže v 
závislosti na rychlosti počítače může zpracování tipů ve schránce trvat i 
několik hodin. Rychlejšího zpracování docílíte volbou menšího rozsahu čísel v 
okně kritéria. Další alternativou je také Rychlý Minimalizátor. 

 

Kritérium Rychlý Minimalizátor  

Menu : Kritéria   Pokrytí  Rychlý Minimalizátor 

Rychlý Minimalizátor má stejnou funkci jako kritérium Minimalizátor. Jak už ale z jeho 
názvu vyplývá, toto kritérium pracuje mnohem rychleji. To je ale vykoupeno tím, že 
Rychlý Minimalizátor má omezenější možnosti vstupních parametrů: 

• Optimalizace pokrytí se provádí vždy pro plný počet sázených čísel. To 
znamená, že například v loterii typu 6/49 se hledá minimální pokrytí pro 
uhodnutí libovolných šesti čísel. 

• Je možné hledat pokrytí pouze pro jednu shodu v zadaném počtu čísel. 
Kritérium tedy najde minimální počet tipů, které jsou potřeba pro nejvýše jednu 
shodu ve 3 nebo 4 nebo 5 číslech při uhodnutí libovolných šesti čísel (platí pro 
loterii typu 6/xx).  

Ostatní funkce a použití kritéria je shodné s kritériem Minimalizátor.  

Kritérium Pokrytí vlastních kombinací  

Menu : Kritéria   Pokrytí  Pokrytí vlastních kombinací 

Kritérium pracuje podobně jako Minimalizátor s tím rozdílem, že výpočet pokrytí se 
neprovádí pro všechny kombinace ze zvoleného rozsahu čísel, ale pouze pro 
uživatelem definovaný výčet kombinací ze zvoleného souboru. 

Po zvolení kritéria z menu se nejprve objeví stadardní okno pro nalistování souboru. 
V tomto okně vyberte soubor kombinací, pro který bude proveden výpočet pokrytí. 
Pokud chcete provést optimalizaci pokrytí například trojic, musíte použít slepá čísla 
tak, aby všechny tipy ve zvoleném souboru obsahovaly stejný počet platných čísel. 
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Pomocí tlačítka Vlastní kombinace se vždy přesvědčte, jakou záruku tipy ve 
schránce poskytují před použitím kritéria! Například, pokud tipy ve schránce pokrývají 
jen dvě třetiny všech trojic ze zvoleného souboru, pak požadavek na 100% záruku 
shody ve třech číslech při uhodnutí libovolných tří čísel rozpisu (t.j. zaručenou výhru 
pátého pořadí) nebude mít žádný účinek a žádné tipy nebudou ze schránky 
odstraněny. 

Popis ovládacích prvk ů  

• Soubor kombinací  - obsahuje název souboru kombinací, který bude použit 
pro výpočet pokrytí. Kliknutím na  můžete nalistovat jiný soubor. 

• Na následujícím řádku jsou volby pro nastavení požadované záruky. Poslední 
políčko udává velikost kombinací ve zvoleném souboru, to znamená, zda se 
bude počítat pokrytí trojic, čtveřic nebo pětic atd.  

• Dále je možné zadat, kolik kombinací ze zvoleného souboru mají tipy ve 
schránce pokrývat. Tento údaj je možné zadat formou procent nebo přesným 
počtem kombinací. Poslední políčko udává celkový počet kombinací ve 
zvoleném souboru.  

• Vlastní kombinace  - otevře okno Pokrytí kombinací, kde je možné zjistit 
aktuální pokrytí.  

Příklad:  

Předpokládejme, že zvolený soubor obsahuje 5000 různých trojic. Potom požadavek 
Chci mít 1 krát shodu ve 3 číslech z 3 čísel, v 90% kombinací z 5000 způsobí redukci 
tipů ve schránce tak, aby zbývající tipy pokrývaly nejméně 4500 trojic (90%) ze 
zvoleného souboru.  

Předpokládejme, že zvolený soubor obsahuje 1000 různých čtveřic. Potom 
požadavek Chci mít 1 krát shodu ve 3 číslech ze 4 čísel, ve 100% kombinací z 1000 
způsobí redukci tipů ve schránce tak, aby pro zbývající tipy existovala alespoň jedna 
shoda ve třech číslech se čtveřicemi ze zvoleného souboru. To znamená, že kdyby 
byla vylosována libovolná čtveřice ze zvoleného souboru, dosáhneme alespoň jedné 
výhry v pátém pořadí.  

Poznámka : Vzhledem k povaze kritéria není dostupná funkce Zpětná účinnost. 

Poznámka : Pokud bude soubor kombinací obsahovat všechny možné kombinace ze 
zvoleného rozsahu čísel (trojice, čtveřice apod), bude toto kritérium poskytovat stejné 
výsledky jako kritérium Minimalizátor. 

 

 

Kritérium Nejlepší tipy  

Menu : Kritéria   Pokrytí  Nejlepší tipy 
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Toto kritérium vybere ze schránky tipy, které mají nejvyšší shodu s ostatními tipy ve 
schránce. Kritérium porovná každý tip se zbytkem schránky podobně jako funkce 
Celková shoda na stránce Schránka graficky a ponechá zvolený počet tipů s 
nejlepším výsledkem.  

Popis ovládacích prvk ů 

• Ponechat ve schránce xx  nejlepších tip ů - u živatel může zvolit počet 
ponechaných nejlepších tipů ve schránce. Tímto způsobem lze omezit počet 
tipů ve schránce na požadovanou hodnotu se zvýšenou pravděpodobností 
výhry, jestliže původní schránka obsahuje vyhrávající tip (viz také Nejlepší tipy 
v kapitole Jak na to). 

• Po dokon čení zobrazit výsledek - v případě, že je schránka rozsáhlejší a 
uživatel zvolí zobrazení většího počtu nejlepších tipů, může být užitečné 
dozvědět se pomocí jediné obrazovky pro všechny vybrané tipy i o shodách v 
nižších pořadích. K tomuto účelu je třeba zatrhnout přepínač Po dokončení 
zobrazit výsledek. Výběr nejlepších tipů je poté doplněn zobrazením tabulky 
shody nejlepších tipů ve všech počtech čísel v tipu. 

Sekundárním klíčem pro hodnocení nejlepšího tipu je počet shod v 5 číslech, 
terciárním klíčem je potom počet shod ve 4 číslech. Jestliže zvolíte pouze výběr 
jediného nejlepšího tipu, bude vždy uveden tip, který má nejvyšší počet shod v 5 
číslech. Jestliže zvolíte výběr vyššího počtu nejlepších tipů, budou tipy uvedeny v 
pořadí jejich výskytu v hodnocené schránce. V takovém případě je vhodné hned při 
hodnocení využít možnosti Po dokončení zobrazit výsledek. Při volbě většího počtu 
nejlepších tipů nemusí totiž první uvedený tip být opravdu ten nejvíce zastoupený. 
Kromě toho výrazně vyšší počet shod v menším počtu čísel může rovněž 
signalizovat správnou cestu optimálního výběru, při nepatrném rozdílu ve shodách v 
5 číslech. Záleží silně na způsobu generování schránky a na použitých kriteriích pro 
její filtrování. 

Příklad  

Posuzování nejvíce zastoupeného tipu by mělo vycházet ze způsobu, kterým byla 
generována nebo omezena schránka. Jestliže schránku generujeme s povolenou 
shodou nejvýše ve 4 číslech, nebude obsahovat žádná pořadí, která odpovídají 
pořadí se shodou v 5 resp 5+1 čísle při losovaných 6 číslech (v případě, že obsahuje 
pořadí první). Podobně pokud zvolíme jako jedno z kritérií omezení na tipy se stejnou 
hodnotou základu sumy, rovněž potláčíme výrazně počet tipů shodných v 5 číslech. 
Proto by v takových případech mohlo mít větší význam posouzení nejvíce 
zastoupeného tipu podle počtu shody ve 4 číslech, než shody v 5 číslech. 

Složené kritérium  

Menu : Kritéria   Složená kritéria 

Složená kritéria umožňují uplatnít dvě a více kritérií v jediném průchodu schránkou a 
tím i výrazně zrychlit přípravu tipů pro sázku. Další výhodou složených kritérií je, že 
dílčí složky kritéria je možné spojovat pomocí logických operátorů Zároveň a Nebo. 



Nápověda pro Expert Lotto 

100 

Je tedy možné vytvořit například složené kritérium, které ponechá ve schránce tipy, 
které mají poměr lichých a sudých čísel 3:3, Nebo tipy které se shodují ve třech až 
pěti číslech v předchozích 10 losováních. 

Nové složené kritérium vytvoříte pomocí menu Kritéria - Složená kritéria - Přidat nové 
nebo pomocí Správce složených kritérií.  

Logika uplatn ění jednotlivých kriterií pomocí podmínek Zároveň a Nebo   

Tato kritéria se uplatňují s upřednostněním podmínky Zároveň proti podmínce Nebo. 

Pro zjednodušení můžeme považovat logickou spojku Zároveň za aritmetický součin 
a logickou spojku Nebo za aritmetický součet a situaci, kdy výraz splní podmínku za 
"1" a kdy podmínku nesplní za "0". 
Potom výraz: 

podmínka1 (spln ěno) Zárove ň podmínka2 (spln ěno) Zárove ň 
podmínka3 (nespln ěno) Nebo podmínka4 (nespln ěno) Nebo 
podmínka5 (spln ěno)   

může být interpretován pomocí náhrady za matematické operace jako: 

1 krát  1 krát  0 plus  0 plus  1 = 1  

Součet výrazů je různý od nuly a tedy celková podmínka kritéria je splněna a tip 
vyhovuje. 

Součásti složeného kritéria se vyhodnocují postupně v pořadí, ve kterém jsou 
uvedeny v okně složeného kritéria. Pro rychlejší uplatnění složených kritérií se 
používá zkrácené vyhodnocování logických výrazů. Jestli složené kritérium má tvar 
například 

podmínka1 Zárove ň podmínka2 Zárove ň podmínka3  

a zjistí se, že tip nevyhovuje už podmínce1 , nejsou podmínka2  a podmínka3  
vyhodnocovány, protože je jasné, že celková podmínka složeného kritéria nemůže 
být v žádném případě splněna (nula krát cokoliv krát cokoliv je vždy nula).  
Obdobně, je-li složené kritérium tvořeno třemi podmínkami spojenémi operátorem 
Nebo a tip vyhoví již první podmínce v seznamu, nejsou zbylé dvě podmínky 
vyhodnocovány, protože celková podmínka složeného kritéria bude vždy splněna 
(nula plus cokoliv plus cokoliv je vždy výsledek různý od nuly). 
Z toho důvodu je vhodné uvádět rychle vyhodnocovaná kritéria (Lichá/Sudá, Suma 
apod) jako první složky seznamu složeného kritéria a pomalu vyhodnocovaná kritéria 
(například Shoda se souborem, Shoda, Historie vylosovaných čísel) přidávat na 
konec seznamu. Tím se může celkové vyhodnocení složeného kritéria výrazně 
zrychlit.  

Poznámka : Pokud jsou součástí složeného kritéria pouze kritéria umožňující 
testování zpětné účinnosti, lze i pro složené kritérium testovat zpětnou účinnost 
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hromadně. Při vložení kriteria, které tento krok neumožňuje se tlačítko Zpětná 
účinnost stane neaktivní.  

Poznámka : Jako součást složeného kritéria je možné použít i jiné složené kritérium. 
V takovém případě je vhodné přepnout na záložku Struktura, kde jsou formou stromu 
zobrazeny i složky zanořených kritérií. Potom se tlačítka Ok, Použít, Náhled a Zpětná 
účinnost vztahují pouze ke zvolené složce  kritéria ve stromu složeného kritéria.  

 

Skupinové kritérium  

Menu : Kritéria  Skupinová kritéria 

Kritéria lze seskupovat a vytvořit skupinové kritérium. Pro skupinová kritéria platí 
stejná pravidla, jako pro Složená kritérium s těmito rozdíly:  

• složky skupinového kritéria jsou spojena pouze pomocí logického operátoru 
Zároveň; operátor Nebo se mezi kriterii nepoužívá. 

• při provádění skupinového kriteria lze požadovat splnění pouze určité části ze 
všech nadefinovaných složek (například požadavkem na splnění 2 až 4 
libovolných kriterií z celkem 6). Například volba 

 definuje že alespoň "0" až "3" libovolné 
zadané složky kritéria musí být splněny, aby tip vyhověl skupinovému kriteriu 
jako celku. 

Nové skupinové kritérium vytvoříte pomocí menu Kritéria - Skupinová kritéria - Přidat 
nové nebo pomocí Správce skupinových kritérií.  

Poznámky:  

• Každé z kriterií se může bez omezení ve skupinovém kriteriu opakovat. To 
dovoluje například zvolit dvě hodnoty rozsahu sumy. Tip potom samozřejmě 
vyhovuje jedné z nich. Stejně tak lze zadat několik intervalů odhadu pro 
kritérium Historie vylosovaných čísel do jediného průběhu testování. 
(Podmínkou je současně uplatnění požadavku na pouze částečné splnění 
všech nadefinovaných složek) 

• Pokud jsou do skupinového kriteria zařazena kriteria umožňující testovat 
Zpětnou účinnost kriteria, je možné testovat tuto zpětnou účinnost i pro 
skupinové kritérium. 

• Doporučujeme, aby se uživatel při sestavování kriteria pomocí funkce Náhled 
přesvědčil, jak se kritérium uplatní na schránce a teprve poté jej do 
skupinového kriteria zařadil.  
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Vylosovaná čísla 

Dopln ění vylosovaných čísel  

Menu : Vylosovaná čísla  Přidat  

Umožňuje manuálně doplnit losovaná čísla - v tabulce chybějících tahů zvolte datum 
losování, které chcete zadat, do editačních políček zadejte čísla vylosovaná ve 
vybraném losovacím dni a zvolte tlačítko Přidat.  

Popis ovládacích prvk ů 

• Rámečky v horní části boxu  - slouží k zadávání jednotlivých losovaných 
čísel. Zadávají se čísla tahu, jehož losovací datum je vybráno v seznamu. 

• Přidat  - doplní zadaná čísla do databáze. 
• Vynechat - označený tah ve výpisu dosud nezadaných je vynechán a nebude 

nadále nabízen k doplnění, pokud se jeho označení nezruší pomocí funkce 
Editovat vylosovaná čísla. 

• Výpis dosud nezadaných tah ů - v tomto výpisu můžete kliknutím na levé 
tlačítko myši vyznačit, který tah ve výpisu se bude zadávat. Číslo v závorce 
pod výpisem udává počet všech dosud nezadaných tahů. 

• Zavřít  - zavře dialogové okno. 

Využití funkce  

Funkce se používá pro manuální zadávání losovaných čísel, které provádí uživatel.  

S vývojem hry se mohl měnit i způsob jejího losování. Některé hry byly postupně 
rozšiřovány. Struktura databází se řídí posledním stavem hry. Například, jestliže hra 
nebyla zpočátku hrána ve svátek a v neděli a později byly tyto tahy zavedeny, bude 
po první inicializaci hry (pokud byla databáze stažena z internetu z příslušných 
zdrojů) výpis nezadaných tahů uvádět jako nezadané i tahy, které ve skutečnosti 
neexistují. (Neděle a svátky do doby zavedení). Takové tahy je třeba označit pomocí 
tlačítka jako vynechané. Označení tahů pro vynechání lze provést hromadně pomocí 
klávesy SHIFT (kliknutí myší na první tah ve výpisu, stisknutí klávesy SHIFT a 
kliknutí na poslední vynechávaný tah). Při další automatické aktualizaci ze zdrojů 
internetu je tato skutečnost již respektována a tahy jednou označené jako vynechané 
nebudou již nadále nabízeny k doplnění. 

Poznámka : Pokud budete tímto způsobem upravovat databázi s velkým počtem tipů, 
které jsou označeny jako nezadané, budou tyto tipy nabízeny od nejstarších po 
nejnovější. Dejte proto pozor při označování posledních údajů jako "vynechané", 
protože byste nechtěně mohli označit i tipy, které losovány ve skutečnosti byly. 
Zkontrolujte funkcí Editovat vylosovaná čísla - Zobrazit vynechaná losování. 

Editování vylosovaných čísel  

Menu : Vylosovaná čísla  Editovat  
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Umožňuje editovat záznamy vylosovaných čísel. Dále dovoluje označit tipy jako 
vynechané nebo takové označení zrušit. Dovoluje rovněž prohledávání databáze a 
vyhledávání konkrétního zadaného tipu.  

Popis ovládacích prvk ů  

• Losovací datum - uvádí datum losování ve formátu použitém pro příslušnou 
hru. Toto pole ve výpisu není editovatelné. 

• Další sloupce v tabulce - uvádí jednotlivá tažená čísla. Tyto sloupce jsou 
editovatelné. Editování zahájíte kliknutím na číslo tipu. Poslední sloupec je 
určen dodatkovému číslu, pokud je losovaný tip obsahuje.  

• Vynechat  - kliknutím myši lze tah označit jako vynechaný. Při další práci s 
databází se tento tip nezvažuje, ale v databázi zůstává.  

• Zobrazit skrytá losování - dovoluje prohlížet ve výpisu tahy označené jako 
skryté. 

• Zobrazit vynechaná losování - dovoluje prohlížet ve výpisu tahy označené 
jako vynechané. 

• Odstranit ozna čené - Kliknutím na některý z řádků ve výpisu dojde k jeho 
označení. Jakmile je některý z tahů takto označen, aktivuje se toto tlačítko a 
tip lze trvale z databáze odstranit. Losovací datum odstraněného tipu se pak 
bude nabízet k doplnění v okně pro doplnění vylosovaných čísel. 

• Vyhledat  - editační okénka ve spodní části dovolují zadání tipu. Kliknutím na 
tlačítko vyhledat se začne tento tip vyhledávat v databázi. Kliknutím na  
Vám program nabídne seznam předvolených tipů. 

• Zavřít - tlačítko zavře dialog editování losovaných čísel.  

Využití funkce  

Funkce je určena pro opravy případně chybně zadaných losování. Touto funkcí lze 
rovněž simulovat stav, ve kterém byla databáze před losováním. To je zejména 
užitečné při porovnávání odhadů prováděných pomocí funkcí z modulu Historie 
vylosovaných čísel a skutečnosti.  

Příklad : 
Vyberte hru Expert Lotto 6/49 a na záložce Vylosovaná čísla zobrazte všechny 
losované tipy a poznamenejte si poslední dva losované tipy (první a druhý tah). Poté 
pomocí menu Vylosovaná čísla  Editovat označte první dva tipy v seznamu 
(poslední losování) ve sloupci Skrýt. Nyní přejděte na záložku Historie, kde si můžete 
všimnout panelu pro výběr vylosovaných čísel, který indikuje hvězdičkou stav, že 
některé tahy byly skryty. Nyní klikněte myší na tlačítko Přepočítat. Do editačních 
okének vedle tlačítka Simulace losování zadejte jeden z poznamenaných posledních 
losovaných tipů. Nyní můžete zkontrolovat váš původní odhad učiněný ve funkcích 
umožněných záložkou Historie odchylek . Čísla zadaná do editačních okének budou 
v tabulkách jednotlivých sloupců na této záložce zobrazena s černým orámováním.  

Pozor : Tuto kontrolu provádějte bez stisknutí tlačítka Simulovat losování. Po 
simulování zobrazení by se totiž čísla v tabulkách pro jednotlivé sloupce posunula 
stejně, jako kdyby losování skutečně proběhlo.  
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Poznámka : Oba příznaky - Skrýt i Vynechat - je možné použít pro dočasné 
odstranění několika tahů z databáze. Doporučujeme ale používat příznak Vynechat 
pro označení tahů, pro které nebylo losování uskutečněno, a příznak Skrýt pro 
dočasné odstranění posledního tahu z databáze pro otestování Vašich odhadů apod. 
Aktivace tohoto příznaku je totiž indikována hvězdičkou ve všech panelech pro výběr 
vylosovaných čísel, čímž je zajijštěno, že Vaše odhady pro příští losování nebudou 
omylem založeny na nesprávných datech. 

Po stisknutí tlačítka Simulovat losování můžete kontrolovat ostatní funkce (například 
Grafy sum , Tabulku součtů) 

Pozor: Při společném hodnocení různých tahů (příklad hry, kdy existují dva tahy ve 
středu a dva tahy v neděli) je třeba si ověřit posloupnost, se kterou jsou hodnoty v 
grafech prezentovány (Statistiky - Grafy, Historie vylosovaných čísel - Grafy).  

Poznámka : po kontrole se vraťte do nabídky Vylosovaná čísla   Editovat, zvolte 
Zobrazit skrytá losování a zrušte označení v sloupci Skrýt u prvních dvou zápisů v 
seznamu. Tím obnovíte původně zapsané hodnoty losování. 

Export vylosovaných čísel  

Menu : Vylosovaná čísla  Exportovat  

Funkce dovoluje exportovat vylosovaná čísla do souboru. Formát souboru je možné 
zvolit binární nebo textový. Binární formát je určen pro výměnu dat mezi uživateli 
programu Expert Lotto. Exportované textové soubory lze použít v jiných programech 
k dalšímu případnému zpracovávání (např. tabulkový procesor), popis jejich formátu 
je uveden zde. 

Po zvolení funkce z menu programu se nejprve objeví standardní okno pro určení 
jména souboru, do kterého budou vylosovaná čísla exportována. Můžete zadat 
jméno nového souboru, nebo nalistovat existující soubor, který pak bude přepsán. 
Pro export v textovém formátu, zvolte typ souboru "CSV nebo textové soubory", pro 
export v binárním formátu zvolte typ souboru "Soubory vylosovaných čísel". 

Popis ovládacích prvk ů 

• Soubor  - zde je uvedeno jméno Vámi vybraného souboru. Jméno souboru je 
možné změnit kliknutím na . 

• Výběr dat  - zde může zvolit, které losovací dny a tahy budou exportovány. 
Popis výběru vylosovaných čísel je zde.  

Import vylosovaných čísel  

Menu : Vylosovaná čísla  Import  

Funkce dovoluje importovat vylosovaná čísla ze souboru. Formát importovaného 
souboru je možné zvolit binární nebo textový.  
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Po zvolení funkce z menu programu se nejprve objeví standardní okno pro určení 
jména souboru, ze kterého budou vylosovaná čísla importována.  
Pro import dat v textovém formátu, zvolte typ souboru "CSV nebo textové soubory", 
pro import v binárním formátu (výchozí formát programu Expert Lotto) zvolte typ 
souboru "Soubory vylosovaných čísel". 

Popis ovládacích prvk ů 

• Soubor  - zde je uvedeno jméno Vámi vybraného souboru. Jméno souboru je 
možné změnit kliknutím na . 

• Připojit k existující databázi  - zde může zvolit, zda se stávající databáze 
vylosovaných čísel nahradí vylosovanými čísly z importovaného souboru 
(volba není zatržena), nebo zda se do stávájící databáze vylosovaných čísel 
pouze doplní chybějící losování z importovaného souboru. 

Textový formát importovaných soubor ů 

Pro úspěšný import vylosovaných čísel ze souboru v textovém formátu musí 
importovaný soubor splňovat následující pravidla: 

• Všechna losovaná čísla a losovací datum jednoho tahu musí být uvedena na 
jednom řádku souboru. 

• Čísla na řádku musí být oddělena čárkou "," , středníkem ";" , mezerou " " , 
tabelátorem nebo dvojtečkou ":" .  

• Řádky začínající znakem "#"  jsou považovány za komentář a nebudou 
importovány. 

• Každý importovaný řádek pak musí obsahovat v tomto pořadí: losovací datum, 
losovaná čísla, dodatková čísla (pokud se losují). 

• Formát losovacího data typu den/měsíc/rok  (například loterie typu Expert 
Lotto Keno): 

Název Hodnoty  Poznámka  

Rok 
losování 

číslo v 
rozmezí od 
1980 výše  

  

Měsíc 
losování  

číslo 1 až 12    

Den 
losování  

číslo 1 až 31    

Číslo 
tahu  

číslo 1 až 
maximální 
počet losování 
v jednom dni  

Tato položka je povinná pouze pokud loterie 
losuje víc než jeden tah v jednom losovacím dni. 
V opačném případě se neuvádí. První tah má 
hodnotu 1, druhý má hodnotu 2 atd.  

•    

• Formát losovacího data typu týden/rok  (například loterie typu Expert Lotto 
6/49): 
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Název Hodnoty  Poznámka  

Rok 
losování 

číslo v 
rozmezí od 
1980 výše  

  

Týden 
losování  

číslo 1 až 53    

Losovací 
den  číslo 1 až 6  

Tato položka je povinná pouze pokud loterie 
provádí losování několikrát týdně. V opačném 
případě se neuvádí. Pokud se losuje například ve 
středu a v neděli, pak středeční losování budou mít 
hodnotu 1 a nedělní losování budou mít hodnotu 2.  

Číslo 
tahu  

číslo 1 až 
maximální 
počet 
losování v 
jednom dni  

Tato položka je povinná pouze pokud loterie losuje 
víc než jeden tah v jednom losovacím dni. V 
opačném případě se neuvádí. První tah má 
hodnotu 1, druhý má hodnotu 2 atd.  

•    

Příklad souboru vylosovaných čísel v tomto textovém formátu můžete vytvořit pomocí 
funkce Export vylosovaných čísel. 

Poznámka: Můžete také použít Průvodce Importem pro import losovaných čísel ve 
formátu odlišném od výše popsaných.  

Průvodce importem vylosovaných čísel  

Menu : Vylosovaná čísla  Průvodce importem  

Funkce je určena pro import vylosovaných čísel v textové podobě například z 
oficiálních webových stránek loterie. 

Funkce je alternativou k manuálnímu doplňování vylosovaných čísel. Oceníte ji 
zejména v případě, že oficiální webové stránky loterie zveřejňují historii vylosovaných 
čísel formou tabulky pro celý uplynulý kalendářní měsíc nebo rok. Pak můžete 
přenést text vylosovaných čísel z webových stránek do okna průvodce, který Vám 
pak umožní vložit do programu vylosovaná čísla za celý měsíc nebo rok. 
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Import vylosovaných čísel je rozdělen do několika kroků. Tlačítkem Další se 
posunete na další krok průvodce, tlačítkem Předchozí se vrátíte k předchozímu kroku 
průvodce. Tlačítko Nápověda zobrazí kontextovou nápovědu k aktuálnímu kroku 
průvodce. Tlačítko Storno zavře okno průvodce a import vylosovaných čísel nebude 
proveden. 

Jako první krok průvodce se nabízí krátký popis funkce Import vylosovaných čísel.  

 



 

109 

Statistiky 

Obecné statistiky  

Obecné statistiky uvádí základní informaci o typu a rozsahu zpracovávaných dat. 
Tato informace zahrnuje:  

• Celkový počet tipů 
• Počet tipů s vylosovanými čísly 
• Počet tipů s dodatkovými čísly 
• Počet tipů se slepými čísly  

Po výběru údajů pro výpočet a stisknutí tlačítka Vypočítat se na obrazovce objeví 
indikátor průběhu zpracování statistik a následně po zpracování se objeví hlášení o 
provedených statistikách. Poslední počítaná hodnota statistik zůstává v paměti 
počítače a aktualizuje se teprve po novém zadání a stisknutí tlačítka Vypočítat. 

Tato statistika hodnotí existenci tipů se slepými čísly. 

Statistika Čísel v tipu  

Tato statistika uvádí četnost výskytu čísel v tipech. Statistiku lze provádět pro 
schránku, vylosovaná čísla i pro kombinaci obou oblastí. 

 

Tabulka má obvyklou strukturu údajů.  

Hodnoceným parametrem je výskyt čísla v historii hry, ve schránce, nebo v 
kombinaci schránky a historie. Tabulku lze setřídit podle libovolného sloupce. Do 
sloupce čísel lze promítnout zabarvení připravené pomocí záložky Vylosovaná čísla .  

Příklad:  
Ve výše uvedené tabulce je hodnocen výskyt jednotlivých čísel v celé historii 
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modelové hry. Číslo "1" se v historii hry vyskytlo 117x, což představuje 2,0% z 
výskytu všech čísel v tabulce. Naposledy bylo losováno před 5 tahy (za jeden tah se 
počítá každý individuálně provedený tah v historii - 1St, 2St, 1Ne a 2Ne jsou tedy 
čtyři individuální tahy). Situace, kdy toto číslo bylo losováno právě před 5 tahy, se v 
hodnocené historii vyskytuje 5x (Opakování). Minimální prodleva informuje, že v 
historii hry došlo k situaci, kdy toto číslo bylo taženo ve dvou tazích jdoucích 
bezprostředně za sebou (Min Prodleva). Největší prodleva (42 - Max Prodleva ) 
uvádí nejdelší spojité období v historii provedených losování, kdy toto číslo nebylo 
taženo. Perioda uvádí vypočtenou průměrnou periodu mezi jednotlivými výskyty 
čísla. Protože pro počet tahů nemá význam uvádět reálná čísla (s vyjádřením 
desetin), je uvedena Průměrná prodleva, jako celočíselné vyjdáření hodnoty hodnoty 
Periody. Údaje ve sloupcích Výskyt, % se vždy vztahují k hodnocenému souboru 
(schránka, vylosovaná čísla nebo kombinace obou). Údaje ve sloupcích Naposled, 
Opakování, Min Prodleva, Max Prodleva, Prům Prodleva a Perioda se vždy vztahují 
pouze k zadanému výběru v historii hry a jsou spočteny a uvedeny i když jejich 
výpočet není zadáván. Pokud se v polích vyskytne údaj n/a, znamená to, že číslo v 
zadaném intervalu nelze hodnotit (buď se nevyskytuje (sloupce Výskyt, %) nebo se 
vyskytuje v uvedeném období jen jednou (Prodlevy, Perioda). Lze tedy posoudit 
četnost výskytu jednotlivých čísel ve schránce po jejím zpracování a využít přitom 
některých důležitých údajů z definované periody historie těchto čísel (Naposled, 
Prodlevy).  

Čísla lze ve výpisu vyznačit - viz následující příklad  

 

K takovému vyznačení klikněte kurzorem myši na řádek s číslem. Pro souvislé 
vyznačení více tipů použijte kombinaci s klávesou SHIFT a pro roztroušené 
vyznačení tipů užijte klávesu CTRL. Toto vyznačení ruší barevné označení polí tiketu 
vytvořené na záložce Vylosovaná čísla v dialogu Zabarvení tiketu a přenese se do 
všech ostatních míst v programu, kde lze zobrazení tiketu využívat.  

Poznámka : Do statistiky údajů jsou zahrnuta i čísla z tipů, které obsahují slepá čísla. 

Statistiky dodatkových čísel  

Statistiky Dodatková čísla 
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Zobrazuje formou tabulky a grafu zastoupení dodatkových čísel.  

Ve hrách s losovaným dodatkovým číslem ze stejného osudí jako čísla tipu 
(dodatkové číslo se nemůže shodovat s žádným dalším vylosovaným číslem v tipu) 
se tato funkce pro statistické hodnocení schránky neuplatní, protože schránka 
dodatkové číslo v tomto případě neobsahuje. Funkci v tomto případě lze uplatnit 
pouze pro statistiku vylosovaných čísel. 

Struktura tabulky je popsána v kapitole o záložce Statistiky. První sloupec tabulky 
uvádí dodatkové číslo, druhý sloupec uvádí četnost výskytu tohoto čísla, třetí sloupec 
uvádí procentuální zastoupení čísla. Čtvrtý sloupec udává před kolika losováními 
došlo k poslednímu výskytu čísla, pátý sloupec (Opakování) uvádí kolikrát k takové 
situaci došlo v historii hry, sloupce Min, Max a Prům Prodleva ukazují hodnoty 
minimálního, maximálního a průměrného intervalu prodlevy v opakovaném výskytu 
tohoto čísla. Sloupec Perioda ukazuje průměrnou periodu výskytu čísla. Tabulku lze 
setřídit podle každého ze sloupců v cyklu (nesetříděné, narůstající, klesající) .  

V případě her typu Powerball, kdy se losuje jedno nebo více dodatkových čísel ze 
zvláštního osudí, bude tabulka při hodnocení schránky obsahovat statistiku 
dodatkových čísel uvedených ve schránce.  

Poznámka : Jednička ("1") ve sloupci "Naposled" pro číslo 2 znamená, že číslo bylo 
losováno právě při minulém losování. 

Statistiky Sum  

Tato funkce nabízí několik nástrojů pro statistické hodnocení sumy.  

• Tabulka sumy  - uvádí přehled zastoupení sum čísel v tipu 

 
Ve výše uvedeném příkladu je zobrazena tabulka statistiky sum pro všechny 
tahy modelové hry Expert Lotto 6/49. Z tabulky je vidět, že nejčastější sumou v 
modelové databázi je suma 163 . Tato suma se vyskytla ve zvoleném intervalu 
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hry celkem 19x, což představuje 2% ze všech možností. Naposledy byl tip s 
touto sumou losován před 11 tahy. Tato situace (opakování s prodlevou 11 
tahů) se dosud v historii hry neopakovala. Minimální interval mezi výskytem 
dvou po sobě jdoucích sum s hodnotou 163 je jedno losování, maximální 
prodleva mezi dvěma po sobě jdoucími výskyty této sumy je 167 losování a 
průměrná hodnota prodlevy mezi výskytem této sumy je 50 losování. Perioda 
výskytu je 50,53 "losování". 
Tipy obsahující slepá čísla nejsou do statistiky sum započítávány.  

• Graf sou čtů - uvádí grafický přehled rozdělení sum v hodnoceném intervalu 
nebo ve schránce, nebo v kombinaci obou.  

• Tabulka základ ů sumy  - jako základ sumy je označen součet všech číslic 
sumy. Základ sumy se pohybuje v rozsahu od 1 do 9. Každá filtrace 
provedená pro jediný základ sumy omezí schránku tak, že v ní ponechá jen 
sumy vzdálené od sebe navzájem o násobky 9. Jestliže zvolíme při filtrování 
rozsah sumy s rozdílem mezi maximální a minimální hodnotou sumy 
(například od 171 do 179) bude pro každý jeden základ sumy obsahovat 
schránka tipy shodující se nejvýše v 4 číslech. Jestliže pro jediný základ sumy 
zvolíme rozpětí výsledných sum větší než 9 bude schránka obsahovat pro 
jediný základ i tipy shodné v 5 číslech. 

 
Ve výše uvedené tabulce je statisticky zpracován výskyt jednotlivých základů 
sumy v náhodném souboru 1000 tipů. Každý ze základů sumy se v tomto 
souboru vyskytuje přibližně v 1/9 případů.  

• Graf základ ů sumy - poskytuje grafické zpracování tabulky základů sumy ve 
statisticky hodnoceném výběru 

• Poměr Sudých /Lichých sum - uvádí v definované struktuře poměr lichých a 
sudých sum v hodnoceném výběru  

Statistiky Lichá / Sudá  

Funkce počítá výskyt lichých a sudých čísel v tipu pro zadané období, pro schránku, 
nebo pro kombinaci obou oblastí společně. Výsledek je uváděn formou tabulky 
používanou v ostatních statistikách. 
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V příkladu na obrázku je uvedena četnost výskytu poměrů Lichých /Sudých čísel v 
tipech vylosovaných čísel pro období od 16/2005 do 28/2009 (celkem 900 
losovaných tipů). Tabulka uvádí také celkový počet lichých a sudých čísel ve výběru.  

 

Tipy obsahující slepá čísla nejsou do výpočtu této statistiky zahrnuty. 

Statistika Nízká/Vysoká  

Statistika poměru nízkých a vysokých čísel v tipu. V případě her se sudým počtem 
všech možných čísel je první polovina seřazené řady těchto čísel v narůstajícím 
pořadí považována za nízká čísla, druhá polovina za vysoká čísla. V případě hry s 
lichým počtem používaných čísel (6/49 - losuje se ze 49) se prostřední číslo (25) 
považuje za číslo patřící do poloviny vysokých čísel.  

Statistika Nízká/Vysoká obsahuje dvě záložky Tabulka Nízká/Vysoká a Graf 
Nízká/Vysoká . Uspořádání tabulky má definovanou strukturu tabulek Statistiky  

 

Poznámka:  Tabulka odpovídá zpracování databáze vylosovaných čísel v modelové 
hře Expert Lotto 6/49  

Nízká/Vysoká - hodnocený parametr; 0-6 znamená, že všechna čísla jsou vyšší než 
24. Výskyt v historii hry 16x (1,7%). Naposledy byl tento poměr losován před 83 tahy 
(8 týden roku 2009 1. tah Stř). K takové situaci (výskyt poměru N/V právě před 83 
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losováními) dosud v historii hry nedošlo. Minimální prodleva mezi dvěma po sobě 
následujícími výskyty poměru N/V čísel = 0-6 v historii hry je 14 losování, maximální 
prodleva mezi dvěma po sobě jdoucími výskyty tohoto poměru N/V je 169 losování, 
průměrná prodleva je 55 losování, vypočtená perioda opakování je 56,25.  

Pod tabulkou jsou uvedeny údaje o celkovém počtu losovaných nízkých a vysokých 
čísel v celé historii hry  

Tipy, které obsahují slepá čísla nejsou do statistiky zahrnuty. 

Statistika Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká  

Funkce je kombinací statistiky výskytu poměrů Lichých/sudých a Nízkých/Vysokých 
čísel ve schránce, v množině vylosovaných čísel nebo v obojím současně. 

Grafy zobrazují přehledně distribuce Lichých/Sudých čísel společně s distribucí 
Nízkých/Vysokých čísel. 

 

Statistika Základ Sumy + Lichá/Sudá  

Funkce je kombinací statistiky výskytu základu sumy a výskytu poměrů 
Lichých/Sudých čísel ve schránce, v množině vylosovaných čísel nebo v obojím 
současně. 

Grafy zobrazují přehledně distribuce Lichých/Sudých čísel pro jednotlivé skupiny 
odpovídající různým hodnotám základů sumy. 
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Statistika Základ Sumy + Nízká /Vysoká  

Funkce je kombinací statistiky výskytu základu sumy výskytu poměrů 
Nízkých/Vysokých čísel ve schránce nebo v množině vylosovaných čísel nebo v 
obojím současně. 

Grafy zobrazují přehledně distribuce Nízký/Vysokých čísel pro jednotlivé skupiny 
odpovídající různým hodnotám základů sumy. 

Statistika Dvojice  

Tato funkce uvádí v tabulku se statistikou výskytu všech možných dvojic, které se 
mohou vyskytnout v daném typu hry. 

 

Tabulka ve výše uvedeném příkladu je seřazena podle Výskytu jednotlivých dvojic 
čísel. Čísla ve sloupci Dvojice jsou podbarvena podle volby provedené na záložce 
Vylosovaná čísla. Každé číslo dvojice je podbarveno příslušnou aktuální barvou. V 
tabulce lze provádět výběr libovolných kombinací dvojic kliknutím myši na příslušný 
řádek (s klávesou SHIFT pro spojený výběr, s klávesou CTRL pro roztroušený 
výběr). Přitom se zruší původní podbarvení všech dvojic a vytvoří se nové 
podbarvení obou čísel ve dvojici. 

Poznámka:  Jestliže v tabulce výše kliknete myší na první řádek, podbarví se 
všechna políčka tabulky obsahující číslo z označené dvojice. 

Zabarvení se přenáší do všech dalších míst programu, kde lze zabarvení použít. 

Využití:  Funkce se nejčastěji využívá pro zjištění nejfrekventovanější dvojice ve 
schránce po jejím omezení pomocí různých nastavených kriterií. Ve všech hrách 
poslouží tato funkce také dobře k odhadu dosud nelosovaných dvojic čísel za 
relativně krátké období zpět v minulosti hry. 

  

  

Statistika Trojice  
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Tato funkce uvádí v definované struktuře tabulku se statistikou výskytu všech 
možných trojic, které se mohou vyskytnout v daném typu hru. 

Funkce je totožná s funkcí statistiky pro Dvojice. Jediný rozdíl je v tom, že 
hodnoceným parametrem je nyní výskyt všech možných trojic. 

  

Statistika Matice čísel  

Tato statistika hodnotí podobně jako statistika Dvojice výskyt vzájemných dvojic 
čísel. Toto hodnocení lze provádět pro libovolný časový úsek v historii, pro obsah 
schránky a pro kombinaci obou oblastí. Tato funkce patří k nejvíce využívaným 
statistikám programu. Způsob zobrazení je realizován formou křížové matice 
příslušných dvojic a zpracování poskytované informace je odlišné. Viz také Obrácená 
Matice čísel .  

Přepínač v horní části tabulky umožňuje zobrazit buď počet výskytů dvojice ve 
zvoleném výběru dat, nebo se volbou Naposled zobrazí v tabulce kolik tahů uplynulo 
od posledního výskytu dvojice ve výběru vylosovaných čísel. Pokud dvojice čísel 
nebyla dosud vylosována (v tabulce Výskyt uvedena 0) , je v tabulce Naposled tato 
dvojice označena jako "-".  

 

Matice má formát se 49 řádky a 49 sloupci. Každý řádek a každý sloupec jsou 
věnovány jednomu číslu. Pole v matici potom ukazují výskyt dvojice definované 
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řádkem a sloupcem matice. Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že číslo "1" bylo s 
číslem "2" taženo 6x, s číslem "3" 9x , s číslem "4" byla jednička tažena 12x. Číslo 18 
bylo taženo s číslem "1" 10x. Každý řádek může být sortován v cyklu vzestupně, 
sestupně, bez sortování. Setřídění se dosáhne kliknutím myši na záhlaví sloupce, 
nebo na začátek řádku. 

 

V ukázce je setřídění čísla "1" od největšího po nejmenší. Z ukázky vyplývá, že číslo 
"1" bylo v historii losováno nejčastěji s číslem "34". Setřídění lze provádět i ve 
sloupcích. 

 

Číslo "3" bylo nejčastěji taženo s číslem "9". 

Pod výpisem je volba Rozsah sum pro obrácenou matici čísel, která se vztahuje k 
zobrazování Obrácené matice čísel. 

 

V příkladu výše je pro zobrazení v Obrácené matici defnován rozsah četností, který 
se má zobrazit v této matici. Podle výše uvedeného příkladu by se v této matici 
zobrazily ty dvojice, jejichž četnost je vyšší než 2 a nižší než 22. Definici těchto mezí 
můžete provést přímo zadáním z klávesnice nebo pomocí . Čísla, která se po 
výpočtu statistiky Matice čísel automaticky objeví v editačních okénkách Rozsahu 
sum pro obrácenou matici představují vyhledané minimum a maximum v matici.  

Obsah statistiky Obrácená matice čísel můžete ovlivnit také tak, že myší označíte 
alespoň dva řádky v tabulce Matice čísel. Statistika Obrácená matice čísel pak bude 
obsahovat údaje pouze pro dvojice čísel sestavené z vybraných řádků. 

Příklad: V matici jsme vymezili řádky 1 až 9. Potom výpis Obrácené matice čísel 
bude obsahovat výpis četností pro všechny dvojice vytvořené z čísel 1 až 9.  
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Využití funkce  

Funkce se především využívá pro zjištění nejvíce zastoupených dvojic ve schránce 
po uplatnění kriterií a hráčských přístupů. Velmi časté je využití společně se 
statistikou uváděnou v Obrácené matici čísel. 

Obrácená matice čísel  

Obrácená matice čísel uvádí výpis všech vzájemných dvojic seřazený podle jejich 
četností. Výpis v následujícím příkladu byl pořízen výpočtem statistiky pro schránku 
obsahující 500 náhodně generovaných tipů z celého rozsahu 49 losovaných čísel.  
Přechodem mezi tabulkami pro zobrazení můžete volit v tabulce zobrazení buď počtu 
výskytů dvojice (sloupec "0" pak uvádí dvojice, které se výběru dat vůbec 
nevyskytují, sloupec "1" uvádí dvojice, které se ve výběru dat vyskytují právě jednou 
atd) nebo můžete dvojice zobrazit podle jejich posledního výskytu ve zvoleném 
výběru vylosovaných čísel. Sloupec "n/a" pak uvádí dvojice, které nebyly dosud 
taženy, sloupec "0" uvádí dvojice tažené právě v posledním tahu (vždy 15 dvojic ze 
šesti čísel), sloupec "1" obsahuje dvojice z minulého tahu atd. 

 

Sloupce v tabulce určují četnost příslušné dvojice. Číselná hodnota této četnosti je 
záhlavím sloupce. Na jednotlivých řádcích matice jsou potom uvedeny dvojice čísel, 
jejichž výskyt odpovídá četnosti v záhlaví sloupce. V uvedeném příkladu nebyly 
zjištěny dvojice 9 - 16 a 12-30; nejnižší četnost výskytu (1x) má celkem 12 dvojic (1-
45, 3-26, 8-24, 8-45, 14-45, 19-26, 20-35, 26-27, 33-34, 34-42, 35-40, 37-42) . 
Dvojice ve sloupcích jsou setříděny podle prvního čísla dvojice a následně podle 
druhého čísla dvojice. 
Přepínač Naposled zobrazuje dvojice čísel rozdělené do sloupců podle počtu tahů, 
které uplynuly od posledního výskytu dvojice ve zvoleném rozsahu vylosovaných 
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čísel. Sloupec "0" pak obsahuje všechny dvojice, které byly taženy v posledním 
losování.  

Aby bylo umožněno snadnější vyhledávání, je pod výpisem umístěna volba Zvýraznit 
číslo. Do editačního okénka můžete zadat číslo z klávesnice, nebo je můžete 
vyhledat pomocí roletek . Záhlaví sloupců obsahujících zvýrazněné číslo jsou 
označeny tmavější barvou. 

 

Políčko s hledaným číslem je označeno modře. Hledané číslo je ve dvojici umístěno 
podle své velikosti.  

Bylo generováno 500 tipů, uplatňuje se tedy normální rozdělení dvojic. Proto nejvyšší 
počet dvojic bude mít četnost zhruba v poloviční hodnotě maximálních četností.  

Nejvyšší četnosti výskytu dvojic jsou uváděny ve sloupci tabulky úplně vpravo. V 
rozsáhlých tabulkách použijte ke zpřístupnění posuvník pod tabulkou, který se 
doplňuje automaticky. 

Využití funkce  

Tato funkce je velmi často používána ve spojení s uplatněním jednotlivých kritérií. Je 
vhodná pro zjištění, co kritérium se schránkou provede a může sloužit ke zjištění 
preferovaných tipů po uplatnění kritéria. Zároveň může tato funkce hodnotit četnost 
výskytu dvojic v libovolném intervalu historie hry. 

Příklad:  

Stejně jako dělíme z hlediska četnosti výskytu jednotlivá čísla do kategorií horká 
čísla, teplá čísla a studená čísla můžeme nyní hodnotit i dvojice čísel.  

Každý tip 6 čísel představuje 15 dvojic. Kombinací dvojic ze 49 čísel může být 
1176.To znamená, že zhruba při 80 losováních by při rovnoměrné stejné četnosti 
dvojic měla být každá dvojice alespoň jednou tažena. Pokud provedete statistiku a 
zobrazíte Obrácenou matici dvojic lehce zjistíte, které dvojice nebyly v tomto období 
taženy vůbec a které dvojice byly taženy vícekrát.  

Poznámka: Další údaje o jednotlivých dvojicích a trojicích čísel lze získat také ve 
Statistice dvojic a Statistice trojic  

Statistika po sob ě jdoucích čísel  
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Statistika po sobě jdoucích čísel nabízí :  

• Celkový přehled - uvádí přehled výskytu dvojic, trojic a čtveřic po sobě 
jdoucích čísel v hodnocených tipech. 

• Tabulka a graf dvojic - nabízí statistiku výskytu dvojic po sobě jdoucích čísel, 
to znamená dvojic 1-2, 2-3, 3-4 atd. Tato statistika je v podstatě pouze 
výsekem ze statistiky Dvojic a má tedy stejný význam i způsob využití. 

• Tabulka a graf trojic - nabízí statistiku výskytu trojic po sobě jdoucích čísel, to 
znamená trojic 1-2-3, 3-4-5, 5-6-7 atd. Tato statistika je v podstatě pouze 
výsekem ze statistiky Trojic a má tedy stejný význam i způsob využití. 

K vysvětlení funkce použijeme následující příklad:  

 

Na obrázku je výsledek výpočtu statistiky pro schránku se souborem 1000 
náhodných tipů. Z vypočtené statistiky vyplývá, že v tipech je celkem 512 dvojic po 
sobě jdoucích čísel. Z toho 380 tipů obsahuje po jedné dvojici a 66 tipů obsahují vždy 
dvě dvojice. 554 tipů neobsahuje žádnou dvojici. Zato však z těchto 1000 tipů 37 tipů 
obsahuje trojici po sobě jdoucích čísel. Trojice jsou tedy ve statistice posuzovány 
jako samostatný prvek, i když ve skutečnosti jde vždy o dvě po sobě jdoucí dvojice. 
Pět tipů obsahuje čtveřici po sobě jdoucích čísel.  

 

Statistika Slepá čísla  

Tato funkce hodnotí výskyt slepých čísel v tipech ve schránce. Vycházejme z 
následujícího příkladu: 
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V označených tipech došlo pomocí funkce Záměna čísel nejprve k zaměnění čísel 3 
za 94 a v dalším kroku bylo číslo 12 zaměněno za slepé číslo 95. V tipech 
obsahujících obě čísla jsou uvedena dvě slepá čísla v pozicích za sebou. V tipech 
obsahujících pouze číslo 12 došlo k záměně jen jednoho čísla (95) které se umístilo 
do druhé pozice v tipu. Předposlední tip před provedením záměn vypadal takto 3, 8, 
9, 12, 39, 48. Po záměnách se čísla z druhé a třetí pozice posunula do dalších pozic, 
protože provedená záměna za 94 a 95 vedla k obsazení první a druhé pozice.  

Statistika výše uvedeného výpisu potom vypadá následovně:  

 

V první tabulce je uvedeno: počet tipů ve kterých není zaslepena žádná pozice je 5; 
počet tipů se zaslepenou jedinou pozicí je 2 a počet tipů se dvěma zaslepenými 
pozicemi je 3. Druhá tabulka ve sloupci Slepá čísla uvádí použitá slepá čísla a ve 
sloupci výskyt uvádí četnost jejich výskytu. 

Statistika Skupiny čísel  

Tato statistika odpovídá kritériu Skupiny čísel a uvádí dvě základní informace týkající 
se skupin čísel. Jde o výskyt čísel v jednotlivých skupinách a počet skupin čísel, 
které se uplatní v každém losování. Informace jsou zobrazeny pomocí čtyř záložek: 

Tabulka výskytu čísel v jednotlivých skupinách 
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Skupina - uvádí meze skupin, do kterých jsou rozdělena všechna čísla losovaná v 
rámci hry a jejich meze. Počet skupin a jejich meze se řídí hodnotami nastavenými v 
okně kritéria Skupiny čísel. Lze nastavit až deset skupin s rozdílnými mezemi. 
Skupiny nemusí být stejně velké. Ve výše uvedeném příkladu je hodnocen výskyt 
jednotlivých čísel z pravidelných 7 skupin po sedmi číslech z modelové hry Expert 
Lotto 6/49 pro rozmezí losování od 16/2005 do 28/2009. 

Výskyt - v příkladu je v prvním řádku tabulky hodnocen výskyt čísel ze skupiny od 1 
do 7 v definované historii hry . Sloupec Naposled říká, že alespoň jedno číslo z této 
skupiny bylo taženo právě minule a tato situace se v historii hry opakovala 368x. 
Minimální prodleva mezi dvěma po sobě existujícími výskyty čísel ze skupiny 1 až 7 
je jedno losování a maximální prodleva je 8 losování. Průměrná prodleva je 1 
losování. 

Graf skupin čísel uvádí údaje o výskytu, posledním výskytu a periodě opakování a o 
prodlevě převzaté z příslušné tabulky 

Tabulka počtu skupin - uvádí statistiku, kolik skupin se nejčastěji uplatnilo v každém 
tipu ze všech losování hry. 

 

Z výše uvedeného obrázku je vidět, že v historii hry od 16/2005 do 28/2009 nikdy 
nedošlo k případu, kdy by tip obsahoval čísla, která nespadají do žádné z 
navolených skupin. K takovému případu může dojít tehdy, když navolíte například 
snížený počet skupin, které navíc budou nespojité. Jako příklad si můžete vyzkoušet 
ve filtru Skupiny čísel volbu dvou skupin z nichž první bude v rozmezí od 1 do 15 a 
druhá v rozmezí od 35 do 49. Pak se mohou vyskytnout tipy obsahující taková čísla, 
že žádné z nich nespadá do žádné z definovaných skupin. V příkladu uvedeném na 
obrázku výše byla provedena volba 7 skupin ze 49 čísel rovnoměrně obsahujících po 
7 číslech. V tabulce je vidět, že nejčastější případ byla situace, kdy čísla spadala do 
4 nebo 5 skupin. To nasvědčuje častému výskytu situace, kdy jsou tažena dvě 
sousední čísla 
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Graf počtu skupin - zobrazuje údaje o výskytu situace, intervalu k poslednímu 
výskytu situace a periodě opakování situace ve zvoleném intervalu hodnocené hry. 

  

Statistika Pozice tipu  

Tato statistika uvádí v definované struktuře tabulku a grafické zobrazení výskytu čísel 
v jednotlivých pozicích v tipu. 

 

Sloupec uvádějící čísla v tipu je označen číslem pozice. Pozici v tipu lze volit 

výběrem Zobrazit pozici v tipu kliknutím na . Čísla v příkladu výše jsou zabarvena 
podle výběru pro zabarvení provedeného na záložce Vylosovaná čísla. Zabarvení lze 
změnit. Kliknutím na libovolný řádek se původní zabarvení zruší a obarví se jen číslo 
v příslušném řádku. K zabarvení lze použít jednotlivé kliknutí myší na řádek nebo v 
kombinaci myši a klávesy SHIFT (spojitý výběr) nebo klávesy CTRL (roztroušený 
výběr). Při přechodu do další pozice se toto nově provedené zabarvení tabulky zruší. 

Graf pozic v tipu zobrazuje údaje o výskytu čísel v tipu v konkrétní pozici. Volbu 
zobrazované pozice musíte provézt pomocí tlačítka Možnosti a výběrem příslušných 
variant zobrazení. Volba aktuální pozice v tabulce se do volby zobrazení pozice v 
grafu nepromítá. To umožňuje zobrazit výskyty ve všech pozicích současně v 
jediném grafu. 

Poznámka:  Pro dobré odlišení v grafu je vhodné pomocí tlačítka Možnosti přejít na 
zobrazení čarovým grafem a výběrem barev obarvit jednotlivé křivky grafu. 

Statistika Vzdálenost čísel  

Funkce uvádí v tabulce a grafu pro rozdíly čísel v pozicích 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 a 6-5. 

Hodnoceným parametrem je velikost rozdílu mezi čísly v sousedících pozicích v tipu. 



Nápověda pro Expert Lotto 

124 

 

Výše uvedená tabulka uvádí, že nejvyšší frekvence (100x) výskytu rozdílu mezi čísly 
v druhé a první pozici je pro rozdíl "2" (Vzdálenost 2-1) a druhá nejvyšší pro rozdíl "1" 
(99x). Třetí nejvyšší výskyt je rozdíl mezi pozicí 2 a 1 s hodnotou "6" (93x). 
Naposledy se vyskytnul rozdíl "7". Situace, kdy byl rozdíl mezi čísly v druhé a první 
pozici roven 7 se v historii hry od 16. týdne 2005 do 28. týdne 2009 vyskytla 3x. 

Graf vzdálenosti čísel dovoluje zobrazit tyto rozdíly pro všechny kombinace 
sousedících dvojic společně. Nastavení pozice v tabulce se nepřenáší do nastavení 
pozic v grafu. Průběh všech grafů pro všechny možné kombinace sousedících pozic 
je zhruba stejný. 

  

  

Statistika První/Poslední číslice v jednotlivých 
číslech v tipu  

Tato statistika posuzuje výskyt jednotlivých číslic na první a poslední pozici v čísle 
pro všechny pozice čísel v tipu. Pro tento účel jsou čísla všech her považována za 
dvouciferná. To znamená, že čísla z prvních devíti hraných čísel mají na první pozici 
vždy 0 (1=01, 2=02 ... 9=09). 

Příklad - modelová databáze losovaných čísel s výb ěrem od 16/2005 do 28/2009 
hry Expert Lotto 6/49.  

Statistika obsahuje 3 záložky: Tabulku pro První /Poslední číslici, Graf První číslice, 
Graf Poslední číslice. 
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Zobrazovaná pozice - je roleta pro výběr pozice čísla v tipu. První tabulka v pořadí 
uvádí statistiku první číslice, druhá tabulka se stejnou strukturou uvádí statistiku pro 
poslední číslici čísla ve třetí pozici v tipu. Z první tabulky je zřejmé, že nejčastěji se v 
modelové hře vyskytovaly na první pozici číslice 1 nebo 2. To nasvědčuje vysoké 
četnosti výskytu Nízkých/Vysokých čísel v poměru 3/3. Z druhé tabulky pro poslední 
číslici čísla ve třetí pozici vyplývá, že číslice od 0 do 9 se jako poslední číslice čísla 
ve třetí pozici v tipu vyskytují zhruba se stejným zastoupením (je zvolena databáze 
obsahující 900 tipů -modelová databáze 6/49 od 16. týdne /2005 do 28. týdne /2009). 

Graf pro první číslici a Graf pro poslední číslici zobrazují v grafické podobě sloupce 
Výskyt, Naposled a Prodleva. Volba pozice z tabulky se nepřenáší do volby 
zobrazované pozice grafem. Grafem zobrazované pozice volíte pomocí tlačítek 
Možnosti. 

Poznámka:  Při výpočtu se statistiky spočítají pro všechny pozice v jediném výpočtu. 
Přepnutím pozice dojde pouze ke změně hodnot v tabulkách. 

Touto statistikou můžete ovlivnit svá rozhodnutí při volbě kritéria První/Poslední 
číslice a Poziční kriteria - První/Poslední číslice. 

  

Statistika Pohyb čísel  

Tato funkce hodnotí pokles/nárůst čísla v první až šesté pozici v tipu (platí pro hry 
typu 6/49) Takový pokles/nárůst se v případě hodnocení tipů generovaných do 
schránky vztahuje k poslednímu zvolenému losování (Poslední zvolené losování se 
zjistí na záložce Vylosovaná čísla při zadání stejného výběru dat, který je uveden ve 
Statistice, i když se Statistika přímo pro vylosovaná čísla neprovádí). V případě 
hodnocení jen vylosovaných čísel se tato Statistika počítá vždy pouze pro tipy 
následující za sebou postupně pro celou zvolenou periodu historie hry. 
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Pokles čísla je hodnocen znaménkem "-". Jak je vidět z tabulky i z grafů, jde ve 
všech pozicích hodnocené historie hry (pokud je dostatečně dlouhá) zhruba o 
normální rozdělení (při dostatečně veliké databázi hodnocených tipů) s nejvyšším 
zastoupením v okolí hodnoty rozdílu "0" . To znamená, že je silně frekventovaná 
situace, kdy se jednotlivá losovaná čísla v tahu a dokonce i v jediné pozici opakují. 
Distribuce ve schránce závisí na způsobu generování a úpravy schránky různými 
filtracemi. 

Graf pohybu čísel ukazuje formou sloupcového nebo čarového grafu frekvenci 
výskytu jednotlivých hodnot pohybu hodnoty čísla v pozici oběma směry (poklesu 
/nárůstu) . Pozice zvolená pro zobrazení v tabulce se do grafu nepřenáší. Volbu 
pozice zobrazované grafem provedete tlačítkem Možnosti. Lze zobrazit distribuce 
pohybů ve všech pozicích současně, i když takové zobrazení není pro účely 
hodnocení příliš praktické, protože grafy se vzhledem k charakteru hodnoceného 
parametru vzájemně značně překrývají. 

Následující graf ukazuje hodnocení první pozice tipů ve schránce, která obsahuje 
soubor 1000 náhodných tipů (random1000). Tipem pro porovnávání je poslední 
uvedený tip v záložce Vylosovaná čísla ( 1. tah Ne z modelové hry 6/49 s hodnotami 
6,13,14,19,41,42). 
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Protože nejvyšším číslem v první pozici je číslo 6, může být největší negativní změna 
na číslo 1, to znamená pokles v hodnotě -5. V grafu je vidět, že skutečně nižší pokles 
neexistuje. Jestliže je soubor statisticky významný (rovnoměrná distribuce) platí v 
tomto případě, že součet číselných hodnot sloupců označujících pokles (hodnota od -
1 do -5) by měl být zhruba stejný jako součet číselných hodnot nárůstů (sloupce s 
rozdílem 0 a rozdílem vyšším než 0). 

Poznámka:  Jestliže se chystáte hodnotit tipy ve schránce, dbejte na správné 
vymezení periody losovaných čísel, ke které se má losování vztahovat. 

Statistika Následná čísla  

Tato funkce popisuje jak čísla z aktuálního losování oznamují nebo předpovídají čísla 
z losování následujícího. Čísla z posledního (nejnovějšího) tahu z aktuálního výběru 
vylosovaných čísel jsou vždy zvolena jako oznamovatelé. Při výpočtu statistik 
(tlačítko Vypočítat) pak program projde zvolený úsek databáze vylosovaných čísel a 
zapíše do statistické tabulky výskyty čísel z tahů, které bezprostředně následovaly po 
libovolném tahu z výběru dat, který obsahoval alespoň jedno oznamovací číslo.  

Příklad [Expert Lotto 6/49]:  

Zvolte modelovou loterii Expert Lotto 6/49 a přepněte na záložku Statistiky. Ve 
výběru dat nastavte výpočet statistik pouze pro poslední 10 tahů 1. Ne vylosovaných 
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čísel, klikněte na tlačítko Vypočítat. 

 

V nabídce Zobrazit statistiky vyberte Následná čísla a setřiďte tabulku sestupně 
podle sloupce výskyt. 

 

Oznamovací čísla jsou v tomto případě čísla z tahu 1. Ne 28/2009, který je 
nejaktuálnějším losováním ve zvoleném výběru dat. Jsou to tedy čísla 
6,13,14,19,41,42. Ze setříděné tabulky je tedy vidět, že pokud bylo taženo alespoň 
jedno z těchto čísel, pak v následujícím tahu bylo nejčastěji nejčastěji taženo číslo 
19. Dále pak čísla 29, 11, 23 atd. Naopak nikdy nenásledovala čísla 4,5,6,7 atd - to 
znamená čísla s výskytem 0 z uvedené statistické tabulky. 

28/2009 1. 
Ne 

6 13 14 19 41 42 29 

27/2009 1. 
Ne 

2 15 22 29 30 37 42 

26/2009 1. 
Ne 

5 6 11 31 40 43 32 
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25/2009 1. 
Ne 

16 21 24 25 35 46 47 

24/2009 1. 
Ne 

11 19 28 29 32 39 30 

23/2009 1. 
Ne 

3 13 14 19 23 48 15 

22/2009 1. 
Ne 

3 13 19 27 31 44 2 

21/2009 1. 
Ne 

1 12 20 23 30 34 33 

20/2009 1. 
Ne 

12 19 24 30 44 45 27 

19/2009 1. 
Ne 

9 23 25 27 30 38 6 

  

Výše uvedená tabulka zobrazuje vylosovaná čísla z výběru dat, to znamená 
posledních 10 tahů 1. Ne. Oznamovací čísla jsou zvýrazněna tučným písmem. 
Následné číslo 19, zvýrazněné růžovým pozadím, se vyskytlo ve dvou tazích:  

• 23/2009 kde bylo oznámeno čísly 13 a 19 z předchozího losování  
• 24/2009 kde bylo oznámeno čísly 13, 14 a 19 z předchozího losování 

Číslo 19 bylo tedy oznámeno celkem pětkrát, což je hodnota uvedená ve sloupci 
Výskyt ve statistické tabulce. 

  

 

  

Obdobným způsobem funguje i Tabulka pozic, kde jsou oznamovací a následná čísla 
rozdělena podle pozic v tipu. Použijte stejný výběr vylosovaných čísel jako v 
předchozím případě, zobrazte Tabulku pozic pro Pozici 2 a seřaďte tabulku sestupně 
podle sloupce Výskyt. 
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Z obrázku je vidět, že oznamovatelem na pozici 2 je číslo 13, po kterém na stejné 
pozici následovala pouze čísla 13 a 19.  

28/2009 1. 
Ne 

6 13 14 19 41 42 29 

27/2009 1. 
Ne 

2 15 22 29 30 37 42 

26/2009 1. 
Ne 

5 6 11 31 40 43 32 

25/2009 1. 
Ne 

16 21 24 25 35 46 47 

24/2009 1. 
Ne 

11 19 28 29 32 39 30 

23/2009 1. 
Ne 

3 13 14 19 23 48 15 

22/2009 1. 
Ne 

3 13 19 27 31 44 2 

21/2009 1. 
Ne 

1 12 20 23 30 34 33 

20/2009 1. 
Ne 

12 19 24 30 44 45 27 

19/2009 1. 
Ne 

9 23 25 27 30 38 6 

Výše uvedená tabulka zobrazuje vylosovaná čísla z výběru dat, to znamená 
posledních 10 tahů 1. Ne. Oznamovací číslo 13 na pozici 2 je zvýrazněno tučným 
písmem. Každé z následných čísel 13 a 19, zvýrazněných růžovým pozadím, se ve 
zvoleném úseku dat vyskytlo pouze jednou. Hodnota uvedená ve sloupci Výskyt ve 
statistické tabulce je tedy 1 pro obě následná čísla.  

Opakování čísel  

Statistiky Opakování čísla 

V tabulce je zobrazeno, kolik tahů po sobě se každé losované číslo objevilo ve 
zvoleném úseku historie hry a kolikrát tento jev nastal. 

Příklad [Expert Lotto 6/49]  
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Z výše uvedeného obrázku je vidět, že nejčastěji byla dvakrát po sobě tažena čísla 
37 a 43 a stalo se tak celkem osmnáctkrát v celé historii modelové hry Expert Lotto 
6/49. 

Následující obrázek ukazuje, že nejvícekrát po sobě bylo taženo číslo 17, které se 
opakovalo v pěti následujících tazích. 
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Poznámka : Údaje v této tabulce nezávisí na aktuálním obsahu schránky, data se 
zobrazují pouze pro vybraný úsek historie hry. 

Statistika Kritérií  

Tato tabulka umožňuje definici vlastních statistických parametrů pomocí kritérií a 
následně pak i hodnocení odpovídajících statistických ukazatelů jako jsou Výskyt, 
Naposled, Prodleva a další. Statistickým parametrem se zde stává fakt, že tip vyhoví 
podmínce zvoleného (složeného) kritéria.  

Tlačítka v dolní části okna mají následující funkce: 

• Přidat kritérium - zobrazí menu se seznamem dostupných kritérií, včetně 
složených a skupinových, pro která je možné statistiky vypočítat. Po přidání 
kritéria do tabulky je nutné přepočítat statistiky tlačítkem Vypočítat.  

• Upravit - umožňuje změnit parametry zvoleného kritéria.  
• Odstranit - odstraní zvolené kritérium z tabulky.  
• Posunout nahoru - posune zvolené kritérium o řádek nahoru.  
• Posunout dolů - posune zvolené kritérium o řádek dolů.  

 

Příklad [Expert Lotto 6/49]:  
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1. Vytvořte nové složené kritérium skládající se ze dvou složek: Lichá/Sudá 3:3 a 
Suma v rozmezí 120 až 180. Jedná se tedy o kombinaci dvou statisticky 
nejčastějších hodnot. 

2. Přepněte na záložku Statistiky a klikněte tlačítko Vypočítat. 
3. Zobrazte tabulku Kritéria. 
4. Klikněte tlačítko Přidat kritérium v dolní části obrazovky a vyberte složené 

kritérium vytvořené v předchozím kroku. 
5. Přepočítejte statistiky novým kliknutím na tlačítko Vypočítat. 
6. Výsledná tabulka pak bude vypadat takto:  

 

Z výše uvedeného obrázku je patrné, že sledovaný jev "Lichá/Sudá 3:3 A ZÁROVEŇ 
Suma 120 až 180" byl naposled nalezen v předminulém losování a objevuje se s 
průměrnou prodlevou 5 tahů. V příštím losování se tedy tento jev pravděbodoně 
nedá očekávat.  

Statistika segment ů historie vylosovaných čísel  

Tabulka a graf uvádí zastoupení segmentů Historie vylosovaných čísel pro zvolený 
sloupec Historie nebo kombinované zastoupení segmentů ve všech sloupcích 
Historie. Výběr sloupce se provádí pomocí vyklápěcí nabídky v horní části okna.  

Příklad [Expert Lotto 6/49]   
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 Z výše uvedené tabulky by se dalo usuzovat, že v příštím losovaní pro sloupec "0" 
budou tažená čísla rozložena do segmentů 4-1-1, protože tato kombinace se 
objevuje s průměrnou prodlevou 9 a naposled byla tažena před sedmi losováními.  

Statistika Vylosovaná čísla  

Tato funkce není statistikou. Podává však přehled o aktuálních hodnotách statisticky 
hodnocených parametrů většiny kritérií a se statistikou úzce souvisí. Proto byla 
zařazena do výběru statistik. Údaje, které tabulka a grafy uvádí, se počítají 
automaticky vždy po stisknutí tlačítka Vypočítat bez ohledu na to, zda je označen 
výpočet statistiky pro Schránku , pro Vylosovaná čísla nebo pro obojí. Rozsah tahů v 
tabulce a grafu odpovídá aktuálně nastavenému výběru vylosovaných čísel, tabulka 
však zobrazuje maximálně 1000 řádků (posledních losování z výběru), graf pak 
nejvýše 100 posledních losování z výběru.  

Tabulka vylosovaných čísel  

Tabulka vylosovaných čísel je silný nástroj, který podává přehled o uplatnění 
některých důležitých kritérií v historii hry. 

Obsah tabulky:  

• První sloupec obsahuje popisné údaje losování: datum tahu, popřípadě den 
tahu a pořadí tahu v tomto dni.  

• Druhý sloupec obsahuje všechna losovaná čísla, v hranatých závorkách jsou 
uvedena dodatková čísla (pokud jsou losována). Jejich obsah se mění jen 
volbou výběru zobrazované části historie vylosovaných čísel.  

• Suma - uvádí součet číselných hodnot všech čísel v tipu (dodatková čísla se 
do sumy nezahrnují). 

• Základ sumy - je součástí kriteria Suma a nabývá hodnot od 1 do 9. Číslo je 
součtem všech číslic příslušné hodnoty Sumy.  

• StdDev - uvádí standardní odchylku. Standardní odchylka je spočtena pro 
průměrnou hodnotu čísel v tipu, číslo je uváděno se dvěma desetinnými místy. 
Dodatková čísla nejsou do výpočtu zahrnuta.  

• Nízká / Vysoká - hodnotí čísla v tipu podle jejich zařazení do skupiny nízkých 
nebo vysokých čísel. Za vysoká čísla se považují čísla z druhé poloviny 
rozsahu všech losovaných čísel loterie. Pokud je celkový počet čísel v loterii 
lichý, je střed přiřazen k polovině vysokých čísel. Poměr je uveden výrazem 
0:6; 1:5; 2:4 až 6:0, kde první číslice výrazu platí pro počet nízkých čísel v tipu 
a druhá pro počet vysokých čísel. Dodatková čísla nejsou ve výpočtu 
zahrnuta.  

• Lichá / Sudá - uvádí poměr počtu lichých a sudých čísel v tipu stejným 
záznamem jako hodnocení Nízká/Vysoká. Dodatková čísla nejsou započtena.  

• Liché/Sudé pozice - uvádí pomocí symbolu "S" (sudé) nebo "L" (liché), jaké 
číslo se vyskytuje na konkrétní pozici v tipu.  

• Skupiny čísel - toto kritérium uvádí počet čísel z jednotlivých skupin, do 
kterých byl rozdělen celkový počet všech možných losovaných čísel loterie. 
Údaje v tomto sloupci se vztahují vždy k poslednímu použitému nastavení 
skupin čísel. Pokud v kriteriu změníte počet skupin, je třeba použít ve 
Statistice tlačítko Vypočítat, aby se tato změna promítla i do sloupce tabulky. 
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Do sloupce tabulky je uveden výpis všech skupin, i když tip neobsahuje čísla z 
některé skupiny (hodnoceno "0")  

• Počet skupin - sloupec do kolika různých skupin čísel padnou čísla tipu.  
• Pohyb čísel - zobrazuje k jakému poklesu nebo nárůstu čísla došlo v každé 

příslušné pozici v tipu. Údaj se vztahuje vždy k bezprostředně 
předcházejícímu tahu 

 
V uvedeném příkladu bylo v prvním tahu Ne 26. týdne v první pozici taženo 
číslo 5 a v následujícím hodnoceném tahu 1. Ne 27. týdne číslo 2. Výsledný 
pohyb v první pozici je pokles -3 (5-2). V následujícím tahu je v první pozici 
číslo 6 a výsledný pohyb je tedy nárůst +4.  

• Suma pohybu - pomocný údaj daný součtem všech reálných hodnot pohybu 
čísel v jednotlivých pozicích v tipu ze sloupce Pohyb čísel.  

• Předchozích 5, Předchozích 15, Předchozích 30 - tyto sloupce uvádí nejvyšší 
počet čísel (shoda v jednom čísel, shoda ve dvou číslech, shoda ve třech 
atd.), ve kterých se daný tip shoduje s 5 (15, 30) předchozími losováními. 
Pokud ponecháte kurzor myši krátkou chvíli v poli s počtem čísel, objeví se 
informace, ve kterých číslech došlo k uváděné shodě. Hodnota posuzovaných 
řádků předchozích losování je volitelná, viz níže. 

• První / Poslední číslice - Každé číslo tipu se považuje za číslo vytvořené 
dvěma digity (číslicemi). Čísla 1 až 9 jsou považována za čísla ve tvaru 01 až 
09. Tyto dva sloupce uvádí, jaké hodnoty nabyly příslušné číslice v číslech v 
jednotlivých pozicích tipu. 

• Max ve sloupci / Max na řádku - tyto dva sloupce uvádí nejvyšší počet čísel v 
libovolném jediném sloupci/jediném řádku sázecího tiketu pro příslušný tip. V 
příkladu modelové hry má sázecí tiket pět pozic v řádcích a deset pozic ve 
sloupcích (s výjimkou posledního sloupce). Tip má 6 čísel, proto maximální 
počet ve sloupci může být 6 a maximální počet na řádku může být 5.  

• Opakování [1] ([3], [5], [10] - jednotlivé sloupce uvádí, kolik čísel z 
hodnoceného tipu se již jednou nebo vícekrát objevilo ve zvoleném počtu 
předchozích losování (řádků tabulky). Stejně jako u volby Předchozích [xx] je 
hodnota počtu opakování volitelná.  

 
Ve výše uvedeném příkladu byla nalezena tři opakující se čísla z předchozích 
pěti tahů. 

• Posun indexu - každému tipu ze všech možných tipů hry je přiřazen index tipu 
podle pořadí tohoto tipu v úplné množině generovaných tipů. Posun indexu je 
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potom definován jako  
 
AbsolutníHodnotaZ (HodnotaIndexuAktuáln ěPosuzovanéhoTipu 
-
 HodnotaIndexuP ředchozíhoTipu) / Po četVšechMožnýchKombina
cí  
 
Počet všech možných kombinací závisí na typu hry. Například pro hry typu 
6/49 je počet všech kombinací 13983816, tip 1,2,3,4,5,6 má hodnotu indexu 1, 
tip 44,45,46,47,48,49 má hodnotu indexu 13983816. 
Pro všechny typy loterií jsou hodnoty v tomto sloupci v rozmezí -0.999 až 
+0.999.  

• Index tipu - udává pořadové číslo tipu v množině všech možných kombinací. 
Například pro hry typu 6/49 je počet všech kombinací 13983816, tip 
1,2,3,4,5,6 má hodnotu indexu 1, tip 44,45,46,47,48,49 má hodnotu indexu 
13983816. 

• Vzdálenost čísel - uvádí v jediném sloupci vzdálenosti spočtené jako rozdíly 
čísel ve dvou sousedních pozicích. Ve hrách tipu 6/49 jde vždy o rozdíly čísel 
v pozicích 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 a 6-5.  

• Pozice 1 až X - obsahuje čísla tipu na odpovídajících pozicích tipu. Tyto 
sloupce jsou v tabulce zařazeny proto, aby bylo možné automaticky predikovat 
čísla tipu.  

• Sousedící čísla - ukazuje počet čísel, která sousedí s čísly z předchozího 
losování. 

V dolní části okna pak naleznete políčka pro editaci čísel tipu a tlačítko Simulace, 
kterým do tabulky vložíte nový řádek se statistickými hodnotami pro zadaný tip. Tato 
funkce je užitečná zejména pro grafické znázornění statistik, kde je možné sledovat, 
jakým způsobem se mění křivky grafů pro simulované losování. Simulaci je možné 
také provést pro tipy ve schránce. 

Pro většinu sloupců tabulky je možné provést automatickou predikci budoucích 
hodnot pomocí porovnávání aktuálních a předchozích hodnot. Tlačítkem Predikce se 
otevře nové okno, kde je možné zvolit sloupce, pro které má být predikce provedena, 
a případně nastavit další parametry predikce. Po výpočtu se v tabulce zobrazí nový 
řádek s predikovanými hodnotami. Šipka nahoru a šipka dolů pak naznačují 
predikovaný směr změny hodnot - nárůst nebo pokles - a bublinová nápověda 
poskytuje informace o hodnověrnosti predikce. Predikované hodnoty jsou také 
viditelné v grafech statistik.  

Kliknutím na záhlaví tabulky označené Klikn ěte sem pro nastavení  se otevře okno, 
kde je možné upravit vzhled statistické tabulky: 
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Libovolné sloupce tabulky je možné skrýt nebo zobrazit zatržením příslušných 
políček před názvy sloupců. Pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů lze 
měnit pořadí sloupců v tabulce. Pokud jsou například sloupce Suma a Nízká/Vysoká 
zobrazeny hned vedle sebe, je možné pohodlněji sledovat jak vyšší zastoupení 
vysokých čísel ovlivňuje hodnotu sumy čísel tipu. 

Ke každému sloupci tabulky je možné zvolit libovolné kritérium, které změní barvu 
odpovídajícího políčka tabulky, pokud vylosovaný tip nevyhovuje podmínkám kritéria. 
Tímto způsobem jsou tedy velmi přehledně vidět statistické hodnoty vylosovaných 
tipů a zároveň je nabízena indikace, zda tipy vyhovují zvoleným kritériím. 
Pro zadání kritéria klikněte na název sloupce tabulky, ke ktéremu chcete kritérium 
přiřadit, poté zatrhněte volbu Použít kritérium pro zvýraznění nevyhovujících tipů a 

pomocí tlačítka  vyberte požadované kritérium.  
Kliknutím na barevné políčko otevřete standardní okno pro volbu podbarvení 
nevyhovujících tipů.  

Poznámky  

• V tabulce se lze pohybovat pomocí posuvníku pod tabulkou a vpravo. 
• Všechny sloupce tabulky lze seřadit v cyklu vzestupně, sestupně a bez 

seřazení. 
• Tabulku lze tisknout a exportovat do textových souborů.  
• Pro rychlejší řazení dat se v tabulce zobrazuje maximálně 1000 nejnovějších 

losování ze zvoleného výběru vylosovaných čísel.  

 

Graf vylosovaných čísel  

Funkce je určena pro ty kdo preferují nastavení kriterií na základě vizuálního vnímání 
dosavadního průběhu parametru. Zobrazuje formou grafu některé údaje z tabulky 
vylosovaných čísel. Tlačítkem Možnosti v dolní části okna grafu můžete zobrazit 
nebo skrýt průběhy dat pro další sloupce tabulky. Lze zobrazovat několik průběhů 
současně. To je vhodné, když se snažíte najít korelaci kriterií. Je však třeba mít na 
paměti, že měřítko vertikální osy při zobrazení více průběhů současně se řídí 
rozsahem největších zobrazovaných hodnot.  

Při samostatném zobrazení některých grafů můžete pomocí tlačítka Filtrovat přejít 
rovnou do příslušného kriteria a provést filtrování. Tlačítko je neaktivní dokud 
nedojde k úpravě obou automaticky nastavených posuvných mezí. Změny polohy 
meze dosáhnete jejím uchopením a potažením pomocí myši. Nastavené meze se 
automaticky zapisují do definičních oken kritéria. Přehled vazby kritérií na grafy uvádí 
následující tabulka  

Kritérium  Graf  

Suma Suma 

Standardní odchylka  StdOdch  

Skupiny čísel  Skupina čísel xx, Počet skupin 
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Poziční kritéria - Pohyb čísel  Pohyb čísel xx, Suma pohybu  

Tiket  Max ve sloupci , Max na řádku 

Poziční kritéria - Rozsah čísel Pozice v tipu xx 

Pod zobrazovaným grafem je uvedena minimální a maximální hodnota 
zobrazovaného parametru. Jsou uvedeny rovněž číselné hodnoty Hranice 
nastavených mezí, které jsou automaticky převáděny do příslušných kriterií nebo 
jejich částí.  

Poznámka:  Pro rychlejší překreslování grafu se zobrazuje maximálně 100 
nejnovějších losování ze zvoleného výběru vylosovaných čísel. 

Statistika - Možnosti  

Tato položka v seznamu statistik nenabízí statistická data, ale umožňuje nastavit 
některé parametry pro zobrazování statistických tabulek a grafů. 

Popis ovládacích prvk ů  

• Skrýt řádky tabulek s nulovým výskytem  - tato volba skryje ve statistikých 
tabulkách řádky, které mají ve sloupci Výskyt hodnotu "0". Tento přepínač je 
vhodný zejména pro analýzu tabulek dvojic a trojic čísel.  

• Skrýt body grafu s nulovým výskytem - přepínač funguje obdobným 
způsobem pro grafy statistik. 

• Zobrazit sloupce - seznam standardních sloupců statistických tabulek. 
Zatržením odpovídajícího políčka můžete sloupec tabulky skrýt nebo znovu 
zobrazit. 

• Posunout nahoru / dol ů - pomocí těchto tlačítek můžete změnit pořadí 
označeného sloupce ve všech statistických tabulkách. 

• Zobrazovat čísla řádků v bublinové nápov ědě - zapne zobrazování čísel 
řádků, což může přispět ke snadnější orientaci ve statistických tabulkách.  

• Seznam modul ů - tabulka zobrazuje statistické moduly ze záložky Statistiky. 
Libovolný modul je možné vypnout a tím zrychlit výpočet statistik a také snížit 
množství volné paměti nutné pro jejich výpočet.  
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Historie vylosovaných čísel 

Proč sledovat historii vylosovaných čísel  

Cílem sázení je odhadnout libovolným způsobem takovou číselnou kombinaci, která 
povede k výhře. Jedním ze známých a uplatňovaných postupů je zvolit množinu čísel 
větší než je počet losovaných čísel v jednom tipu a z těchto čísel definovat rozpis. 

V této části programu autoři zavádí poněkud odlišný přístup. Jde o pokus 
jednoduchou formou vyhodnotit a zpracovat četnost výskytu jednotlivých čísel v 
minulosti hry. 

Ke snadnějšímu pochopení těchto důvodů a hráčského přístupu je třeba seznámit se 
dobře se strukturou záložky Historie vylosovaných čísel.  

Historie vylosovaných čísel uspořádaná do formy tabulek, podpořená jednoduchými 
operacemi a grafickým náhledem vytváří nástroj, jehož pomocí lze odhadovat 
budoucí sumy v tabulkách Historie vylosovaných čísel. Tyto odhady uplatníme v 
kritériu Historie vylosovaných čísel. Pokud se nám podaří odhadnout sumy ve všech 
sloupcích v rozmezí +/- 10 od skutečné hodnoty, můžeme omezit množinu všech 
možných losovaných čísel (téměř 14 mil tipů ve hrách s výběrem 6 losovaných čísel 
ze 49 čísel celkem) tak, že výsledná množina se bude pohybovat řádově v desítkách 
až stovkách tipů. Mezi nimi bude vždy tip odpovídající prvnímu výhern ímu 
pořadí. 

Příklad  

1. Na záložce Vylosovaná čísla označte poslední dvě provedená losování (v 
příkladu je to 28/2009 1. Ne a 28/2009 2. Ne). Ve hře použité v příkladu jde o 
tipy:  
6,13,14,19,41,42 (28/2009 1. Ne)  
a  
23,29,36,42,44,47 (28/2009 2. Ne) 
 

 
2. Přejděte na záložku Historie. Zkontrolujte, zda jsou zapnuty přepínače 1. St, 2. 

St a 1. Ne, 2. Ne a přepínač Všechny tahy a poté zvolte tlačítko Přepočítat. 
Provede se aktualizace údajů v tabulce. Klikněte na záhlaví sloupce "0" a 
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setřiďte čísla podle historie jejich losování. 
 

 
 
Čísla 23,29,36,42,44 a 47 jsou uvedena jako nejnovější losování s historií "1". 
Hodnota součtů v tabulce Historie čísel je následující: 

 
 
Kvůli následujícím prováděným krokům si tyto číselné hodnoty poznamenejte, 
jinak se tyto hodnoty automaticky zapisují do kriteria Historie vylosovaných 
čísel. Zkontrolujte rovněž záznamy v tabulce uváděné na záložce Tabulka 
součtů. (V tomto případu jsou to následující hodnoty: 
376,744,1186,1670,1999,2412,2746,3158,3511,3875,4245 

3. Z menu Vylosovaná čísla zvolte funkci Editovat. Označte kliknutím box Skrýt 
vedle záznamu losovaných čísel pro 28/2009 2. Ne. Záznam se změní 
následovně (viz vyznačený tip na obrázku): 
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Poznámka: Pokud budete chtít reprodukovat přesně jen tento případ, označte 
jako vynechané také všechny případné novější záznamy (nad vyhledaným).  

4. Přejděte znovu na záložku Historie vylosovaných čísel a zvolte tlačítko 
Přepočítat. Tabulka se přepočítá, jako by k tahu 2.Ne ve 28. týdnu 2009 dosud 
nedošlo. Klikněte myší na záhlaví sloupce 10 a setřiďte tento sloupec od 
nejvyšší po nejnižší hodnotu. Tuto nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu je to 
139) si poznačte. 

5. V Generátoru tipů zadejte Rozsah čísel od 1 do 49, označte Generovat 
maximální možný počet tipů a klikněte na Ok. Do schránky se vytvoří všech 13 
983 816 možných tipů. 

6. Vyberte kritérium Historie vylosovaných čísel a do hodnot mezí Min a Max 
zadejte číselné hodnoty "Sum" (viz výše) zmenšené o 10 (Min) a zvětšené o 
10 (Max).  
Poznámka:  Přesvědčte se, že hodnoty sum zadáváte do tabulky na záložce 
Sumy. 
Okno kritéria by mělo vypadat následovně: 
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Budou označena políčka 1. St , 2. St , 1. Ne , 2. Ne a Nejnovější 139 ve 
výběru dat. Budou označena všechna políčka ve sloupci vlevo od sloupce 
Výskyt. Logická podmínka bude zvolena Zároveň. V poli Vyhovující tipy bude 
označeno políčko Ponechat. Nyní klikněte myší na tlačítko Použít. 
Objeví se dialog zálohování tipů ve schránce bezprostředně následovaný 
hlášením o filtrování tipů ve schránce s "teploměrem" uvádějícím stav 
zpracování úlohy. Protože se porovnává velký objem dat (14 mil tipů) je tato 
úloha časově náročná, zejména při použití méně výkonného počítače.  
 

 
7. Po skončení filtrace se objeví hlášení uvádějící počet tipů ponechaných ve 

schránce a počet tipů ze schránky odstraněných. (V tomto uváděném případu 
bude počet tipů ponechaných ve schránce 138). Tento zbytek tipů ve 
schránce obsahuje tip vyhrávající první výherní pořadí (23,29,36,42,44,47). 

 
8. O této skutečnosti se můžeme přesvědčit po přechodu na záložku Schránka 

graficky a vymezením výherního tipu do tiketu. Toto vymezení se přenese na 
lištu v úvodu výpisu. Čísla po pravé straně výpisu uvádí shodu tipů ve 
schránce s hledaným prvním výherním pořadím. (tip je označen v 
následujícím obrázku modře). 
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Poznámka: Ve schránce byly záměrně ponechány jen tipy shodující se v 5 a 
6 číslech se zadáním na tiketu. Výherní tip pro první pořadí je vyznačen na 
obr. modře. 
 
Všech 138 tipů ve schránce splňuje zadaná kriteria, kterými byly meze +/-10 
od očekávané hodnoty sumy v jednotlivých sloupcích. Po provedení funkce 
Odstranit shodu v a vyznačení (viz obrázek výše) ve schránce zůstane 
hledaný tip.  

9. Posledním krokem je opravit databázi vylosovaných čísel. Zvolte funkci 
Editování vylosovaných čísel a vyznačte volbu Zobrazit skrytá losování. Zrušte 
označení Skrýt a záznam v databázi losovaných čísel se obnoví. 
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Poznámky  

1. Počet tipů ponechaných ve schránce může být dále omezen. Pokud si 
prohlédneme záznamy v tabulce součtů zjistíme, že je častá situace, kdy se 
ve 3 až 5 sloupcích objeví diference <= +/-10. Podmínka pro selekci ze 
schránky by se zaměnila následovně: 
 

 
 
Je označena další logická podmínka:  
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požadující, aby rozdíl v libovolných třech až pěti sloupcích byl nanejvýš v 
rozmezí hodnot -10 až +10. Obvykle bývá počet tipů ponechaných ve 
schránce vyšší (řádově až stovky). 

2. Pro co nejpřesnější stanovení kriterií můžeme využít dalších podpůrných 
funkcí, které umožňuje záložka Historie losovaných čísel. Můžeme například 
využít Grafy rozdílů a požadovat pro konkrétní sloupce konkrétní omezení 
rozdílů. 

3. Schránku můžeme rovněž dále omezit využitím funkcí uplatněných v záložce 
Historie rozdílů. 

4. Výběr můžeme dále omezit například také odhadem pro výběr pouze 
konkrétních tahů. V tomto případě by šlo o vývoj sum pro II. tah konaný vždy 
jen ve středu: 

  
S tímto výběrem se ovšem musí aktualizovat i všechny hodnoty použité v 
postupu (sumy, tabulky s historií čísel, grafy apod.). 

5. Pokud budete tuto funkci zkoušet pro jiné hry a jiná období, musíte si 
uvědomit, že číselné hodnoty sum, mezí, počtu nejnovějších losování, počtu 
tipů ponechaných po filtraci ve schránce apod., které se vám budou objevovat, 
budou odlišné od výše uvedených. Princip funkce je však neměnný a vede 
vždy k výsledku, kdy bude zbytek ve schránce vždy obsahovat první výherní 
pořadí. 

Poznámky:  

1. Nastavení mezí na hodnoty +/- 10 je doporučené. Hodnoty nastavení lze 
libovolně změnit. Čím širší meze, tím bohatší zbytek ve schránce. 

2. Nastavení rozmezí Min a Max na řádcích v kriteriu Historie vylosovaných čísel 
pro různé sloupce nemusí být totožné. Některé meze mohou být ponechány 
široké, některé meze můžete dokonce i vynechat.  

3. Při označení volby Musí vyhovět alespoň "x" až "y" sloupců volíte minimální a 
maximální počet sloupců, které se v kriteriu uplatní. Jde přitom o libovolnou 
kombinaci sloupců. Po této volbě nebudou po aktivování Vyhledat minima a 
maxima vyhledané meze odpovídat původně nastaveným hodnotám, ale 
rozpětí mezí bude obecně širší. Tato volba je vhodná pro případ , kdy se v 
odhadu některých mezí zmýlíme, protože dovoluje , aby ve zbytku zůstal 
hledaný tip pro výhru JACKPOTU. Čím větší rozpětí "x" a "y", tím větší je 
zbytek ve schránce po filtraci.  

4. Program si pamatuje nastavení mezí použité pro poslední prováděnou filtraci 
5. Před provedením filtrace vždy zkontrolujte výběr porovnávaných údajů z 

historie a použijte tlačítko Aktualizovat součty. Teprve poté proveďte vlastní 
filtrování schránky.  

6. Na webové adrese www.expertlotto.com můžete také shlédnout instruktážní 
video, kde je názorně demonstrován výše uvedný příklad. 
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Záložka Historie vylosovaných čísel  

Tato záložka slouží pro uplatnění hráčského přístupu, při kterém se snažíme 
odhadnout budoucí losovaná čísla na základě četnosti výskytu jednotlivých čísel v 
minulosti hry. Důvody, pro které jsme se rozhodli takový přístup uplatnit, jsou 
uvedeny zde.  

V levé horní části záložky jsou volby pro Výběr dat, kde můžete zvolit podmnožinu 
databáze vylosovaných čísel, se kterými bude funkce Historie vylosovaných čísel 
pracovat.  

V pravé části okna jsou záložky pro jednotlivé funkce Historie vylosovaných čísel: 

• Historie čísel  - uvádí historii výskytu jednotlivých čísel až do jejich 
jedenáctého výskytu zpět. Losování ovlivňuje obsah této tabulky a pomocí 
jednoduchého matematického aparátu se budete pokoušet tuto změnu 
správně odhadnout a kvantifikovat. 
V prvním sloupci jsou uvedena čísla od 1 do "XX" podle rozsahu čísel 
příslušné hry. Ve sloupci se záhlavím "0" je číselný údaj uvádějící počet 
losování zpět v minulosti hry do prvního výskytu čísla. Ostatní sloupce 
označené v záhlaví "-1" až "-10" uvádí další opakované výskyty čísla v 
minulosti hry vyjádřené počtem losování. 

 
V tomto výřezu výše uvedené tabulky je uvedena informace, že číslo 1 nebylo 
již 5x taženo, jeho druhý výskyt v minulosti je před 16 losováními, třetí výskyt v 
minulosti byl již 20 losování zpět. V závorkách jsou uvedeny rozdíly popisující 
odstup mezi jednotlivými sloupci (výskyty v minulosti). Pomocí volby Zobrazit 
lze v tabulce zobrazit Historii a odchylky, Historii, Odchylky a Odchylky a 
historii. Tato volba je zařazena pro zvýšení pohodlí hráče. Ve spodní části této 
záložky je řádek označený Součet. V tomto řádku jsou uvedeny součty čísel v 
jednotlivých příslušných sloupcích. Čísla těchto sum jsou použita jako vstupy v 
další záložce Tabulka součtů. Význam, detailní popis záložky Historie čísel, 
její návaznosti a využití jsou uvedeny zde. 

•  Historie odchylek - obsahuje tabelární zpracování diferencí mezi 
jednotlivými sloupci seřazené podle velikosti s přiřazením čísel se stejnou 
diferencí do jednotlivých příslušných řádků. 
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Volba Zobrazit dovoluje vybrat zobrazovaný sloupec. V zobrazované tabulce 
je v prvním sloupci uváděna hodnota diference a na řádku tabulky jsou potom 
uvedena všechna čísla, která obsahují ve sloupci "-1" tabulky s historií čísel 
tuto diferenci. Podle výše uvedeného příkladu má diference (rozdíl mezi 
sloupcem "-1" a "0") pro číslo 4 hodnotu "13". Nad tabulkou jednotlivých 
odchylek jsou uvedeny údaje: 
Max (-) = uvádí maximální možnou negativní odchylku, která by vznikla, pokud 
by bylo losováno posledních 6 čísel ve výpisu tabulky konkrétního sloupce  
Sim = uvádí číselnou hodnotu budoucí odchylky ve sloupci vyplývající ze 
simulovaného tipu  
Max(+) = uvádí maximální možnou kladnou odchylku, která by vznikla, pokud 
by byla losována čísla na prvních šesti pozicích v tabulce odchylek pro 
příslušný sloupec  

Černým rámečkem jsou označena všechna čísla v tabulce, která jsou uvedena ve 
volbě Simulace losování. Pro simulování losování můžete využít i tipy ve schránce 
označením přepínače Použít tipy schránky , do editačních okének simulace se 
promítne tip, který je na pozici určené číslem ve výběru. V pravé části obrazovky jsou 
3 segmenty dovolující výběr podmínek pro filtraci obsahu schránky. Filtrace schránky 
se provede po stisknutí tlačítka Filtrovat. Pokud je schránka prázdná, není tlačítko 
Filtrovat aktivní. Detailní popis těchto funkcí je v samostatném popisu záložky 
Historie odchylek . 
Ve spodní části tabulky je tlačítko Simulace. Tímto tlačítkem se spouští generátor 
simulující losování. Po provedení 100000 simulací je stanovena mez pro nejnižší 
hodnotu sumy příslušného sloupce Min, pro nejvyšší hodnotu této sumy Max, medián 
a počet kroků simulace Kroky. Pokud simulování neproběhlo, jsou tyto hodnoty 
označeny n/a. "Teploměr" ukazuje procento pravděpodobnosti losování vedoucího k 
poklesu hodnoty budoucí sumy ve sloupci "-1". 

• Tabulka sou čtů - obsahuje záznamy součtů jednotlivých sloupců zpět v 
historii losování. Do tabulky se zobrazí posledních 200 losování. Počet takto 
zobrazovaných losování je definován nabídkou Loterie Nastavení Historie- 
Počet řádků v tabulce součtů). V prvním sloupci tabulky je uváděno datum 
losování. Ve sloupcích tabulky lze podle volby Zobrazit zobrazovat Sumy, 
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Sumy a odchylky, Odchylky, Odchylky a sumy, Segmenty . Údaje tabulky 
slouží pro grafické znázornění prováděné pomocí záložky Grafy historie. V 
posledním sloupci tabulky je uvádně standardní odchylka pro konkrétní tip 
vypočtená z odchylek v jednotlivých sloupcích. Tato odchylka se graficky 
zobrazí jako poslední volba Možností v Grafech odchylek.  

• Grafy historie  - zobrazuje vývoj sum v tabulce Tabulka součtů formou grafu. 
Volba v levé horní části záložky dovoluje zobrazit buďto Grafy sum nebo Grafy 
odchylek. Každá křivka přísluší jednomu sloupci z Tabulky sum. Vzhled okna 
grafu je možné upravit. Jestliže v libovolném grafu přemístíte posuvné hranice 
z jejich výchozích pozic, budou se pak tyto nové hodnoty nabízet v okně 
kritéria Historie vylosovaných čísel a promítnou se i do údajů v tabulce 
Simulace.  

• Simulace  - dovoluje provádět simulaci vývoje sum pomocí generovaného 
rozpisu nebo obsahu schránky. V této tabulce jsou uvedeny pro jednotlivé 
sloupce hodnoty sumy, odhadu jejího budoucího pohybu, procentuální 
hodnota označující význam předpovědi pohybu pro budoucí sumu, průměrnou 
hodnotu po simulování všemi tipy z generátoru/schránky, průměrnou 
odchylku, standardní odchylku spočtenou ze všech simulovaných tipů, 
minimální a maximální dosaženou hodnotu, minimum a maximum sum 
obdržené po posunu mezí v grafech sum a minimum a maximum odchylek 
obdržené z posunu mezí v grafu odchylek.  

Tlačítko Přepočítat aktualizuje obsah všech záložek provedeného výběru dat. 

Tlačítko Tisk vytiskne právě zobrazenou tabulku. 

Tlačítko Export umožňuje exportovat právě zobrazenou tabulku do souboru ve 
formátu (CSV) vhodném ke zpracování pomocí jiných programových nástrojů, 
například tabulkových procesorů. 

Ve spodní části záložky je volba Simulace losování, 

 
která dovoluje simulovat losování zadáním konkrétních čísel do jednotlivých polí 
(nyní automaticky doplněna čísla 1 až 7). Po zadání se tato čísla vizuálně promítnou 
do tabulkového zpracování tabulek jednotlivých sloupců záložky Historie odchylek. 
Po stisknutí tlačítka Simulace losování se přepočítá tabulka Historie čísel tak, jako by 
skutečně proběhlo losování. Současně se přepočtou sumy v řádku Součet a tento 
přepočtený řádek se přidá na konec tabulky Tabulka součtů s úvodním označením 
Simulace losování. Jednotlivé hodnoty sum v tomto řádku jsou použity k doplnění 
grafů jednotlivých sloupců zpracovávaných na záložce Grafy historie. 

Označením volby Použít tipy ve schránce se do simulačních okének zadávají tipy ze 
schránky. Ve schránce se můžete pohybovat pomocí šipek vpravo od čísla 
udávajícího polohu tipu ve schránce. Jestliže jsou tipy ve schránce v důsledku 
dřívějšího zpracování označeny, objevuje se toto označení v políčku Označení . 
Označení v tomto boxu můžete měnit (zadávat/rušit).  

Pro zadání čísel tipu pro simulaci losování můžete také použít předvolené tipy. 



Historie vylosovaných čísel 

149 

Poznámka:  Podrobný návod pro zjednodušené použití této funkce naleznete zde.  

Historie čísel  

Základem algoritmu je tabulka poskytující informaci o historii losování jednotlivých 
čísel. Tato tabulka se neopírá o přesně definované časové období, pro které se 
zvažuje četnost výskytu čísla, ale naopak hodnotí délku časového intervalu pro 
pevně stanovenou četnost výskytu (výskyt každého čísla 11x v historii losování zpět).  

 

Prvním sloupcem tabulky je číslo. Tento sloupec je při spuštění programu seřazen od 
1 do XX, kde "XX" je poslední číslo z rozsahu čísel, ze kterých se provádí losování 
příslušné hry. V ostatních krocích se setřídění tohoto sloupce podřizuje setřídění 
podle jednotlivých dalších sloupců tabulky označených v záhlaví od "0" do "-10" a 
posledního sloupce označeného v záhlaví Celkem. Všechny tyto sloupce je možné 
seřadit kliknutím myší na jejich záhlaví. 
Odchylky v rozmezí 1 až 6 mají bílé pozadí, žlutá barva zvýrazňuje odchylky v 
rozmezí 7 až 12, oranžová barva indikuje odchylky vetší než 12. 

  

Sloupec označený záhlavím "0" obsahuje informaci o počtu losování, která uplynula 
od okamžiku prováděného hodnocení do posledního minulého výskytu čísla (jestliže 
tedy vedle čísla "29" bude ve sloupci "0" uvedena číselná hodnota 1 znamená to, že 
toto číslo vyšlo v nejnovějším minulém losování. Jestliže je vedle čísla např. "11" 
uvedena ve sloupci v záhlaví označeném "0" hodnota "7" znamená to, že číslo 11 
nebylo již 6 x taženo. Sloupec označený záhlavím "-1" znamená v pořadí druhý 
výskyt čísla v minulosti hry, počítáno od okamžiku hodnocení. Sloupec označený "-2" 
znamená třetí výskyt čísla atd. až po jedenáctý výskyt čísla zpět v minulosti (sloupec 
označený "-10"). Sloupec Celkem obsahuje hodnotu součtu číselných údajů v řádku 
a je to hodnota pomocná pro další orientaci a zpracování tabulky.  

S výjimkou sloupce "0" obsahuje každý sloupec (uvedený v příkladu na obrázku 
výše) dvě čísla z nichž jedno je v závorce. Volbou Zobrazit lze takto v tabulce 
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zobrazovat Historii čísel spolu s rozdíly, jen Historii čísel, jenom Rozdíly nebo Rozdíly 
s historií.  

Ve výše uvedeném příkladu (druhý obrázek) je informace, že číslo 29 bylo taženo 
právě minule. Druhý následující výskyt tohoto čísla zpět v minulosti hry je před třemi 
losováními. V závorce je uvedena perioda mezi oběma výskyty (3). Třetí výskyt 
tohoto čísla v minulosti byl před 5 losováními a rozdíl mezi třetím a druhým výskytem 
zpět v minulosti hry je 2.  

Zatrhávací políčko v prvním sloupci tabulky umožňuje označit si čísla, která mají 
velkou/malou odchylku, například po setřídění tabulky podle libovolného sloupce. 
Označení pak pomůže porovnat čísla po setřídění tabulky podle jiného sloupce. 
Počet označených čísel se zobrazuje ve spodní tabulce. 

Řádek Součet ve spodní části tabulky uvádí součet čísel informujících o historii 
výskytu čísla v minulosti hry v jednotlivých sloupcích. Tento řádek se nemění, i když 
se změní způsob zobrazení pomocí přepínače Zobrazit. Údaje z řádku Součet jsou 
použity v tabulce Tabulka součtů a v grafech Grafy historie jako vstupní údaje.  
 

 

Kliknutím myši můžete vybrat jeden nebo více řádků tabulky, která se pak přepočítá 
tak, jako by byla zvolená čísla tažena v příštím losování. Řádek Výb ve spodní 
tabulce potom zobrazuje přepočítané sumy a jejich odchylky. 

Tabulka je opatřena posuvnými lištami dole a vpravo, kterými je možné zobrazit její 
celý obsah. 

ÚČEL TABULKY  

V případě dalšího losování se pro šest losovaných čísel změní údaj ve sloupci se 
záhlavím "0" na hodnotu "1". U těchto šesti losovaných čísel se údaje v jednotlivých 
sloupcích posunou o jeden sloupec vpravo. Údaje ostatních čísel se zvýší o číselnou 
hodnotu 1.  

Zvýšení o číselnou hodnotu "1" se provede pro všechna nelosovaná čísla ve všech 
sloupcích. Pro losovaná čísla se zamění údaje v příslušném sloupci údajem, který byl 
před losováním ve sloupci předchozím Tato operace vede ke změně hodnoty 
"Součet" ve všech jednotlivých sloupcích. Změna sumy ve sloupci se záhlavím "0" je 
dána nárůstem o 49 (v případě losování 6 čísel ze 49) a poklesem o číselnou 
hodnotu součtu čísel uvedených ve sloupci "0" pro každé ze simulovaných čísel. .  

Nárůst/Pokles hodnoty "Součtu" v ostatních sloupcích se řídí posunem jednotlivých 
polí v tabulce.  
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Hodnoty řádku "Součet" jsou pro jednotlivá losování použity jako vstupní údaje do 
tabulky a grafu popisujících vývoj sum v jednotlivých sloupcích.  

Maximální nárůst hodnoty sumy ve všech sloupcích může být 43. Ve sloupci se 
záhlavím "0" k tomu dojde v případě, že budou losována znovu stejná čísla jako v 
posledním losování.  

Maximální pokles hodnoty sumy ve všech sloupcích je dán součtem posledních šesti 
čísel v každém sloupci, jakmile jsou tyto sloupce postupně jednotlivě setříděny od 
nejnižšího čísla po nejvyšší. 

Historie odchylek  

Záložka Historie odchylek obsahuje tabelární zpracování diferencí mezi jednotlivými 
sloupci seřazené podle velikosti s přiřazením čísel se stejnou diferencí do 
jednotlivých příslušných řádků. 

 

Výběrová roletka označená Zobrazit dovoluje zvolit zobrazovaný sloupec. Lze 
zobrazit sloupce "0" až "-10". V zobrazované tabulce pro sloupec "-1" je v prvním 
sloupci uváděna hodnota diference a na řádku tabulky jsou potom uvedena všechna 
čísla, která obsahují ve sloupci "-1" tabulky s historií čísel tuto diferenci. Podle výše 
uvedeného příkladu má diference (rozdíl mezi sloupcem "-1" a "0") hodnotu 16 pro 
číslo "20". Číslo 20 je opatřeno černým rámečkem. Tímto rámečkem jsou označena 
všechna čísla v tabulce, která jsou uvedena ve volbě "Simulace losování" s výjimkou 
dodatkového čísla. Označení černým rámečkem se zobrazuje i v případě, že funkce 
"Simulace losování" není právě aktivní. Pokud je simulace losování aktivní, 
přepracuje se tabulka tak, jako by tah skutečně proběhl.  
V pravé horní části obrazovky jsou zobrazeny maximální možné odchylky pro 
aktuálně zobrazený sloupec. Maximální záporná odchylka Max(-) vznikne, bude-li 
taženo posledních šest čísel z dolního konce tabulky. Maximální kladná odchylka 
Max(+) vznikne, bude-li taženo prvních šest čísel tabulky. Hodnota Sim udává 
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odchylku, která vznikne, kdyby byla tažena čísla uvedená v políčkách simulačního 
tipu.  

V pravé části obrazovky jsou 3 segmenty dovolující výběr podmínek pro filtraci 
obsahu schránky. Velikost těchto segmentů se pro jednotlivé sloupce nastavuje 
automaticky programem. Program nastaví konec prvního segmentu zhruba na šestý 
řádek tabulky a konec druhého segmentu na dvanáctý řádek tabulky. Pomocí volby  

 
lze nastavení konců prvních dvou segmentů upravit. Druhý segment začíná vždy na 
řádku následujícím po konci prvního segmentu bez ohledu na to, zda je tento řádek 
prázdný. Třetí segment začíná řádkem následujícím za koncem druhého segmentu a 
končí maximální diferencí v tabulce.  

Každý segment je vybaven volbou Čísla v tipu. Tato volba dovoluje nadefinovat 
povolený minimální a maximální počet čísel z tohoto příslušného segmentu, které by 
měl tip obsahovat. 

 
Funkci je možné použít pro filtraci schránky. 

Dále následuje informace o minimální (Min Odch) a maximální (Max Odch) možné 
odchylce, která se mění podle aktuálního nastavení rozdělení čísel tipu do segmentů.  

Označením boxu vlevo od Použít tipy ve schránce lze do editačních okének pro 
simulování tipu postupně vkládat jednotlivé tipy ze schránky.  

Poznámka: V případě her, kdy se losuje vyšší počet čísel, než je možno vsadit v 
jednom tipu (model Expert Lotto Keno - losuje se 20 čísel a každý tip může 
obsahovat nejvýše 10 čísel) nelze přirozeně provádět filtraci schránky s požadavkem, 
aby obsahovala více než 10 čísel v každém jednotlivém segmentu. Takový 
požadavek by vedl k vyprázdnění schránky. 

Filtrace schránky se provede po stisknutí tlačítka Filtrovat a jsou v ní ponechány 
pouze tipy odpovídající zadanému kritériu. Posouzení segmentů, jejich velikosti a 
obsahu dovolují hráči upřesnit odhad výsledné sumy. V uvedeném případu (viz 
obrázek pro sloupec "-1") by volba libovolných šesti čísel z prvních osmi řádků vždy 
vedla ke zvýšení sumy, protože ještě ani součet diferencí čísel uvedených v řádku 6, 
7 a 8 tabulky nedává číslo větší než 49.  

Při následujícím tahu se může hodnota sumy ve všech řádcích zvýšit maximálně o 
49 a zmenšuje se o součet diferencí skutečně losovaných čísel. Předpokládejme, že 
budou losována čísla 19,12,15,40,49 a 36. Součet diferencí v tomto příkladu pro 
čísla z řádku 6, 7 a 8 je 42 (číslo 19 dif. 6, čísla 12, 15, 40 a 49 dif. 7 a součet 28 a 
čísla 36 s dif. 8 ). V tomto případě by tedy suma narostla o hodnotu 7. (Vyzkoušejte 
simulováním tahu a kontrolou sumy v prvním sloupci v řádku Simulování tahu). 
Jestliže tedy očekáváme, že se suma v prvním sloupci sníží, musela by padnout 
alespoň dvě čísla ze spodní části tabulky tak, aby součet diferencí losovaných čísel 
byl větší než hodnota 49.  
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Pro provedení odhadu, jaká je pravděpodobnost, že suma poklesne, je ve spodní 
části tabulky tlačítko Simulace. Tímto tlačítkem se spouští generátor simulující 
losování. Po provedení 100000 simulací je stanovena mez pro nejnižší hodnotu 
sumy příslušního sloupce (Min:) , pro nejvyšší hodnotu této sumy (Max:, medián 
Med*: (nejedná se o přesný medián, ale jeho aritmetickou aproximaci, což je 
indikováno hvězdičkou) a počet kroků simulace . Pokud simulování neproběhlo, jsou 
tyto hodnoty označeny n/a. "Teploměr" ukazuje procento pravděpodobnosti losování 
vedoucího k poklesu hodnoty budoucí sumy ve sloupci "-1". Při této simulaci je 
potřebné pro objektivní odhad, aby ve všech sektorech bylo povoleno minimálně "0" 
a maximálně "6" čísel. Jinak je simulace ovlivněna požadavkem nastaveným pro 
jednotlivé sektory. Simulování není ale ovlivněno nastavením konců jednotlivých 
sektorů. V příkladu uvedeném výše, je indikováno po simulování 100000 tipů, že pro 
31% simulovaných losování suma poklesne.  

Požadavkem na počet čísel v jednotlivých segmentech ovlivňujeme simulování tak, 
že jsou připouštěna jen ta simulovaná losování, která odpovídají požadavku. Jestliže 
zadáme do segmentu 3 požadavek Min = 1, jsou všechny tipy obsahující čísla pouze 
ze segmentů 1 a 2 ze simulování vyřazena. 

Obvykle jsou budoucí losovaná čísla po segmentech rozptýlena. Nestává se příliš 
často, že by byla losována 4 a více čísel z jediného řádku tabulky (platí pro každý 
sloupec). Proto je do funkcí zařazena ještě další funkce umožňující vyřadit tipy, které 
by obsahovaly čísla z definované množiny čísel. 

 

Kliknutím myší na první řádek vyznačíme množinu čísel 8,11,13,16,27,30,34,42,45. 
Tato čísla se přenesou na záložku Schránka graficky do záhlaví tabulky: 

 

Následně vyznačením volby Odstranit shodu v dosáhneme toho, že tipy obsahující 
kombinaci 4, 5 a 6 vymezených čísel jsou ze schránky vyřazeny. 
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Tuto funkci označující oblasti v tabulce diferencí jednotlivých sloupců lze použít v 
kombinaci s klávesami Shift a Ctrl a lze tedy vymezit celé části tabulky. V 
následujícím příkladu je zpracována situace, při které vyloučíme ze schránky tipy 
obsahující 4, 5 a 6 čísel z konce tabulky uvedené na následujícím obrázku výše. 

 

 S přenesením na záložku Schránka graficky: 

 

a následně 
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Jednotlivá pole v tabulce odchylek jsou podbarvena. Zabarvení se přebírá 
automaticky ze záložky Vylosovaná čísla po provedené volbě Zabarvení tiketu.  

Upozorn ění: Aby byly tabulky pro jednotlivé sloupce skutečně nezkreslené, musí být 
proveden buďto výběr všech tahů, nebo výběr minimálně takového počtu tahů, který 
odpovídá nejvyššímu počtu losování ve sloupci "-10" tabulky záložky Historie čísel.  

Tabulka historie sou čtů 

Tato tabulka obsahuje hodnoty z řádku Součet tabulky Historie čísel pro všechna 
losování ze zvoleného úseku databáze losovaných čísel. Každé políčko tabulky 
zobrazuje dvě čísla - první hodnota je suma, číslo v hranatých závorkách je rozdíl 
mezi sumou v tomto řádku a sumou z předchozího losování. Pomocí přepínače 
Zobrazit můžete v mít v tabulce pouze součty, pouze rozdíly nebo součty a rozdíly 
dohromady. Pokud do výběru Zobrazit zadáme pouze Odchylky, je uváděná tabulka 
přehlednější a můžeme jednoduše posoudit, v jakých intervalech se pohybují 
diference v jednotlivých sloupcích.  
Ve volbě Zobrazit je navíc možné zvolit Segmenty, kdy tabulka bude ukazovat 
rozdělení vylosovaných čísel do jednotlivých segmentů Historie odchylek. Hranice 
segmentů jsou vždy nastaveny tak, že první segment končí na šestém (včetně) řádku 
tabulky Historie odchylek a druhý segment končí na dvanáctém řádku (včetně). 
Hodnota například 3-2-1 pak znamená, že tři čísla tipu náleží do prvního segmentu, 
dvě čísla do druhého segmentu a jedno číslo tipu je z posledního segmentu. Velikost 
segmentů je možné nastavit v okně Nastavení programu.  

Číselné údaje v jednotlivých sloupcích jsou použity jako vstupní údaje pro Grafy 
součtů a Grafy odchylek. Tyto grafy slouží jako další pomůcka pro vytváření náhledu 
o tom, kam se pohne hodnota sumy jednotlivých sloupců tabulky Historie losovaných 
čísel v nadcházejícím losování. 

V případě, že zadáme do editačních polí pro simulování tahu konkrétní tip, doplní se i 
tabulka o tuto simulaci. Řádek je označen jako Simulace tahu Pokud je zvoleno 
tlačítko Simulace losování přepočítává se tabulka ihned po zadání každého 
jednotlivého čísla. Toho lze využít, jestliže hledáme vyhovující kombinaci pro tipy 
obsahující pokaždé pět stejných čísel a obměňuje se pouze šesté číslo. 
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Při použití funkce Použít tipy ve schránce můžeme do editačních políček 
simulovaného tipu automaticky přenášet čísla jednotlivých tipů aktuálně přítomných 
ve schránce.  

Budoucí hodnoty sum i odchylek v tabulce je možné automaticky predikovat pomocí 
porovnávání aktuálních a předchozích hodnot. Tlačítkem Predikce se otevře nové 
okno, kde je možné zvolit hodnoty, pro které má být predikce provedena, a případně 
nastavit další parametry predikce. Po výpočtu se v tabulce zobrazí nový řádek s 
predikovanými hodnotami. Šipka nahoru a šipka dolů pak naznačují predikovaný 
směr změny hodnot - nárůst nebo pokles - a bublinová nápověda poskytuje 
informace o hodnověrnosti predikce. Predikované hodnoty jsou také viditelné v 
grafech.  

Grafy historie  

Na této záložce se zobrazují sloupce Tabulky součtů formou grafu. Nabídka Zobrazit 
umožňuje přepínat mezi zobrazením Grafů sum a zobrazením Grafů odchylek.  

Grafy sum  

Každý jednotlivý sloupec z tabulky historie součtů je zobrazen jako jeden průběh 
grafu. Jednotlivé grafy jsou pomocí funkce Posunout o minimum (tlačítko Možnosti) 
posunuty o svá minima: 

 

Popis funkcí okna grafu naleznete zde. Tlačítkem Možnosti lze vyvolat okno Možnosti 
grafu nabízející funkce pro úpravu vzhledu grafu: 
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Nabídka v levé horní části dialogu dovoluje volbu, které sloupce s historií sumy 
budou v grafech aktuálně zobrazeny. Aktuálně zobrazené sloupce jsou označeny 
zaškrtnutím před pojmenováním sloupce: 

 
Zaškrtnutí se provádí kliknutím myši do příslušného okénka.  

Pokud simulujete losování čísel, prezentuje poslední bod grafu právě tuto simulaci. 
Umístěním kurzoru myši na některý z bodů grafu se na krátkou chvíli objeví 
informace o týdnu a roku, tahu, číslu zobrazovaného sloupce a jeho číselné hodnotě. 

Volba zobrazovaných grafů včetně jejich případného posunutí zůstává nezměněna 
až do nového stisknutí tlačítka Přepočítej. Po stisknutí tohoto tlačítka se přepočtou 
hodnoty v tabulce součtů a aktualizují se i grafy. Standardní nastavení programu 
vede k tomu, že bude zrušeno posunutí všech grafů. 

Změna v nastavení posuvných mezí se provádí uchopením hranice myší a 
přetažením do jiné pozice . Tato změna se přenáší přímo do sloupců kriteria Historie 
vylosovaných čísel  

Grafy odchylek  

Toto zobrazení slouží jako pomůcka pro odhad "směru" a velikosti změny hodnoty 
sumy v Tabulce součtů. 
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V grafu je vždy vyznačena hodnota "0". Pro zobrazení je v tomto případě použit 
sloupcový graf. Posledním zobrazovaným sloupcem ve volbě Možnosti je sloupec 
Standardní odchylky uvedený v tabulce součtů . Graf na obrázku výše zobrazuje 
společně odchylky prvních čtyř sloupců a standardní odchylku. Barvu zobrazených 
sloupců lze zvolit v dialogu Možnosti. Pro odlišení je v příkladu výše zvoleno modré 
označení sloupce standardní odchylky.  

Tlačítko Možnosti pracuje stejně jako pro Grafy součtů: 



Historie vylosovaných čísel 

159 

 

Zaškrtnutím ve výpisu se určuje, které grafy (histogramy) diferencí budou aktuálně 
zobrazeny. Pokud není aktivní označení v políčku Posunout o minimum, je v grafech 
(histogramy) vyznačena poloha "0" a pokud je aktivní zobrazení posuvných hranic, 
jsou automaticky vymezeny hranice v hodnotě "+" a "-" standardní odchylky od 
vypočtené průměrné hodnoty. Ve výše uvedeném obrázku je jeden z příkladů využití 
grafu diferencí.  

• Je zobrazeno všech 11 sloupců (od sloupce "0" do sloupce "-10")  
• je zvoleno zobrazení pomocí sloupcových grafů  
• zobrazení obsahuje posuvné hranice, které byly nastaveny na hodnoty +/- 7 .  

Z obrázku je vidět, že v posledním provedeném losování byly dvě odchylky v rozmezí 
+/- 7 (9 odchylek tyto meze přesahovalo), 3 z těchto 11 odchylek byly záporné 
(sloupce se záhlavím "-2", "-3", "-8"). To znamená, že ve sloupcích 2, 3 a 8 v záložce 
Historie odchylek byla preferována čísla ze spodní části tabulek.  

Lze například odhadovat, jaká je frekvence naplnění předpokladu, že 4 až 8 sloupců 
bude v rozmezí +/- 10. 

Jedním z dalších podpůrných náhledů je náhled na velikost odchylky v individuálním 
sloupci. Na následujícím obrázku je zvolen příklad pro sloupec "-5" 
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Z tohoto obrázku je patrné, že pro sloupec "-5" před hodnoceným losováním byla 
odchylka po sobě jdoucích hodnot 8 krát mimo meze +/-7. Proto bylo možné se 
zvýšenou pravděpodobností očekávat, že příští odchylka bude uvnitř těchto mezí. 

Využití graf ů  

Pomocí grafů lze upřesnit odhad, kam se posune budoucí suma jednotlivých sloupců 
tabulky Historie součtů při nadcházejícím losování. Lze rovněž odhadovat, kolik 
odchylek bude kladných, kolik záporných a jaké budou přibližně jejich hodnoty. 
Použitím posuvných mezí jak u grafů sum, tak u grafů odchylek, můžete hodnoty 
zobrazované pod oknem s grafem použít přímo pro nastavení minimální a maximální 
hodnoty odchylky v kriteriu Historie vylosovaných čísel.  

Všechny tyto odhady mohou posloužit p ři up řesňování mezí pro kritérium 
Historie vylosovaných čísel  

Tabulka Simulace  

Tabulka se používá pro výpočet "hromadné" simulace buďto přímo generovaných 
tipů nebo sady tipů aktuálně přítomných ve schránce. 
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Tabulka obsahuje běžné prvky pro výběr losovaných údajů, ke kterým se bude 
simulace vztahovat, tlačítko Přepočítat, které je třeba použít po změně výběru a 
tlačítko Export, kterým se údaje ze spočtené tabulky exportují do csv nebo txt 
souboru ke zpracování mimo program. 

Volby a údaje tabulky  

Tipy pro simulaci - do tohoto pole se automaticky zapíše vaše volba provedená po 

stisknutí . Volba Generátor vyvolá funkci generátoru tipů do schránky. V dialogu 
můžete zvolit generování plného rozpisu nebo generování zkrácených rozpisů. Pi 
volbě krácených rozpisů (například 1000 náhodných tipů z celého rozsahu čísel 1 až 
49 s povolenou shodou nanejvýš ve 3 číslech) je však potřebné zvolit takový počet 
tipů, aby generování proběhlo bez zásahu uživatele. V případě, že zvolíte počet tipů 
vyšší a musíte generování přerušit, simulace se neprovádí, protože není naplněn 
počet předvolených tipů zapsaný v poli. Případy, které vedou na podobnou volbu je 
vhodné řešit nejdříve generováním požadovaného souboru tipů do schránky z 
nabídky Generátor vyvolané z menu Schránka a potom pro simulování použít obsah 
schránky. Volba Schránka použije k simulování aktuální obsah schránky. Pokud tedy 
chcete používat pro simulování definované soubory se známým obsahem, používejte 
generování plných rozpisů nebo schránky se soubory zavedenými do schránky z 
adresářů jejich uložení na disku. 

Kritérium - označením této volby se rozvine dialog pro použití některého z kriterií. 
Kritérium se potom uplatní nad obsahem schránky a pro simulování jsou potom 
použity jen vyhovující tipy. 

Spustit simulaci - tímto tlačítkem se spustí výpočet simulace 

• Sloupec - obsahuje označení sloupců použité v záhlaví sloupců v Tabulce 
čísel na záložce Historie vylosovaných čísel. 

• Suma - obsahuje číselnou hodnotu sumy převzatou z každého jednotlivého 
sloupce Tabulky čísel. Simulování se provádí v relaci pro tyto uvedené 
hodnoty 

• Simulace - uvádí orientaci odchylky pro většinu případů ze simulování. Nárůst 
znamená, že odchylka ve většině pípadů je kladná, Pokles znamená, že ve 
většině pípadů je odchylka záporná. 
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• [%] - v kolika procentech případů ze všech simulování vedlo simulování k 
nárůstu/poklesu budoucí hodnoty. 

• Medián* - medián všech spočtených sum. Poznámka: nejedná se o přesnou 
hodnotu mediánu, ale o jeho aritmetickou aproximaci, což je indikováno 
hvězdičkou v záhlaví sloupce.  

• Odch - je rozdíl mezi hodnotou sumy z Tabulky čísel a spočteným mediánem 
sumy.  

• Prům- je průměrná hodnota budoucí sumy ze všech simulací 
• OdchStdOdch - je hodnota standardní odchylky pro všechny odchylky v 

každém příslušném sloupci pro všechny provedené simulace 
• Min - minimální hodnota sumy dosažená ze všech simulací v příslušném 

sloupci 
• Max - maximální hodnota sumy dosažená ze všech simulací v píslušném 

sloupci 
• Graf/Suma/Min - Graf/Suma/Max - Graf/Odch/Min - Graf/Odch/Max - Pokud se 

nastavují hodnoty v Grafu Sum nebo v Grafu odchylek pomocí posuvných 
hranic, objeví se nastavené hodnoty v tomto poli. Pole může být automaticky 
podbarveno (viz poznámka k toleranci). 

• Poznámka - zde může zadat uživatel vlastní komentář 

Pod výpisem tabulky je uvedena standardní ochylka všech hodnot uvedených ve 
sloupci StdOdch. 

Tolerance pro porovnání s odhadem z grafu uvádí v absolutní hodnotě přípustnou 
toleranci pro rozdíl spočtené průměrné hodnoty a meze. Červené označení pole se 
objeví tehdy , když: 

• hodnota spodní nastavené meze - nastavená tolerance je vyšší než hodnota 
příslušného průměru v tabulce (celé nastavené rozmezí je nad spočteným 
mediánem) 

• hodnota horní nastavené meze + hodnota tolerance je menší než hodnota 
příslušného průměru v tabulce (celé nastavené rozmezí je pod spočteným 
mediánem) 
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Loterie 

Loterie  

Program Expert Lotto je zcela univerzální a může být použit pro libovolnou číselnou 
loterii. Po instalaci programu máte možnost výběru ze tří různých modelů loterií, které 
jsou součástí základní distribuce: 

• Expert Lotto 6/49 - losuje se dvakrát týdně 6 čísel a jedno dodatkové číslo ze 
49 . Losuje se ve dvou tazích.  

• Expert Lotto Keno - losuje se denně 20 čísel z 80, sází se 1 až 10 čísel.  
• Expert Lotto Powerball  - losuje se jednou týdně 7 čísel z 35 a jedno číslo z 

5. Pro první výherní pořadí je potřeba uhodnout všech sedm čísel a dodatkové 
číslo.  

Uvedené loterie slouží pouze jako příklad pro demonstraci možností programu. Jde o 
simulované loterie, které nejsou provozované a nelze na ně sázet. Loterie 6/49 je 
použita v nápovědách pro objasnění funkcí programu jako modelová loterie.  

Na stránkách www.expertlotto.com si můžete zdarma stáhnout další loterie hrané v 
různých zemích po celém světě, včetně loterií dostupných v České Republice. Po 
nainstalování (použijte tlačítko Obnovit / Instalovat ve Správci loterií) se bude 
stažená loterie nabízet v seznamu dostupných loterií v menu Loterie.  

Můžete také využít Průvodce loterií, který Vám pomůže vytvořit si vlastní loterii 
včetně tisku na oficiální tikety loterie.  

Správce loterií  

Menu : Loterie  Správce 

Správce instalovaných loterií. Dovoluje definovat nové loterie, upravit stávající 
používané loterie, připojit se na webové stránky autorů pro zjištění, které nové loterie 
byly uvolněny autory k využití. Umožňuje také definovat tvar tiketů.  

Popis ovládacích prvk ů  

• Dostupné loterie  - obsahuje seznam nainstalovaných loterií. Jako výchozí je 
nastavena loterie, se kterou program právě pracuje. Výběrem loterie ze 
seznamu se aktualizují ostatní položky dialogového okna. 

• Popis  - stručná informace o vybrané loterii, z kolika čísel se losuje, jak často, 
jaké jsou výherní kombinace apod. 

• Původ  - země nebo stát, kde je loterie provozována.  
• URL - odkaz na oficiální webové stránky loterie, kde můžete získat aktuální 

losovaná čísla. 
• Autor  - autor loterie. 
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• V adresá ři - adresář, kde jsou uloženy všechny soubory loterie. Pokud chcete 
některou loterii odinstalovat, ukončete program a odstraňte uvedený adresář. 
Po novém spuštění programu se loterie již nebude nabízet. 

• Použít loterii - tlačítko je aktivní pouze tehdy, jestliže je vybrána jiná loterie. 
Zvolením tlačítka se program restartuje a umožní hrát zvolenou loterii. 

• Nová loterie  - otevře Průvodce loterií, kde můžete nadefinovat a posléze hrát 
novou loterii, která není dosud v seznamu. 

• Upravit nastavení  - otevře Průvodce loterií, kde můžete změnit nastavení 
loterie, upravit některé popisky (například popis výherních pořadí) a také 
upravit tisk na tikety. 

• Zálohovat  - umožňuje vytvořit záložní soubor pro zvolenou loterii, který 
obsahuje databázi vylosovaných čísel a konfigurační soubor loterie. Pro 
obnovení loterie, stačí nakopírovat zálohavací soubor do adresáře 'data' v 
instalačním adresáři programu. 
Po zvolení funkce se otevře standardní okno pro nalistovaní souboru, kde 
můžete zadat název a umístění zálohovacího souboru. 

• Obnovit / Instalovat - umožňuje obnovit loterii ze záložního souboru nebo 
nainstalovat loterii staženou ze serveru www.expertlotto.com. 
Po zvolení funkce se otevře standardní okno pro nalistovaní souboru, kde 
můžete zadat název a umístění zálohovacího souboru. 
Pozor:  při obnovení se přepíše stávající databáze losovaných čísel databází 
ze záložního souboru.  

• Odstranit  - po potvrzení odstraní zvolenou loterii z instalačního adresáře 
programu. Loterie se pak již nebude nabízet v seznamu dostupných loterií v 
menu Loterie. 
Pozor : při odstraňování zvolené loterie budou smazány také všechny rozpisy 
a ostatní soubory uložené v adresáři loterie. 

• Další loterie  - program se připojí na server www.expertlotto.com a pokusí se 
stáhnout seznam nových loterií, které pak nabídne k instalaci. Pro použití 
funkce je nutné internetové připojení. 

• Zavřít - zavře dialogové okno Správce loterií.  

Průvodce loterií  

Funkce je určena pro vytvoření nové loterie programu Expert Lotto nebo k úpravě 
nastavení existující loterie. Funkce je dostupná z okna Správce loterií.  

Vytvoření nové loterie spočívá v zodpovězení několika otázek průvodce. Například 
počet losovaných čísel, počet čísel v losovacím osudí apod. Součástí průvodce je i 
možnost nadefinovat rozměry tiketu pro tisk tipů přímo na oficiální tikety loterie. 

Průvodce loterií je rozdělen do několika kroků. Tlačítkem Další se posunete na další 
krok průvodce, tlačítkem Předchozí se vrátíte k předchozímu kroku průvodce. 
Tlačítko Nápověda zobrazí kontextovou nápovědu k aktuálnímu kroku průvodce. 
Tlačítko Storno zavře okno průvodce. 

Při vytváření nové loterie je prvním krokem průvodce zadání názvu loterie a jejího 
krátkého popisu. Při úpravě stávající loterie je prvním krokem volba typu nastavení, 
která se budou upravovat. 
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Testy výhry 

Výhra schránky  

Menu : Test výhry  Schránka 

Tato funkce dovoluje testovat:  

a) jaké výhry by dosáhla schránka pomocí zadaného nebo náhodného tipu. (Obvykle 
je znám Jackpot a budoucí výhry v ostatních pořadích se odhadnou)  
b) jaké výhry v celkové výši finanční částky schránka dosáhla: jsou známy údaje o 
konkrétních výhrách, výše vkladu a výherní tip. 

Popis ovládacích prvk ů 

• V horní části dialogového okna jsou pole pro zadávání jednotlivých čísel tipu. 
Čísla se zadávají z klávesnice. Pokud je zadáno jednociferné číslo a formát 
dovoluje čísla dvojciferná, je třeba k přechodu do dalšího pole zadávání použít 
klávesu tabelátoru (TAB). Po zadání dvojciferného čísla je přechod do dalšího 
pole automatický. Jestliže se do zadávaného pole zadá číslo, které je již v 
některém poli zadávání uvedeno, jsou obě čísla označena červeným pozadím. 
Pro zadání čísel tipu je také možné použít předvolené tipy. 

• Testovat - po stisknutí tohoto tlačítka je proveden test schránky, při kterém se 
zjišťuje, co by vyhrál obsah schránky, pokud by vyšel tento tip. Výsledky jsou 
uvedeny ve výpisu výherních pořadí. 

• Náhodný tip - stisknutím tohoto tlačítka je do okének čísel tipu vygenerován 
náhodný tip. Testování se provede opět kliknutím na tlačítko Testovat. 

• Pořadí - sloupec přebírá informace o výherních pořadích z Nastavení Loterie.  
• Počet - údaj se automaticky doplní po provedení testu uvedeného tipu 
• Výhra K č - obvykle je znám očekávaný/skutečný JACKPOT; výhru v ostatních 

pořadích lze odhadnout (odhadujeme budoucí výhru) nebo zadat konkrétní 
hodnoty pro hodnocení případné výhry schránky, pro kterou již došlo k 
losování výherních čísel. Výši výhry pro jednotlivá pořadí je možné změnit po 
dvojím kliknutí myši na odpovídající políčko tabulky. 

• Zavřít - zavře dialogové okno. 

Význam ostatních políček tabulky vyplývá z kontextu.  

Využití funkce  

Funkci lze využít například k otestování výher rozpisu uvedeného ve schránce, nebo 
ke zjištění přímé výhry/ztráty vyjádřené finanční částkou po losování, kdy již známe 
konkrétní výhry jednotlivých pořadí a výherní tip.  

Náhodné testování  

Menu : Test výhry  Náhodné testování  
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Funkce je určena k testování, jaké výhry by schránka dosáhla po losování zadaného 
počtu náhodně generovaných tipů, nebo k testování, kolik náhodných tipů je nutné 
vygenerovat pro dosažení konkrétní výhry v zadaném výherním pořadí. 

 

Popis ovládacích prvk ů  

• Zastavit testování po  - dovoluje zvolit buďto pevně stanovený počet tipů a 
testovat, jaké výhry by schránka dosáhla po provedení tohoto pevně 
stanoveného generování náhodných tipů. V příkladu není tato volba aktivní. 
Kliknutím na přepínač provedení počtu testů by se aktivovala volba 1000 
náhodně generovaných tipů. V editačním okénku lze počet náhodně 
generovaných tipů libovolně změnit. 

• Dosažení t ěchto výsledk ů - dovoluje zadat požadované výherní pořadí. Po 
spuštění generátor generuje náhodné tipy a provádí testování, dokud není 
dosaženo zvoleného výherního pořadí (v příkladě uvedeném výše jde o jedno 
třetí pořadí). Všechna nižší pořadí se přitom připočítávají do výsledků testů. 

• Výsledky test ů - uvádí počet provedených testů a tabulku Výsledky testů s 
uvedením případně dosažených výher. 

• Test se spustí kliknutím na tlačítko Testovat . 
• Dialogové okno se uzavře kliknutím na tlačítko Zavřít. 

Využití funkce  

 Funkci lze použít k otestování rozsahu schránky a pravděpodobnosti výhry v určitém 
pořadí.  

Test výhry  

Menu : Test výhry  Vylosovaná čísla  

Tato funkce dovoluje otestovat, jakých výher by zadaný nebo náhodný tip dosáhl v 
minulosti hry a kdy naposled vyhrál některé z výherních pořadí. 
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Popis ovládacích prvk ů  

• Edita ční okénka tipu  - zde můžete zadat čísla tipu, který chcete otestovat. 
Tip můžete zadat manuálně nebo použít předvolené tipy.  

• Tlačítko Náhodný tip  vede k vygenerování náhodného tipu do editačních 
okének, tento náhodný tip lze přidat do databáze předvolených tipů. 

• Stisknutím tlačítka Testovat  dojde k otestování výhry tohoto tipu v minulosti 
hry. 

• Výsledky  - sloupec zobrazuje počet odpovídajících výherních pořadí, kterých 
zadaný tip dosáhl v historii hry. 

• Naposled  - sloupec uvadí datum poslední výhry zadaného tipu pro 
odpovídající výherní pořadí.  

• Tlačítko Zavřít zavře dialogové okno. 

Test pokrytí  

Menu : Test výhry  Pokrytí kombinací 

Pomocí této funkce je možné nalézt minimální záruku výhry tipů ve schránce při 
předpokládaném uhodnutí zadaného počtu čísel. Tato funkce je dostupná také z 
okna kritéria Minimalizátor. 

Popis ovládacích prvk ů  

• V horní části okna je údaj, z kolika různých čísel jsou vytvořeny tipy ve 
schránce. 

• Na dalším řádku dialogového okna se zadává předpokládaný počet 
uhodnutých čísel, pro které bude pokrytí vypočteno.  

• Zobrazit  - přepočítá tabulku pokrytí pro zadaný počet uhodnutých čísel. 
Pokud schránka obsahuje větší počet čísel, může tato operace trvat delší 
dobu.  

• Tabulka pokrytí - uvádí v procentech pravděpodobnost výhry pro jednotlivá 
výherní pořadí. Tabulku je možné setřídit podle libovolného sloupce kliknutím 
na jeho záhlaví. Popis tabulky a její interpretací naleznete níže v příkladu 
použití funkce.  

• Tisk  - vytiskne obsah tabulky na tiskárně.  
• Export  - uloží obsah tabulky do textového souboru, který pak můžete dále 

zpracovávat jinými programy. 
• Zavřít - tlačítko zavře dialogové okno.  

Příklad [Expert Lotto 6/49] : 

Na následujícím obrázku je uvedena tabulka pokrytí kombinací pro 100 náhodně 
generovaných tipů z čísel 1 až 15 pro předpoklad, že uhodneme libovolná tři čísla 
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rozpisu (t.j. tři čísla z rozmezí 1 až 15). 

 

Tabulku pokrytí je nutné interpretovat následujícím způsobem: 

Z prvního řádku tabulky můžeme vyčíst, že pravděpodobnost, že rozpis nezíská 
žádnou výhru je 0.44%. Což znamená, že rozpis nepokrývá dvě trojice z celkového 
počtu 455 trojic z patnácti čísel. 
Z druhé řádku tabulky je vidět, že právě jedno páté pořadí můžeme vyhrát s 
pravděpodobností 5.714%. Tato situace nastane v případě, že vylosovaná čísla 
budou obsahovat jednu z 26 trojic z 455 možných. 
Na třetím řádku vidíme, že s pravděpodobností 9.451% můžeme získat dvě pátá 
pořadí. Zároveň je zřejmé, že s pravděpodobností 15.604% získáme buď dvě pátá 
pořadí nebo jedno páté pořadí nebo nevyhrajeme nic (pravděpodobnost 0.44%).  
Dále je možné z tabulky vyčíst, že pravděpodobnost výhry tří pátých pořadí je 
17.363% a že pravděpodobnost výhry tří pátých pořadí nebo dvou pátých pořadí 
nebo jednoho pátého pořadí nebo žádné výhry je 32.967%. 
Z posledního řádku tabulky je zřejmé, že při vylosování jedné určité trojice z 455 
možných získáme 11 pátých pořadí, a že se tak stane s pravděpodobností 0.22%. 
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Následující tabulka uvádí pokrytí stejného rozpisu jednoho sta náhodných tipů pro 
předpoklad, že se nám podaří uhodnout šest čísel rozpisu.  

 

Z prvního řádku tabulky můžeme vyčíst, že minimální výhra rozpisu při uhodnutí šesti 
čísel jsou tři čtvrtá pořadí a zároveň 44 až 47 pátých pořadí, a že se tak stane s 
pravděpodobností 0.04% (budou vylosovány dvě určité kombinace šesti čísel z 5005 
možných kombinací). 
Na devátém řádku od konce tabulky vidíme, že s pravděpodobností 37.343% 
můžeme vyhrát jedno druhé pořadí a zároveň 2 až 22 čtvrtých pořadí a zároveň 16 
až 48 pátých pořadí. Současně můžeme říct, že s pravděpodobností 69.351% 
můžeme vyhrát ceny uvedené na tomto řádku nebo výhry uvedené na předchozích 
řádcích tabulky.  
Z posledního řádku tabulky je zřejmé, že s pravděpodobností 0.02% můžeme vyhrát 
dvě první pořadí. To znamená, že rozpis obsahuje dva stejné tipy. (Poznámka: do 
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schránky bylo provedeno generování 100 náhodných tipů s povolenou shodou v 6 
číslech. Vzácnou náhodou se ve schránce objevily dva stejné tipy). 

Test pokrytí vlastních kombinací  

Menu : Test výhry  Vlastní kombinace 

Pomocí této funkce je možné zjistit, kolik procent kombinací ze zvoleného souboru je 
pokryto tipy ve schránce. Tato funkce je dostupná také z okna kritéria Pokrytí 
vlastních kombinací. 

Výpočet pokrytí vlastních kombinací je obdobný k funkci Test pokrytí s tím rozdílem, 
že se nezvažuje celá množina všech kombinací ze zadaného počtu čísel, ale pouze 
hráčem zvolené kombinace obsažené ve srovnávacím souboru. Pokud hráč 
například udržuje seznam trojic, které se v předchozích losováních objevovaly 
nejčastěji, je možné pomocí této funkce ověřit, jaká část množiny těchto trojic je 
pokryta tipy ve schránce. 

Po zvolení funkce se nejprve objeví standardní okno pro nalistování souboru, jehož 
pomocí musíte zvolit soubor kombinací, který bude použit pro výpočet pokrytí. 
Jestliže chcete zjistit pokrytí trojic nebo čtveřic, musí tipy obsahovat slepá čísla. 
Provede se kontrola, zda všechny tipy ve srovnávacím souboru obsahují stejný počet 
čísel (t.j. soubor obsahuje pouze trojice nebo čtveřice) a jejich počet se pak zobrazí 
spolu s názvem souboru v horní části okna. 

Tabulka v dolní části okna pak zobrazuje kolik ze zvolených kombinací pokrývají tipy 
ve schránce. 

Popis ovládacích prvk ů  

• V horní části okna se zobrazuje název souboru kombinací, pro které je pokrytí 
vypočteno. K dispozici je také počet kombinací v souboru a jejich velikost, tzn. 
zda se jedná o trojice, čtveřice, pětice atd.  

• Tabulka pokrytí - uvádí, kolik procent kombinací ze srovnávacího souboru je 
pokryto tipy ve schránce. Tabulku je možné setřídit podle libovolného sloupce 
kliknutím na jeho záhlaví.  

• Tisk  - vytiskne obsah tabulky na tiskárně.  
• Export  - uloží obsah tabulky do textového souboru, který pak můžete dále 

zpracovávat jinými programy. 
• Zavřít - tlačítko zavře dialogové okno.  

Výsledná tabulka pokrytí se interpretuje stejným způsobem jako ve funkci Pokrytí 
kombinací.  
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Nastavení programu 

Nastavení programu  

V menu Loterie můžete pomocí funkce Nastavení změnit některé vlastnosti 
programu. Popis nastavitelných vlastností je uveden v samostatných kapitolách 
nápovědy. 

Obecná nastavení programu  

Menu : Loterie  Nastavení 

• Vzhled aplikace - umožňuje zvolit z vyklápěcího seznamu styl vykreslování 
tlačítek, menu, tabulek a dalších prvků programu. Výchozím nastavením je 
styl, který napodobuje nativní aplikace operačního systému (například MS 
Windows).  

• Maximální po čet záloh schránky - nastavuje maximální počet stavů 
schránky, které je možné obnovit pomocí funkce Zpět.  

• Měřítko tisku tabulek  - nastavuje zmenšení nebo zvětšení tabulek tisknutých 
z programu.  

• Zobrazovat okno Možnosti tisku  - pokud je tato volba aktivní, bude se při 
všech tiskových operacích zobrazovat okno, kde je možné zvolit název tiskové 
sestavy, měřítko tisku a orientaci papíru. 

• Zobrazovat po čítadlo volné pam ěti - zobrazí nebo skryje ukazatel volné 
paměti programu na nástrojové liště. 

• Vynulovat nastavení všech dialogových oken  - program si "pamatuje" 
některá nastavení dialogových oken i po novém spuštění programu - například 
volby v oknech kritérií. Tímto tlačítkem se uložené volby zruší a obnoví se 
výchozí nastavení programu. 

Poznámka: Tato nastavení jsou platná pouze pro aktuální loterii. 

Nastavení soubor ů a adresá řů  

Menu : Loterie  Nastavení 

• Adresá ř dočasných soubor ů - umožňuje zvolit adresář pro dočasné soubory 
programu Expert Lotto (soubory schránky, její zálohy apod.). Při ukončení 
programu jsou tyto soubory odstraněny. Pokud pracujete v síťovém prostředí, 
zvolte adresář na lokálním disku počítače pro rychlejší chod aplikace. 
Kliknutím na  se objeví standardní okno pro nalistování adresáře.  
Upozorn ění: změna adresáře dočasných souborů sice zachová aktuální 
obsah schránky, ale zruší všechny její zálohy.  

• Umístění databáze vylosovaných čísel  - umožňuje změnit název souboru 
pro databázi vylosovaných čísel. Kliknutím na  se objeví standardní okno 
pro nalistování souboru. Po změně nastavení se aktuální obsah databáze 
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vylosovaných čísel uloží do zvoleného souboru a při dalším spuštění 
programu budou vylosovaná čísla načtena z tohoto souboru. 

• Oddělovač polí pro CSV soubory - umožňuje změnit oddělovač polí pro 
textové CSV soubory generované programem. Program vytváří tyto soubory 
zejména při exportu statistik a dalších tabulek programu. Pokud zvolíte jako 
oddělovač čárku "," (výchozí nastavení) budou exportované soubory vypadat 
například takto: 
 
1,2,3,4,5,6 
11,12,13,14,15,16   
 
Pokud zvolíte jako odělovač například středník ";" budou exportované soubory 
vypadat takto: 
 
1;2;3;4;5;6 
11;12;13;14;15;16   

Poznámka: Tato nastavení jsou platná pouze pro aktuální loterii.  

Nastavení modul ů 

Menu : Loterie  Nastavení 

Tato záložka uvádí seznam nainstalovaných modulů. Kliknutím myši na libovolný 
název modulu v seznamu Moduly se zobrazí jeho Verze a krátký Popis. 

Tlačítko Další moduly připojí program k serveru www.expertlotto.com a stáhne a 
nainstaluje nové nebo aktualizované moduly programu.  

Poznámka: Některé moduly jsou aktivní pouze pro určitou loterii (například moduly 
pro online aktualizaci vylosovaných čísel). Funkce těchto modulů bude program 
Expert Lotto nabízet pouze tehdy, je-li taková loterie právě vybrána ze seznamu 
dostupných loterií.  

Nastavení pro p řipojení na internet  

Menu : Loterie  Nastavení 

Pokud při připojovaní na internet používate proxy server, zatrhněte volbu Používat 
proxy a zadejte adresu serveru (Host) a jeho port (Port). Jestliže proxy server 
vyžaduje autentikaci, zadejte také přihlašovací jméno a heslo. Tato nastavení se pak 
použijí při aktualizaci databáze vylosovaných čísel z internetu. 

Poznámka: Tato nastavení jsou platná pro všechny loterie.  

Historie vylosovaných čísel  

Menu : Loterie  Nastavení 
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Počet řádků v Tabulce sou čtů - určuje kolik losování bude zobrazeno na záložce 
Tabulka součtů. 

Počet krok ů pro simulaci náhodných losování  - umožňuje nastavit počet 
náhodných losování pro funkci Simulace na záložce Historie odchylek.  

Výchozí velikost pro segment 1 a 2  - uřčuje velikost segmentů Historie 
vylosovaných čísel. 

Poznámka: Tato nastavení jsou platná pouze pro aktuální loterii. 
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Jak na to 

Jak na to  

V této kapitole je uvedeno několik praktických příkladů použití programu. 

Příklad 1  - ilustruje použití generátoru tipů a základní práci se schránkou. V příkladu 
se dozvíte, jak zjistit, kolik čísel je potřeba uhodnout, aby se vrátily alespoň náklady 
sázky. 

Příklad 2  - vysvětluje pojem slepá čísla a jak se s nimi pracuje. 

Příklad 3  - ukazuje, jak optimalizovat schránku a dosáhnout její redukce rychlejším 
způsobem s využitím funkcí Statistiky Vylosovaných čísel.  

Příklad 4  - popisuje využití funkce Historie vylosovaných čísel a jak na základě 
správného odhadu tendence několika křivek vždy získat vyhrávající tip! 

Příklad 5  - předvádí využití funkce Zabarvení čísel. 

Příklad 6  - vysvětluje strategii použití kritéria Nejlepší tipy. 

 

Prostudujte si také některá obecná doporučení, která Vám pomohou zefektivnit práci 
s programem, stručný popis nejčastěji používaných funkcí programu výklad 
některých pojmů používaných v této nápovědě.  

Příklad 1  

Příklad je uveden pro loterii Expert Lotto 6/49 a jeho cílem je vytvoření rozpisu z 
patnácti čísel tak, aby byl pokryt maximální počet trojic.  

Předpoklady : Použijeme sady čísel 

A1 = 16,17,19,20,33,40,48,49,32 
A2 = 13,18,35,38,39,26 

Předpokládejme dále, že v žádném tipu nebude všech šest čísel pouze z jedné 
skupiny (A1 nebo A2) a že se neuplatní žádná trojice po sobě jdoucích čísel, a že 
bude pokryt co nejvyšší rozsah možných trojic (celkem máme 15 čísel, které mohou 
vytvořit 455 trojic).  

Pro vytvoření tohoto rozpisu lze použít následujících postupů.  

a) generátorem náhodných tipů s povolením shody nejvýše ve třech číslech s 
využitím záměny čísel 
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b) generátorem plného rozpisu s postupným omezováním  

Postup podle bodu a):  

Rozpis, který pokrývá asi 90% všech trojic z 15 čísel s povolenou shodou ve třech 
číslech bude obsahovat asi 32 tipů .  

• Z nabídky Schránka zvolme funkci Generátor. 
• V políčkuVygenerovat zvolme počet generovaných tipů 30, Rozsah čísel 1 až 

15, zatrhněme volbu Generovat náhodně, Maximální shoda ve 3 číslech. V 
tiketu provedeme záměnu čísel 1 až 15 za zvolená čísla. Vytvoříme soubor a 
uložíme jej pod názvem například model1a  

• Vraťme se zpět do funkce Generátor a zvolme Generovat maximální možný 
počet tipů a vygenerujme plný rozpis (5005 tipů) 15 navržených čísel. Soubor 
uložme jako rozpis15 .  

• Vraťme se znovu do funkce Generátor a v poli Zaslepit čísla zatrhněte políčka 
4, 5 a 6. (ponechána volba Maximální počet). Tímto postupem se vytvoří 
soubor všech možných trojic. Uložíme jej pod názvem například troj15 .  

• Znovu se vraťme do Generátoru, v poli Zaslepit čísla zatrhněte políčka 5 a 6 a 
vytvořte soubor se všemi čtveřicemi. Uložíme jej pod názvem např. ctver15 . 

Poznámka : Tyto soubory budeme používat pro testování, kolik procent ze všech 
možností svým tipem obsadíme. 

• Vložme do schránky soubor model1a , použijme kritérium Čísla jdoucí po sobě 
a vyřaďme trojice po sobě jdoucích čísel (pokud jsou). 

• Přejděme na záložku Schránka graficky.  
• V záhlaví tabulky zadejme čísla ze skupiny A1 (nebo A2) a v řádku Odstranit 

shodu zatrhněme políčka 0 a 6. Tím dosáhneme, že z navolené skupiny A1 
(nebo A2) bude alespoň 1 nejvýše 5 čísel a komplement bude ze skupiny 
druhé. (Pochopitelně zaškrtnutá políčka mohou vymezit i jiné poměry). Vzniklý 
soubor uložme jako model1a .  

• Vložme do schránky soubor rozpis15. Pomocí funkce Shoda se souborem 
vyřaďme ze souboru rozpis15  všechny tipy, které se shodují s tipy v souboru 
model1a  ve 4, 5 a 6 číslech.  

• Uplatněme na zbytek ve schránce kritérium pro vyřazení trojic na kritérium a 
pro vyřazení čísel z jedné skupiny - A1 (nebo A2) (Schránka graficky).  

• Na zbytek ve schránce uplatněte funkci Zamíchat (menu Schránka) a 
následně kritérium Vzájemná shoda s vyřazením všech tipů shodujících se ve 
4, 5 a 6 číslech. Obsah schránky se zredukuje vyřazením nevyhovujících tipů.  

• Reziduum ve schránce uložte do souboru model1a  se zatržením volby Připojit 
na konec souboru. 

Postup opakujte, dokud nedojde při provádění k vyprázdnění schránky v důsledku 
uplatňovaných kriterií. 

Postup podle bodu b):  

• Pomocí generátoru tipů vložte do schránky plný rozpis. 
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• Použijte kritérium Čísla jdoucí po sobě a vyřaďte trojice po sobě jdoucích 
čísel. 

• Přejděte na záložku Schránka graficky  
• V záhlaví tabulky zadejte čísla ze skupiny A1 (nebo A2) a v řádku Odstranit 

shodu zaškrtněte políčka 0 a 6. Tím dosáhnete, že z navolené skupiny A1 
(nebo A2) bude alespoň 1 a nejvýše 5 čísel a komplement bude ze skupiny 
druhé. (Pochopitelně zaškrtnutá políčka mohou vymezit i jiné poměry). 

• Na zbytek ve schránce uplatněte funkci Zamíchat (menu Schránka) a 
následně kritérium Vzájemná shoda s vyřazením všech tipů shodujících se ve 
4, 5 a 6 číslech. Obsah schránky se zredukuje vyřazením nevyhovujících tipů.  

• Reziduum ve schránce uložte do souboru například model1b .  
• Do schránky vložte soubor rozpis15   
• Proveďte kritérium Shoda se souborem model1b  a vyřaďte všechny tipy, které 

se shodují ve 4, 5 a 6 číslech.  
• Opakujte postup se Schránkou graficky a vyřaďte ze schránky tipy, které se 

shodují se skupinou A1 (nebo A2) v 0 nebo 6 tipech. 
• Zbytek ve schránce zamíchejte, proveďte kritérium Vzájemná shoda a vyřaďte 

vše, co se shoduje ve 4, 5 až 6 číslech. 
• Obsah schránky připojte na konec souboru model1b  
• Vložte do schránky soubor rozpis15  a postup zopakujte tolikrát, dokud 

schránka ponechá nějakou odezvu. 

Následující postup slouží ke kontrole obsazení všech možných trojic nebo čtveřic a 
tedy určení pravděpodobnosti výhry v některém pořadí.  

Do schránky vložíme některý ze souborů model1a , nebo model1b  a pomocí kriteria 
Shoda se souborem provedeme kontrolu proti souborům troj15  nebo ctver15 . Pro 
prováděnou kontrolu zaškrtneme Označovací režim. Po provedené kontrole 
otevřeme příslušný soubor do schránky a pomocí funkce Označené tipy - Ponechat 
(a Vyřadit) zjistíme, kolik procent pokrytí jednotlivých souborů jsme tipem dosáhli. 
Obvykle je rozpisem v rozsahu 32 tipů pokryto okolo 95% možných trojic a kolem 45-
50% možných čtveřic, což vede k závěru, že při uhádnutí 4 čísel je obvykle (90%) 
záruka výhry čtvrtého pořadí a několika pátých (návratnost nákladů). 

Podobné úvahy a rozpisy si na základě uvedeného modelu jistě každý z hráčů 
provede pro jiné kombinace rozsahu čísel a požadavku na záruky hravě sám. 

Příklad 2  

Tento příklad se zabývá využitím slepých čísel. S pojmem slepá čísla se setkáte na 
několika místech v programech. Uplatnění slepých čísel bylo vypracováno pro 
následující oblasti: 

Generátor  

Slepá čísla v generátoru tipů umožňují náhradu jedné nebo více pozic ve všech 
tipech slepými čísly. To je užitečné zejména pro generování možných dvojic, trojic a 
dalších n-tic v plném rozpisu ze zvoleného rozsahu čísel.  
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Příklad : Při hře Expert Lotto 6/49 (model pro hry 6 losovaných čísel z osudí 49 čísel) 
zvolte ve funkci Generátor generování z 20 čísel se zaškrtnutím pole Maximální 
počet. Generátor nabídne vygenerování 38760 možných šestic (plný rozpis). 
Zaškrtněte postupně v poli Zaslepit čísla pozici 6, v poli Vygenerovat se změní údaj 
na hodnotu 15504, nyní pozici 5, údaj se změní na 4845 a poté pozici 4 - údaj se 
změní na číslo 1140. To znamená, že generátor vytvoří 1140 možných trojic ze 
dvaceti čísel, které uloží do schránky ve formě šestic, kde jsou doplněny poslední tři 
pozice standardně čísly 97, 98 a 99. Viz také Příklad 1. 

Pokud v poli Zaslepit pozice zatrhnete jenom jednu z pozic, bude zaslepena pouze 
tato zatržená pozice odpovídajícím číslem. Čísla jsou přiřazena takto 94 -1.pozice; 
95 -2.pozice; 96 - 3. pozice; 97 - 4. pozice; 98 - 5. pozice a 99 - 6. pozice. Stejné 
zaslepení tipů můžete provést na již vytvořeném rozpisu pomocí funkce Slepá čísla. 
V obou popsaných případech se zaslepuje příslušná pozice ve všech tipech ve 
schránce. Zaslepení čísel se projeví také v tiketu po zápisu vygenerovaných tipů do 
schránky vyznačením na příslušných číslech 94 až 99 a příznakem * pro označení 
hodnoty sumy příslušného tipu.  

Záměna čísel  

Funkce Záměna čísel umožňuje náhradu jedné nebo více pozic v jednotlivých tipech 
za slepá čísla. 

Příklad:  Ve hře Expert Lotto 6/49 vygenerujte do schránky náhodný rozpis se 100 
tipy z celého rozsahu 49 čísel. Soubor se zapíše do schránky. Z menu Schránka 
vyberte funkce Záměna čísel. 

Nyní si poznačte některý z tipů ve schránce a pomocí funkce Záměna čísel proveďte 
záměnu za jednotlivá čísla (první číslo tohoto tipu /dejme tomu, že to bude číslo 23/ 
zaměňte za číslo 94. Záměna se provádí tak, že nejdříve kliknete levým tlačítkem 
myši na číslo /23/, které budete zaměňovat a potom kliknete myší na číslo, kterým 
zaměňujete, v tomto případě 94). Klikněte na tlačítko Ok. Program provede záměnu 
tak, že ve všech tipech, které obsahovaly v libovolné pozici číslo shodné s prvním 
nahrazovaným /podle příkladu 23/ je toto číslo nahrazeno za číslo 94 s tím, že 94 je 
umístěno do 1. pozice v tipu a ostatní čísla tipu se seřadí vzestupně do dalších pozic 
tipu. 
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Postupně nahraďte 5 čísel opakováním postupu ve funkci Záměna v původním 
poznačeném tipu. Již použité slepé číslo je v tiketu aktivováno (modré označení, 
ostatní šedá). Náhrady se provedou v tomto tipu, ale také ve všech tipech, které 
obsahují jednotlivá postupně zaměňovaná čísla. Funkcí Záměna čísel lze provést i 
záměnu za všech šest čísel . 

Takovým způsobem se provádí záměna v individuálních tipech.  

Slepá čísla lze později nahradit reálnými čísly, například tutovkami. Tipy se slepými 
čísly lze dále zpracovávat rozličnými dalšími funkcemi.  

Při chybné záměně, kdy jste v jednom kroku záměny zvolili záměnu dvou různých 
čísel za stejné slepé číslo, budete programem na tento fakt upozorněni a záměna se 
neprovede dokud nedojde ke korekci chybného zadání. Jestliže však jde o 
opakovanou záměnu za slepé číslo, již v tiketu použité z předchozích prací, bude v 
tipech, kde jedno slepé číslo již existuje, použito nejbližší slepé číslo vyšší, v 
ostatních tipech pak bude provedena záměna podle volby. 

Slepá čísla jsou zvažována ve statistikách. 

Dosazení slepých čísel v jednotlivých tipech lze také provést přímo na záložce 
Schránka buďto v editačním okénku, nebo na tiketu s použitím tlačítek Přidat a 
Zaměnit. 

Příklad 3  
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Uplatn ění kriterií pomocí tabulky Statistika  Vylosovaná čísla   

Chceme provést odhad budoucího tipu pro modelovou hru Expert Lotto 6/49 a 
vycházíme z množiny všech možných tipů. Pro uplatnění kriterií je výhodné mít 
přehled o jejich naplnění v jediném pracovním místě programu. Takové přehledy a 
současně uplatnění kritérií nabízí funkce Vylosovaná čísla na záložce Statistiky s 
využitím tabulek pro přehledy o minulém uplatnění kritéria a grafů pro odhad 
budoucích hodnot a provedení filtrací.  

1. Generujte do schránky plný rozpis všech možných kombinací (menu Schránka 
Generátor) 

2. Přejděte na záložku Statistiky. V boxu volby výpočtu Vypočítat statistiky pro 
zaškrtněte pouze políčko vedle Vylosovaná čísla. 

3. Klikněte na tlačítko Vypočítat. Sloupce tabulky jsou přepočteny a ukazují 
vybrané hodnoty pro posledních 1000 provedených losování.  

4. Přejděte na záložku Graf vylosovaných čísel a pomocí tlačítka Možnosti 
vyberte zobrazení Základ Sumy. Odhadněte budoucí hodnotu a poznamenejte 
si ji. Pomocí tlačítka Možnosti zrušte zobrazení Základ sumy a zvolte 
zobrazení Suma. Odhadněte budoucí hodnotu sumy a nastavte myší obě 
posuvné hranice. Klikněte na tlačítko Filtrovat pro vyvolání okna kritéria, 
zadejte požadované hodnoty základu sumy, zkontrolujte nastavení spodní a 
horní meze filtrace, zkontrolujte stav tlačítek Ponechat/Odstranit a proveďte 
požadovanou filtraci schránky.  
Při odhadu budoucí sumy vám může pomoci také odhad poměru 
Nízká/Vysoká. Nízké sumy odpovídají zpravidla vyššímu poměru N/V. 

5. Pomocí Možnosti zvolte zobrazení StdDev. Menší hodnoty standardní 
odchylky favorizují "sevřené" tipy, kdy nejsou čísla příliš vzdálená od své 
průměrné hodnoty. V odhadu vám může pomoci zobrazení grafů pro budoucí 
počty čísel v jednotlivých skupinách, pro pohyby čísel v jednotlivých pozicích, 
pro pozice čísel v tipu a pro vzdálenosti sousedních pozic v tipu.  

6. Zbytek ve schránce použijte pro provedení kriteria Historie vylosovaných čísel.  

Poznámka: Takový postup je výhodný proto, že: 

• na velkých schránkách se uplatňují nejdříve rychle působící kriteria 
• časově náročná kriteria jsou uplatňována na výrazně menším obsahu 

schránky, takže celý proces odhadu se významně zrychlí.  

Proč sledovat historii vylosovaných čísel  

Cílem sázení je odhadnout libovolným způsobem takovou číselnou kombinaci, která 
povede k výhře. Jedním ze známých a uplatňovaných postupů je zvolit množinu čísel 
větší než je počet losovaných čísel v jednom tipu a z těchto čísel definovat rozpis. 

V této části programu autoři zavádí poněkud odlišný přístup. Jde o pokus 
jednoduchou formou vyhodnotit a zpracovat četnost výskytu jednotlivých čísel v 
minulosti hry. 

Ke snadnějšímu pochopení těchto důvodů a hráčského přístupu je třeba seznámit se 
dobře se strukturou záložky Historie vylosovaných čísel.  
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Historie vylosovaných čísel uspořádaná do formy tabulek, podpořená jednoduchými 
operacemi a grafickým náhledem vytváří nástroj, jehož pomocí lze odhadovat 
budoucí sumy v tabulkách Historie vylosovaných čísel. Tyto odhady uplatníme v 
kritériu Historie vylosovaných čísel. Pokud se nám podaří odhadnout sumy ve všech 
sloupcích v rozmezí +/- 10 od skutečné hodnoty, můžeme omezit množinu všech 
možných losovaných čísel (téměř 14 mil tipů ve hrách s výběrem 6 losovaných čísel 
ze 49 čísel celkem) tak, že výsledná množina se bude pohybovat řádově v desítkách 
až stovkách tipů. Mezi nimi bude vždy tip odpovídající prvnímu výhern ímu 
pořadí. 

Příklad  

1. Na záložce Vylosovaná čísla označte poslední dvě provedená losování (v 
příkladu je to 28/2009 1. Ne a 28/2009 2. Ne). Ve hře použité v příkladu jde o 
tipy:  
6,13,14,19,41,42 (28/2009 1. Ne)  
a  
23,29,36,42,44,47 (28/2009 2. Ne) 
 

 
2. Přejděte na záložku Historie. Zkontrolujte, zda jsou zapnuty přepínače 1. St, 2. 

St a 1. Ne, 2. Ne a přepínač Všechny tahy a poté zvolte tlačítko Přepočítat. 
Provede se aktualizace údajů v tabulce. Klikněte na záhlaví sloupce "0" a 
setřiďte čísla podle historie jejich losování. 
 

 
 
Čísla 23,29,36,42,44 a 47 jsou uvedena jako nejnovější losování s historií "1". 
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Hodnota součtů v tabulce Historie čísel je následující: 

 
 
Kvůli následujícím prováděným krokům si tyto číselné hodnoty poznamenejte, 
jinak se tyto hodnoty automaticky zapisují do kriteria Historie vylosovaných 
čísel. Zkontrolujte rovněž záznamy v tabulce uváděné na záložce Tabulka 
součtů. (V tomto případu jsou to následující hodnoty: 
376,744,1186,1670,1999,2412,2746,3158,3511,3875,4245 

3. Z menu Vylosovaná čísla zvolte funkci Editovat. Označte kliknutím box Skrýt 
vedle záznamu losovaných čísel pro 28/2009 2. Ne. Záznam se změní 
následovně (viz vyznačený tip na obrázku): 
 

 
 
Poznámka: Pokud budete chtít reprodukovat přesně jen tento případ, označte 
jako vynechané také všechny případné novější záznamy (nad vyhledaným).  

4. Přejděte znovu na záložku Historie vylosovaných čísel a zvolte tlačítko 
Přepočítat. Tabulka se přepočítá, jako by k tahu 2.Ne ve 28. týdnu 2009 dosud 
nedošlo. Klikněte myší na záhlaví sloupce 10 a setřiďte tento sloupec od 
nejvyšší po nejnižší hodnotu. Tuto nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu je to 
139) si poznačte. 

5. V Generátoru tipů zadejte Rozsah čísel od 1 do 49, označte Generovat 
maximální možný počet tipů a klikněte na Ok. Do schránky se vytvoří všech 13 
983 816 možných tipů. 

6. Vyberte kritérium Historie vylosovaných čísel a do hodnot mezí Min a Max 
zadejte číselné hodnoty "Sum" (viz výše) zmenšené o 10 (Min) a zvětšené o 
10 (Max).  
Poznámka:  Přesvědčte se, že hodnoty sum zadáváte do tabulky na záložce 
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Sumy. 
Okno kritéria by mělo vypadat následovně: 
 

 
 
Budou označena políčka 1. St , 2. St , 1. Ne , 2. Ne a Nejnovější 139 ve 
výběru dat. Budou označena všechna políčka ve sloupci vlevo od sloupce 
Výskyt. Logická podmínka bude zvolena Zároveň. V poli Vyhovující tipy bude 
označeno políčko Ponechat. Nyní klikněte myší na tlačítko Použít. 
Objeví se dialog zálohování tipů ve schránce bezprostředně následovaný 
hlášením o filtrování tipů ve schránce s "teploměrem" uvádějícím stav 
zpracování úlohy. Protože se porovnává velký objem dat (14 mil tipů) je tato 
úloha časově náročná, zejména při použití méně výkonného počítače.  
 

 
7. Po skončení filtrace se objeví hlášení uvádějící počet tipů ponechaných ve 

schránce a počet tipů ze schránky odstraněných. (V tomto uváděném případu 
bude počet tipů ponechaných ve schránce 138). Tento zbytek tipů ve 
schránce obsahuje tip vyhrávající první výherní pořadí (23,29,36,42,44,47). 

 
8. O této skutečnosti se můžeme přesvědčit po přechodu na záložku Schránka 

graficky a vymezením výherního tipu do tiketu. Toto vymezení se přenese na 
lištu v úvodu výpisu. Čísla po pravé straně výpisu uvádí shodu tipů ve 
schránce s hledaným prvním výherním pořadím. (tip je označen v 
následujícím obrázku modře). 
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Poznámka: Ve schránce byly záměrně ponechány jen tipy shodující se v 5 a 
6 číslech se zadáním na tiketu. Výherní tip pro první pořadí je vyznačen na 
obr. modře. 
 
Všech 138 tipů ve schránce splňuje zadaná kriteria, kterými byly meze +/-10 
od očekávané hodnoty sumy v jednotlivých sloupcích. Po provedení funkce 
Odstranit shodu v a vyznačení (viz obrázek výše) ve schránce zůstane 
hledaný tip.  

9. Posledním krokem je opravit databázi vylosovaných čísel. Zvolte funkci 
Editování vylosovaných čísel a vyznačte volbu Zobrazit skrytá losování. Zrušte 
označení Skrýt a záznam v databázi losovaných čísel se obnoví. 
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Poznámky  

1. Počet tipů ponechaných ve schránce může být dále omezen. Pokud si 
prohlédneme záznamy v tabulce součtů zjistíme, že je častá situace, kdy se 
ve 3 až 5 sloupcích objeví diference <= +/-10. Podmínka pro selekci ze 
schránky by se zaměnila následovně: 
 

 
 
Je označena další logická podmínka:  
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požadující, aby rozdíl v libovolných třech až pěti sloupcích byl nanejvýš v 
rozmezí hodnot -10 až +10. Obvykle bývá počet tipů ponechaných ve 
schránce vyšší (řádově až stovky). 

2. Pro co nejpřesnější stanovení kriterií můžeme využít dalších podpůrných 
funkcí, které umožňuje záložka Historie losovaných čísel. Můžeme například 
využít Grafy rozdílů a požadovat pro konkrétní sloupce konkrétní omezení 
rozdílů. 

3. Schránku můžeme rovněž dále omezit využitím funkcí uplatněných v záložce 
Historie rozdílů. 

4. Výběr můžeme dále omezit například také odhadem pro výběr pouze 
konkrétních tahů. V tomto případě by šlo o vývoj sum pro II. tah konaný vždy 
jen ve středu: 

  
S tímto výběrem se ovšem musí aktualizovat i všechny hodnoty použité v 
postupu (sumy, tabulky s historií čísel, grafy apod.). 

5. Pokud budete tuto funkci zkoušet pro jiné hry a jiná období, musíte si 
uvědomit, že číselné hodnoty sum, mezí, počtu nejnovějších losování, počtu 
tipů ponechaných po filtraci ve schránce apod., které se vám budou objevovat, 
budou odlišné od výše uvedených. Princip funkce je však neměnný a vede 
vždy k výsledku, kdy bude zbytek ve schránce vždy obsahovat první výherní 
pořadí. 

Poznámky:  

1. Nastavení mezí na hodnoty +/- 10 je doporučené. Hodnoty nastavení lze 
libovolně změnit. Čím širší meze, tím bohatší zbytek ve schránce. 

2. Nastavení rozmezí Min a Max na řádcích v kriteriu Historie vylosovaných čísel 
pro různé sloupce nemusí být totožné. Některé meze mohou být ponechány 
široké, některé meze můžete dokonce i vynechat.  

3. Při označení volby Musí vyhovět alespoň "x" až "y" sloupců volíte minimální a 
maximální počet sloupců, které se v kriteriu uplatní. Jde přitom o libovolnou 
kombinaci sloupců. Po této volbě nebudou po aktivování Vyhledat minima a 
maxima vyhledané meze odpovídat původně nastaveným hodnotám, ale 
rozpětí mezí bude obecně širší. Tato volba je vhodná pro případ , kdy se v 
odhadu některých mezí zmýlíme, protože dovoluje , aby ve zbytku zůstal 
hledaný tip pro výhru JACKPOTU. Čím větší rozpětí "x" a "y", tím větší je 
zbytek ve schránce po filtraci.  

4. Program si pamatuje nastavení mezí použité pro poslední prováděnou filtraci 
5. Před provedením filtrace vždy zkontrolujte výběr porovnávaných údajů z 

historie a použijte tlačítko Aktualizovat součty. Teprve poté proveďte vlastní 
filtrování schránky.  

6. Na webové adrese www.expertlotto.com můžete také shlédnout instruktážní 
video, kde je názorně demonstrován výše uvedný příklad. 
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Horká čísla  

Přístup některých hráčů spočívá v posuzování frekvence tažení jednotlivých čísel v 
definovaném období. Obvykle se z tohoto hlediska posuzuje "xx" nejnovějších 
losování.  

Předpoklady:  
Hrajeme hru, ve které se losuje 6 čísel ze 49. Ideálně, pro případ rovnoměrně 
tažených čísel, by se za devět losování měla všechna čísla vystřídat a 5 z těchto 49 
čísel by mělo být taženo dvakrát. Reálná situace je ale odlišná. Čísla jsou tažena v 
různých obdobích s různou frekvencí. To může být ovlivněno například losovacím 
strojem. Čím delší interval pro posuzování zvolíme, tím menší bude rozdíl v četnosti 
losování jednotlivých čísel. Pokud si pomocí Statistiky vytvoříme přehled pro hru 
použitou v příkladu (Expert Lotto 6/49), zjistíme, že se procentuální zastoupení 
jednotlivých čísel odlišuje v rozmezí od 14,17 % do 10,73 %. (Čím větší soubor 
výsledků, tím menší rozdíl mezi nejmenší a nejvyšší četností).  

Hráčský p řístup  
Jestliže jsou jednotlivá losování schopna posouzení z hlediska statistiky, mělo by 
zastoupení jednotlivých losovaných čísel za určité období odpovídat normálovému 
rozdělení charakterizovanému typickou křivkou.  

 

V tomto případě je křivka nahrazena sloupcovým grafem. Do zobrazení bylo použito 
posledních 24 tahů. Frekvence losování je vyjádřena číslem přiřazeným k příslušné 
barvě sloupce. Čísla, která jsou ve sloupci zastoupena lze zjistit buďto najetím 
kurzoru myši na sloupec (pod kurzorem myši se na krátkou chvíli zobrazí počet čísel 
ve sloupci a v závorce se objeví, o která čísla jde). Druhým způsobem, jak zjistit 
konkrétní zastoupení čísel v jednotlivých sloupcích, je záložka Tabulka v okně 
Zabarvení tiketu. 
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V tomto případě vidíme, že číslo 23 bylo taženo za posledních 24 losování 7x, čísla 
12 a 25 byla tažena 6x a čísla 19,29,33 byla tažena 5 x . V posledních 24 losováních 
nebyla dosud tažena čísla 7 a 45, jedenkrát byla tažena čísla 9, 10,17 a 21. Největší 
zastoupení má skupina čísel tažených za posledních 24 tahů 3x. Hráč se rozhodl 
(uplatní svůj hráčský přístup), označil čísla tažená 6x a vícekrát jako horká 
(23,12,25,19,29, 33), dosud netažená čísla a čísla tažená nejvýše dvakrát označil 
jako studená (7,45,9,10,17,21) a zbytek jsou čísla odpovídající průměru. Hráč 
odhadnul, že budoucí losování bude obsahovat dvě horká čísla, tři čísla z oblasti 
průměru a jedno studené číslo. Vytisknul si výše uvedenou tabulku (tlačítko Tisk) a 
do schránky generoval rozpis 1000 tipů náhodným generátorem ze všech 49 čísel. 
Poté přešel na záložku Schránka graficky a pomocí tiketu zadal všechna čísla 
odpovídající tzv. studeným číslům. Protože v jeho odhadu bylo, že výherní tip bude 
obsahovat jen jedno "studené" číslo, odstraní pomocí funkce Odstranit shodu v 
všechny tipy, které neodpovídají tomuto předpokladu.  
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Ve schránce zůstane zhruba kolem 400 tipů. Nyní uplatní stejným postupem 
požadavek na horká čísla. Ponechá tipy shodné ve dvou číslech. Ve schránce 
zůstane zhruba 40 tipů, které odpovídají předpokladu vyslovenému před selekcí. 
Tento soubor hráč může uložit k dalšímu zpracování. Tímto způsobem lze zpracovat 
nejen generovaný rozpis 1000 tipů, ale také třeba úplný rozpis všech tipů ze 49 čísel, 
tedy cca 14 milionů tipů. Pochopitelně zbytek bude větší, ale pokud byl hráčský 
předpoklad správný, bude tento zbytek obsahovat 1. výherní pořadí. Další 
zpracování takového souboru může vycházet z předpokladu, že nebude losován 
žádný tip obsahující libovolnou trojici průměrných čísel z jediného řádku tabulky.  

Pokud budeme pokračovat přístupem zvažujícím horká a studená čísla, rozšiřme 
interval pro klasifikaci až například na 82 losování. Teoreticky v případě 
rovnoměrného zastoupení všech čísel by měla být všechna čísla tažena zhruba 10 x. 
(nejvyšší zobrazovaná frekvence v zabarvení tiketu) 
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Z uvedené tabulky je vidět, že část čísel se rovnoměrnému hodnocení vymyká. To 
může tedy posloužit k dalšímu výběru a omezení rozsahu vsazených tipů. 

Taková selekce může v hráčském přístupu představovat jeden z kroků k výběru tipů. 
Druhým krokem může být například předpoklad, že se neuplatní žádné tipy, ve 
kterým bude poměr Lichá/Sudá odlišný od 3:3, 4:2 nebo 2:4. Je tedy třeba vyřadit 
tipy s 6 a 5 sudými čísly a také s 6 a 5 lichými čísly. K tomu použije hráč funkci 
Statistiky a zjistí zastoupení poměru Lichá/Sudá v období, které jej zajímá. Pro 
hodnocené období vypadá grafické zpracování zastoupení poměrů Lichá/Sudá 
následovně 

 

Statistika byla vypočtena pro nejnovějších 24 tahů. Je vidět, že nejvyšší zastoupení 
má poměr 3:3, normálovému rozdělení v hodnoceném období se mírně vymyká 
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poměr Lichá/Sudá 4:2 (je mírně vyšší). Hráč se proto může rozhodnout, že v dalším 
omezení bude preferovat poměr Lichých a Sudých čísel 2 : 4. Navolí tedy v kritériu 
Lichá/Sudá počet lichých čísel "2" a "Ponechat". Po provedení zůstane ve schránce 
jen několik tipů (4 v příkladu). Po uplatnění dvou kriterií jsme tedy schránku 
redukovali zhruba 250 x. Pokud byly naše odhady správné, snížili jsme 250 x náklady 
na výhru při zachování stejné šance, jako se vsazením 1000 tipů. 

Hráč může zpracovávat ve schránce mnohem větší výchozí soubory a pomocí kriterií 
tyto soubory upravovat. Přitom platí:  

1. Kriteria lze použít v libovolném pořadí. Doporučením je použít na začátku pro 
zpracování rozsáhlých souborů (generování všech možných tipů - plný rozpis 
hry do schránky) kritéria rychle působící. Všechna kriteria s výjimkou kriterií 
Shoda, Vzájemná shoda, Shoda se souborem a Historie losovaných čísel jsou 
rychle působící kriteria. Kriteria vyžadující porovnávání dvou rozsáhlých 
souborů mohou na počítačích s méně výkonným procesorem vést k časově 
náročným úlohám. Proto je vhodnější tato kriteria zařadit jako poslední krok 
uplatňovaného hráčského přístupu, protože se obvykle pracuje s menšími 
soubory.  

2. Kritéria se nemusí používat všechna.  
3. Jednotlivá kritéria se mohou libovolně opakovat. 
4. Kritéria slouží jako nástroj k uplatnění hráčského přístupu. Hráčsky úspěšný 

výsledek je podmíněn správným odhadem. Vlastní kritérium zajišťuje 
bezchybnou aplikaci hráčského přístupu obvykle na rozsáhlý soubor dat. 

5. Čím větší počet kritérií, tím větší by měla být výchozí schránka. Zvyšuje se ale 
také možnost nesprávného odhadu 

6. Po uplatnění každého kritéria lze obsah schránky uložit před uplatněním 
kritéria dalšího. Pokud chce hráč změnit odhad, vrátí se po provedení kritéria 
do předchozího kroku a uplatní kritérium znovu, tentokrát s odlišnou hodnotou. 
To vede k vytváření "stromu kritérií" s různými větvemi vedoucími k odlišným 
výsledkům.  

7. Kritéria jsou jasně definována a jejich uplatnění na jediném souboru musí vždy 
vést ke stejným výsledkům. Vyjímkou je kritérium Náhodný výběr, které ze 
schránky odstraní zadaný počet náhodně vybraných tipů.  

8. Před uplatněním kritérií je nezbytné jasně si uvědomit svůj záměr, správně 
pochopit funkci kritéria a poté použít správnou kombinaci kritéria a 
vylučovacího mechanismu pro jeho uplatnění. To platí zejména pro kriteria, 
kde se uplatňuje rozhodování tipu všech/alespoň, nebo/zároveň apod. 

Nejlepší tipy  

Výsledkem filtrace je vždy určitý zbytek tipů ve schránce. Tento zbytek může být od 
několika tipů do několika tisíc tipů podle zvolené výchozí schránky a podle 
provedených filtrací. Pokud pro provedené filtrace byly správně nastaveny 
předpoklady, měla by schránka obsahovat výherní tip a další tipy, které se s tímto 
výherním tipem budou shodovat v 5, 4, nebo 3 číslech. 

Proč použít kritérium Nejlepší tipy  
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• A) Při použití kritéria Nejlepší tipy může dojít k tomu, že se ve zbytku schránky 
objeví skupiny vzájemně si podobných tipů. K tomu dojde, jestliže je výchozí 
schránka příliš obsáhlá, nebo když první výběr nebyl dostatečně přesný 
(například když v kritériu Historie vylosovaných čísel zvolíte intervaly které se 
blíží mezím Min, Max). 
Situaci lze řešit mnoha způsoby. Můžete například zkusit použít některý z 
dalších filtrů. Doporučuje se použít takový filtr, který se uplatňuje obecně 
(Sudá/Lichá, Nízká/Vysoká, Základ sumy). Kvůli téměř homogennímu 
rozdělení se zdá jako nejlepší použít filtr Základ sumy. Po provedení filtrace 
Nejlepší tipy můžete zvolit z každé skupiny zbylých tipů až tři tipy. 
Je důležité použít filtr obecně platný, například filtr Vzájemná shoda není 
vhodný, protože favorizuje první výskyt splňující výběrovou podmínku. 
Přirozeně lze použít záložku Statistika schránky, která vám poskytuje 
rozsáhlou sadu podpůrných parametrů. V příkladu je doporučeno použít 
Základ sumy, protože pokud náš odhad nebude správný, udržíme si stále 
ještě relativně vysokou šanci na výhru vyšší ceny (obvykle shoda v 5), přičemž 
se obsah schránky redukuje devětkrát. Je zřejmé, že pokud velká výchozí 
schránka (50 tisíc tipů) obsahuje tip vyhrávající Jackpot (po stisknutí tlačítka 
Celková shoda se objeví tabulka uvádějící shoda v 6 = 1x, shoda v 5= 179x m 
shoda ve 4= 2158 x), potom v každé redukované schránce (jestliže je ve 
schránce zbytek pro provedenou volbu Základ sumy=3, zatímco správná 
volba je Základ sumy=4) bude téměř stejný počet tipů shodujících se s 
výherním v 5 číslech. 

• B) Obvykle je taková skupina tipů po výběru 50 Nejlepších tipů ve schránce na 
jednom místě na obrazovce. (Schránka graficky - tabulka s výpisem tipů) 
takže ve výpisu vidíte obraz některých téměř nepřerušovaných sloupců čísel. 
Můžete tedy zvýraznit (například 4) tyto sloupce a po kliknutí na tlačítko 
Celková shoda si můžete prohlédnout kolik tipů zastoupí ve výběru tato vaše 
volba. Pokud existuje více takových skupin ve schránce po výběru Nejlepších 
tipů (například 50), je to buďto z důvodu příliš velké výchozí schránky (nebyla 
zvolena dostatečně přísná podmínka výběru), nebo v důsledku nesprávně 
zvolených mezí výběru. Je jasné, že Jackpot může vyhrát pouze jediná 
číselná kombinace takže nakonec byste měli zvolit asi tak do tří tipů z každé 
skupiny, abyste si udrželi šanci vyhrát alespoň menší výhry. 

• C) Pro ty, kteří dají spíš na své citové vnímání (šestý smysl, intuice) v 
rozhodovacím procesu se doporučuje použít funkci Použij tipy ve schránce, 
která je na spodní straně obrazovky záložky Historie vylosovaných čísel. 
Mohou takto simulovat krok za krokem tipy ze schránky s využitím veškeré 
dostupné podpory z taulek Historie odchylek, Grafů atd. Rozhodování může 
potom probíhat na základě vizuálně podporovaných vjemů, i když tento postup 
může být značně subjektivní. Ve skutečnosti však i tato metoda může 
obsahovat prvky, které jsou téměř obecně platné. Například odstranění 
takových tipů ze schránky, které obsahují všech 6 čísel (v tomto případě je 
zvoleno 6 jako příklad, ale můžete zvolit 5 nebo 4, což jsou přísnější 
podmínky) ze spodní části některé nebo všech tabulek Historie odchylek. 
Můžete také například dojít k závěru, že tip obsahující 4 čísla z jednoho řádku 
takové tabulky (Historie odchylek) se vyskytuje vzácně. Kromě toho můžete 
použít také graf standardní odchylky (Grafy, Odchylky, poslední řádek v okně 
Možnosti nebo Tabulka součtů sloupec označený StdOdch (Odch)). Jestliže 
by tato standardní odchylka měla být v následujícím tahu velká, znamená to, 
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že byste měli například v kriteriu Historie vylosovaných čísel upřednostit volbu 
3 až 5 sloupců s odchylkou +/-10 proti obvykle používané volbě 4 až 6 sloupců 
s odchylkou +/-10, nebo že se v dalším tahu dá očekávat více než jedna velká 
odchylka (Historie vylosovaných čísel). Pokud tedy zahájíte svůj výběr volbou 
+/-10 pro 4 až 7 sloupců, měli byste výběr provést znovu tentokrát pro volbu 3 
až 5 sloupců v rozsahu +/-10. 

• D) V případě, že obdržíte ve vašem výběru Nejlepší tipy více než jedinou 
skupinu tipů mohlo by být nejlepším řešením vzít všechna čísla z těchto 
skupin a generovat nový úplný rozpis z takto omezené sady čísel (redukovaná 
sada všech možných čísel použitých ve hře), který podrobíte filtrování za 
stejných podmínek filtrace. Můžete použít také tabulku Simulace (záložka 
Historie vylosovaných čísel) kliknutí na tlačítko ">" v poli Simulace tipů a 
volbou Schránka simulovat plný rozpis. Potom můžete použít sloupec Průměr 
jako výchozí hodnoty pro nastavení mezí Min a Max v kritériu Historie 
vylosovaných čísel. Jestliže jste správně odhadli redukovanou sadu 
(vytvořenou například z 25 až 32 čísel která obsahují všech 6 výherních čísel) 
potom můžete použít meze od +/-5 až +/-7 od průměrné hodnoty získané ze 
simulace schránkou. Obvykle 8 až 11 sloupců splňuje tyto podmínky a to i 
tehdy, když provedete nový výběr z plného rozpisu všech možných kombinací 
ze všech možných čísel. Tímto způsobem získáte schránku o menším 
obsahu, ze které můžete vybírat 10 nejlepších tipů (vyhnete se tímto 
postupem tvorbě skupin vzájemně podobných tipů) 

• E) Je rovněž možné rozdělit velkou schránku na menší části (použijte kritérium 
Základ sumy). Potom vyberte například Nejlepších 30 tipů z každé takto 
vzniklé skupiny, slučte výsledky do jediné schránky a proveďte výběr 
Nejlepších 10 znovu. Pokud provedete například výběr Nejlepších 50 z velké 
schránky a poté znovu výběr Nejlepších 10, může dojít k silné deformaci 
schránky. Rozdělením původní velké schránky na menší části se této velké 
deformaci vyhnete (i když ne zcela). 

• F) Hlavním důvodem pro zavedení kritéria Nejlepší tipy bylo zabránit 
opomenutí nějakého projevu ve velkých schránkách, ke kterému může dojít, 
pokud byste se soustředili pouze na jednu sadu tipů. To se může stát zejména 
v případě velkých schránek, které jsou výsledkem filtrování plných rozpisů, a 
ve kterých jsou čísla téměř homogenním způsobem rozprostřena po celé 
škále (od 1 do 49 v případě her 6/49). V takových případech je schránka 
setříděna a můžete tedy lehce opomenout nějakou důležitou informaci. 

  

Poznámka:  Kritérium Nejlepší tipy je primárně určen pro selekci ze zbytku schránky 
po uplatnění kritérií ze skupiny Historie vylosovaných čísel. Je samozřejmé, že jej lze 
uplatnit na jakoukoliv schránku, je však třeba mít dobrou představu o tom, jakou 
filtrací schránka vznikla a zda se v ní vůbec skupina podobných tipů může objevovat. 

Samozřejmě výběr nejlepších tipů může rovněž posloužit pro podání tipů, které 
nejvíce pokrývají dotčenou schránku bez ohledu na to, zda schránka obsahuje či 
neobsahuje skupiny podobných tipů. 

Doporu čení  
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• Při tvorbě rozpisů doporučujeme zvolit standardní označení souboru, které by 
jej výstižně charakterizovalo. Osvědčilo se například použít označení "m12_3, 
m12_4, m15_3" , kde m = model, 12 = počet hraných čísel rozpisem, 3 = 
maximální povolená shoda ve 3 číslech. Potom označení m15_3 je model pro 
sázení 15 čísel s povolenou maximální shodou ve 3 číslech. Tyto rozpisy 
můžete vést v samostatném adresáři. Takové značení vám usnadní orientaci. 

• Pro ověření hráčského přístupu a/nebo před podáváním vysokých sázek 
doporučujeme ověřit si několikrát úspěšnost vašeho sázení. To můžete 
jednoduše udělat tak, že sázku uložíte na disk, nevsadíte a po losování si 
pomocí záložky Výhra schránky ověříte, co by schránka vyhrála.  

• Vyzkoušejte : Zvolte loterii Expert Lotto 6/49 a generujte do schránky plný 
rozpis ze všech čísel. Potom pomocí kritéria Suma (Min = 150, Max = 150) 
ponechejte ve schránce pouze vyhovující tipy. Přejděte na záložku Statistiky a 
schránku pomocí funkcí statistiky podrobně prostudujte.   

• Při seznamování se s programem si všímejte, jak rychle jednotlivá kriteria 
zpracují rozsáhlé soubory. Protože obvykle uplatňujete více kriterií v jedné 
dávce zpracování, používejte na zpracování obsáhlejších schránek nejdříve 
kriteria, která se uplatňují rychle a poté kriteria, která se uplatňují pomaleji. Na 
pořadí uplatnění jednotlivých kritérií nezáleží a ušetříte čas. To platí zejména 
při aplikaci na méně výkonných počítačích. Na počítačích s výkonnými 
procesory bude změna v rychlosti zpracování nevýznamná. 

• Některá kriteria vzájemně souvisí. Například kombinace 3 Lichá / 3 Sudá čísla 
(stejně jako 1L/5S a 5L/1S) nemůže vést k sudému součtu všech šesti čísel v 
tipu. Proto pro tyto kombinace bude výpis sum z definovaného intervalu 
obsahovat pouze liché hodnoty sumy. 

• Při práci s programem můžete klávesou F1 vyvolat kontextovou nápovědu, 
která Vám poskytne popis právě používané funkce programu. 

• Můžete změnit velikost kteréhokoliv okna vaší aplikace tak, aby by dobře vidět 
jeho obsah. Jednoduše uchopte myší okraj okna a přetáhněte jej.  

Jak načíst rozpis  

Problém:  Mám rozpis uložený v textovém souboru a chci jej používat v programu 
Expert Lotto. 

1. Soubor rozpisu musí mít příponu .csv nebo .txt, aby jej program rozpoznal. 
Například rozpis.txt nebo sazka_nedele.csv 

2. Zkontrolujte, že soubor má požadovaný formát. To znamená, že každý tip je 
uveden na jednom řádku a mezi čísly tipu je oddělovací znak. Například 
1,2,3,4,5,6 
11,12,13,14,15,16 
21,22,23,24,25,26  
 
nebo 
1 2 3 4 5 6 
11 12 13 14 15 16 
21 22 23 24 25 26  
 
Poznámka:  program neumí načíst rozpisy bez oddělovačů. Například: 
010203040506 
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111213141516 
212223242526  

3. Klikněte na menu Schránka a zvolte položku Soubor. 

 
4. Objeví se standardní okno operačního souboru pro nalistování souboru. V 

seznamu Soubory typu zvolte CSV nebo textové soubory. 

 
5. Nalistuje soubor rozpisu, se kterým chcete v programu pracovat. 
6. V okně Vložit soubor se přesvědčte, že je vybrán správný soubor, v nabídce 

Akce zvolte Přepsat obsah schránky a zvolte tlačítko Ok. 
7. Program načte všechny tipy rozpisu a vloží je do schránky, kde s nimi můžete 

dále pracovat. 

  

Poznámka : Program upozorní chybovým hlášením na případné chyby ve formátu 
rozpisového souboru. 

Jak doplnit databázi losovaných čísel  

Problém:  Potřebuji aktualizovat databázi vylosovaných čísel 

Pro některé loterie je možné využít modul pro online aktualizaci vylosovaných čísel. 
Klikněte na menu Vylosovaná čísla a zvolte Aktualizace dat. 
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Program pak z internetu stáhne aktuální vylosovaná čísla a doplní tak svou datábázi. 
Pokud menu položku Aktualizace dat neobsahuje, musíte data doplnit manuálně. 

  

 

Pokud chcete přidat jen několik posledních losování, zvolte menu Vylosovaná čísla - 
Přidat: 

 

Klikněte na datum losování, které chcete doplnit: 
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Do editačních okének zadejte vylosovaná čísla a klikněte na tlačítko Přidat: 

 

Po doplnění požadovaných tahů můžete okno zavřít tlačítkem Zavřít. 

  

 

Pokud chcete doplnit větší počet tahů, můžete data naimportovat z textového 
souboru nebo z internetových stránek loterie (někteří provozovatelé loterií zveřejňují 
na svém webu kompletní historii všech losování loterie). Zvolte menu Vylosovaná 
čísla - Průvodce importem pro zahájení Průvodce importem vylosovaných čísel. 
 

 

1. Klikněte na tlačítko Další pro další krok průvodce. 
2. V internetovém prohlížeči označte myší text s výpisem vylosovaných čísel, 

která budete importovat a stiskněte klávesu CTRL+C (Kopírovat) pro 
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nakopírování textu do schránky operačního systému. 

 
3. Klikněte myší do textového pole v okně průvodce a stiskněte CTRL+V (Vložit) 

pro vložení textu. 
Poznámka:  Datum losování a vylosovaná čísla musí být vždy na jednom 
řádku. Pokud tomu tak není, použijte tlačítko Spojit pro sloučení několika 
sousedících řádků do jednoho. 

 
4. Klikněte na tlačítko Další pro další krok průvodce. 
5. Nastavte oddělovače polí tak, aby každé číslo tipu bylo v samostatném sloupci 

tabulky. Také rok, den a měsíc losovaní (případně rok a losovací týden) musí 
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být v samostatných sloupcích. 

 
6. Klikněte na tlačítko Další pro další krok průvodce. 
7. V záhlaví tabulky přiřaďte sloupcům odpovídající názvy. 

 
8. Klikněte na tlačítko Další pro další krok průvodce. 
9. Zobrazí se tabulka losování, která se podařilo úspěšně naimportovat. 

Kliknutím na Dokončit se tato losování přidají do databáze vylosovaných čísel 
programu. 

Poznámka:  Na adrese www.expertlotto.com můžete také shlédnout instruktážní 
video, kde je názorně předvedeno, jak Průvodce importem používat.  

Jak vytvo řit nový rozpis  

Problém:  Chci vytvořit plný rozpis nebo rozpis se zárukou pro zvolený počet čísel. 
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1. Pro vytvoření plného rozpisu, který obsahuje všechny kombinace zvoleného 
počtu čísel, zvolte menu Schránka - Generátor. 

 
2. Otevře se okno Generátor tipů. 
3. Pokud je v dolní části okna tlačítko s textem Zobrazit zjednodušené volby, tak 

na ně klikněte. V opačném případě pokračujte dalším krokem. 

 
4. Do editačních políček zadejte rozsah čísel, ze kterých bude rozpis vytvořen. 

 
5. Zatrhněte volbu Generovat maximální možný počet tipů. 
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6. V nabídce Akce zvolte Přepsat obsah schránky. 

 
7. Klikněte na tlačítko Ok a tipy rozpisu budou zapsány do schránky. 

 

Pro vytvoření rozpisu se zárukou, který zaručuje výhru při uhodnutí určitého počtu 
vylosovaných čísel, postupujte stejně jako ve výše uvedeném postupu. 

1. Po vytvoření plného rozpisu všech kombinací zvolte menu Kritéria - Pokrytí - 
Minimalizátor. 

2. Nastavte volbu Chci mít ... záruku na 100%.  

 
Poznámka:  nižší záruka znamená sice nižší šanci na výhru, ale může také 
výrazně snížit počet tipů v rozpisu a tím i snížit náklady na sázku. 

3. Do políček že získám alespoň ... zadejte 1 krát shodu ve 3 číslech pro rozpis 
se zárukou výhry alespoň jednoho pátého pořadí. Pro záruku výhry vyšších 
pořadí zadejte shodu ve 4 nebo shodu v 5 číslech pro výhru čtvrtého nebo 
třetího pořadí. 

 
4. Do políčka když uhodnu ... zadejte minimální počet vylosovaných čísel, která 

musí rozpis obsahovat, aby byla splněna jeho záruka. Například pro záruku 
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výhry pátého pořadí při uhodnutí alespoň čtyř čísel zadejte hodnotu 4. 

 
5. Zvolte rozsah čísel tak, aby odpovídal počtu čísel ve Vašem rozpisu. Rozsah 

čísel v okně kritéria musí být tedy stejný jako rozsah čísel v okně Generátor 
tipů při vytváření plného rozpisu. 

 
6. Zadejte Vyhovující tipy - Ponechat. 

 
7. Klikněte na tlačítko Ok. Program pak ponechá ve schránce pouze minimální 

počet tipů potřebný ke splnění požadované záruky rozpisu. 

Jak tisknout na tikety  

Problém : Chci vytisknout rozpis na tikety. 

1. Vložte rozpis do schránky. 
2. Zvolte menu Tisk - Na tikety. 

 
3. Otevře se okno Tisk na tikety. 
4. Kliknutím na tlačítko Ok se zobrazí standardní okno pro výběr tiskárny a 

nastavení parametrů tisku. Kliknutím na tlačítko Ok v tomto okně zahájíte tisk. 

  

Poznámka:  Pokud loterie nemá dosud nadefinovány rozměry tiketu, program Vás 
vyzve, zda chcete nadefinovat parametry pro tisk na tikety. Pokud zvolíte Ano, zahájí 
se Průvodce tiskem na tikety, který Vám pomůže zadat parametry tiketu. 

Jak vytvo řit novou loterii  
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Problém:  Moje loterie není v seznamu dostupných loterií. 

1. Klikněte na menu Loterie a zvolte položku Výběr. 

 
2. Objeví se nová nabídka se seznamem nainstalovaných loterií. Kliknutím na 

název loterie se program restartuje a načte zvolenou loterii. 
3. Pokud Vaše loterie není v seznamu dostupných loterií, zvolte menu Loterie - 

Výběr - Stáhnout další. 

 
4. Program se pak připojí k internetu a nabídne seznam všech momentálně 

dostupných loterií, které je možné stáhnout a nainstalovat. 
5. Jestli Vaše loterie není v seznamu podporovaných loterií, můžete si ji vytvořit 

sami. Zvolte menu Loterie - Správce. 

 
6. Kliknutím na tlačítko Nová loterie zahájíte Průvodce novou loterií, s jehož 

pomocí loterii vytvoříte. 

Jak používat kritéria  

Problém:  Co jsou kritéria a k čemu slouží? 
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Kritéria jsou podmínky různého typu uplatněné na tipy loterie. Tip podmínku kritéria 
splňuje nebo nesplňuje, jedná se tedy o podmínky typu ANO - NE. Kritéria se 
uplatňují na tipy ve schránce tak, aby došlo ke snížení jejich počtu a tím i k 
optimalizaci nákladů na sázku. Zvolení parametrů kritérií je obsahem hráčské 
strategie. 

• Předpokladem použití kritérií je, že schránka není prázdná. Je tedy nutné 
nejdříve vytvořit nebo vložit rozpis. 

• Zvolte menu Kritéria a vyberte kritérium, které chcete aplikovat. V následujícím 
příkladu je zvoleno menu Sudá - Lichá. 

 
• V horní části okna zadejte parametry, které jsou specifické pro zvolené 

kritérium. 

 
• Dále zvolte, zda výsledkem kritéria bude seznam tipů splňujících podmínku 

kritéria: 

 
 
Nebo zda chcete v dalším kroku Vaší strategie pracovat s tipy, které podmínku 
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kritéria nesplňují. 

 
• Tlačítkem Ok podrobíte všechny tipy ve schránce podmínce kritéria. Po 

dokončení je stávající obsah schránky nahrazen výsledkem filtrace, to 
znamená tipy, které (ne)vyhověly podmínce kritéria. Tlačítko není aktivní, 
pokud jsou zadané parametry kritéria mimo jejich povolený rozsah. 

 
• Tlačítko Použít funguje obdobně jako tlačítko Ok s tím rozdílem, že okno 

kritéria zůstává otevřené i po dokončení filtrace. Kritérium je tak možné 
uplatnit opakovaně například s pozměněnými parametry. 

• Tlačítko Náhled uplatní podmínku kritéria na tipy ve schránce a zobrazí počet 
vyhovujících a počet nevyhovujících tipů. Obsah schránky zůstává nezměněn. 

• Tlačítkem Zpětná účinnost je možné zkontrolovat chování kritéria na 
vylosovaných číslech. 

Jak používat statistické funkce  

Problém:  Kde najdu statistické funkce programu? 

Program Expert Lotto umožňuje spočítat a zobrazit statistické údaje pro tipy ve 
schránce, pro tipy vylosovaných čísel nebo pro kombinaci obojího. Statistické údaje, 
například poměr sudých a lichých čísel, velikost sumy čísel v tipu a další, jsou 
zobrazeny formou tabulky a grafu. 

1. Zobrazte záloku Statistiky 
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2. Zvolte množinu tipů, které chcete statisticky hodnotit. 

 
3. Klikněte na tlačítko Vypočítat. 
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4. Po dokončení výpočtu se zobrazí údaj o počtu zpracovaných tipů. 

 
5. V nabídce Zobrazit statistiky můžete zvolit typ statistických dat. 
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6. Většina statistik umožňuje přepínat mezi tabulkou a grafem. 

 

Další statistické údaje získáte na záložce Statistiky schránky. 

Jak exportovat data z programu  

Problém:  Jak můžu exportovat data z programu Expert Lotto? 

1. Pro export tipů ve schránce klikněte na menu Schránka - Uložit do souboru. 

 
2. Objeví se standardní okno operačního systému pro zvolení názvu a umístění 

exportovaného souboru. V nabídce Soubory typu vyberte CSV nebo textové 
soubory, zadejte jméno exportovaného souboru a nalistujte adresář, kam bude 
soubor uložen, a klikněte na tlačítko Uložit. 

 
3. Následně se otevře okno Uložit schránku do souboru se zvoleným názvem 

souboru. Po kliknutí na tlačítko Ok budou tipy ve schránce zapsány do 
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vybraného souboru, který pak můžete zpracovávat v jiných programech nebo 
jej můžete využít pro pozdější kontrolu výhry. 

  

Poznámka:  Expert Lotto dále umožňuje exportovat obsah různých tabulek, například 
statistiky. K tomu účelu slouží tlačítko Exportovat, které funguje obdobně jako export 
tipů ve schránce. 

  

Další možností je export obsahu většiny tabulek programu pomocí funkce operačního 
systému Kopírovat & Vložit: 

1. Klikněte myší do tabulky, jejíž obsah chcete exportovat. 
2. Stiskněte klávesu CTRL+C (Kopírovat) 
3. Přepněte do programu, ve kterém chcete data dále zpracovávat (například 

tabulkový kalkulátor) a stiskněte klávesu CTRL+V (Vložit). 

Jak zkontrolovat výhru  

Problém:  Jak si můžu zkontrolovat svoji výhru? 

1. Doplňte databázi vylosovaných čísel tak, aby obsahovala poslední losování. 
2. Vložte do schránky rozpis s Vaší sázkou. 
3. Zvolte menu Test výhry - Schránka 

 
4. Do editačních okének zadejte vylosovaná čísla a zvolte tlačítko Testovat. 
5. V tabulce se pak zobrazí počet dosažených výher. 
6. Výhru je možné zjistit také pomocí funkcí Výhra schránky nebo Schránka 

graficky. 

Jak používat funkce na záložce Historie  

Problém:  Popis funkce Historie vylosovaných čísel je příli složitý. Existuje 
jednoduchý způsob jak pomocí této funkce najít výherní tip? 

1. Zkontrolujte, že databáze vylosovaných čísel je aktualizovaná a obsahuje 
alespoň 100 - 150 tahů. 

2. Přepněte na záložku Historie. 
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3. Ve výběru vylosovaných čísel zvolte Všechny tahy a klikněte na tlačítko 
Přepočítat. 

 
4. Zobrazte záložku Grafy historie. 

 
5. V nabídce Zobrazit zvolte Grafy sum. 
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6. Klikněte na tlačítko Možnosti v dolní části okna grafu a zatrhněte řádky v 
seznamu průběhů grafu podle následujícího obrázku. 

 
7. Zvolte tlačítko Zavřít pro návrat do okna grafu. 
8. Posuňte obsah grafu co nejvíce doprava. 

 
9. Poslední bod grafu reprezentuje aktuální stav databáze vylosovaných čísel. 

Přesuňte myší (uchopit a táhnout) obě vodorovné čárkované čáry tak, aby 
vymezovaly rozsah hodnot, do kterých se graf podle Vašeho odhadu může 
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posunout v příštím losování. 

 
10. Znovu klikněte na tlačítko Možnosti a zobrazte v grafu další průběh podle 

následujícího obrázku a opakujte kroky 7 a 9. 
11. Kroky 6 až 10 proveďte postupně pro všechny průběhy grafu Sumy historie 0 

a Sumy historie -10. 
12. Přepněte na záložku Schránka. 
13. Zvolte menu Schránka - Generátor a vložte do schránky tipy pro všechny 

možné kombinace čísel. 
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14. Zvolte menu Kritéria - Historie vylosovaných čísel - Sumy. 

 
15. Otevře se okno kritéria. 
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16. Ve výběru vylosovaných čísel zvolte Všechny tahy a klikněte na tlačítko 
Aktualizovat součty. 

 
17. V tabulce v pravé části okna zatrhněte všechny řádky. 

 
18. Pomocí vyklápěcích seznamů zadejte do políček tabulky číselné hodnoty 

Vašich odhadů z okna grafu. 
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19. Ostatní volby kritéria nastavte podle následujícího obrázku. 

 
20. Kliknutím na tlačítko Ok spustíte filtraci tipů ve schránce. 

Po dokončení bude schránka obsahovat malou množinu tipů. Pokud byly Vaše 
odhady správné, bude mezi nimi se 100% zárukou i tip pro první výherní pořadí. 

  

Poznámky:  

• Stejný postup můžete využít i pro odhady pomocí Grafu odchylek. 
• Pokud po uplatnění kritéria zůstane ve schránce příliš velký počet tipů, zkuste 

zvolit mení rozsahy Vašich odhadů. Můžete také uplanit další kritéria nabízená 
v programu. 

• Jestliže kritérium odstraní ze schránky všechny tipy jako nevyhovující, je 
problém ve Vašich odhadech. Všechny průběhy grafu se navzájem ovlivňují, 
takže v závislosti na aktuálním stavu databáze vylosovaných čísel může 
nastat situace, že Vámi odhadovaný výrazný nárůst v průběhu Sumy historie 0 
není slučitelný s výrazným poklesem v průběhu Sumy historie -1 a naopak. 
Doporučujeme experimentovat s nastavením odhadů a studovat předchozí 
vývoj grafů. 

• Více informací a příkladů najdete v popisu funkcí záložky Historie. 

  

Prediktor  

Expert Lotto obsahuje nástroj, kterým je možné automaticky predikovat budoucí 
hodnoty losovaných čísel tipu, statistických parametrů nebo hodnot z funkce Historie 
vylosovaných čísel. Děje se tak porovnáním hodnot z několika posledních losování 
se zbytkem databáze losovaných čísel, tak zvané porovnávání vzorků. 

Jak to funguje?  

Algoritmus predikce je velice jednoduchý a dá se uplatnit na libovolnou číselnou 
řadu. Mějme tedy následující řadu čísel v rozmezí 0 až 9: 



Nápověda pro Expert Lotto 

216 

Pořadové číslo:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Hodnota:  1  2  3  0  9  8  5  1  6  8  3  9  9  8  0  7  2  7  9  1  3  4  3  5  6  1  

Nyní hledáme číslo, které bude v řadě následovat na pozici 31. Vezmeme tedy čtyři 
poslední hodnoty na pozicích 27 až 30 (ekvivalent čtyř posledních losování) - 6,2,7,9 
- a budeme hledat podobnou sekvenci na předchozích pozicích (ekvivalent 
předchozích losování). Takový vzorek se nachází na pozicích 7 až 10, kde jsou 
hodnoty 5,1,6,8. Vzorky sice nejsou úplně stejné, ale mají shodný charakter - pokles 
o 4, nárůst o 5, nárůst o 2, jedná se tedy o ideální shodu. Za vzorkem z pozice 7 až 
10 následuje hodnota 3, takže výsledkem predikce bude v tomto případě hodnota 4, 
protože vzorek z konce číselné řady má všechny hodnoty o jedničku vyšší. 

Můžeme ale také porovnávat větší vzorky. Zvolíme tedy pět posledních hodnot řady 
na pozicích 26 až 30, což jsou hodnoty 1,6,2,7,9 a budeme hledat obdobnou 
sekvenci na předchozích pozicích. Nejpodobnější vzorek se v tomto případě nachází 
na pozicích 15 až 19, kde jsou hodnoty 0,7,2,7,9. Na dvacáté pozici je hodnota 1, 
takže výsledkem predikce bude v tomto případě hodnota 1. 

Výsledek predikce se v obou případech liší, takže dalším problémem je stanovení 
optimální velikosti porovnávaného vzorku tak, aby výsledek predikce byl co 
nejvěrohodnější. Automatický prediktor v programu Expert Lotto řeší tento problém 
tak, že provede predikce pro různé velikosti porovnávaného vzorku ze zadaného 
intervalu (viz vstupní parametry predikce níže v této kapitole) a tyto se zpětně otestují 
na několika posledních hodnotách/losováních - počet zpětných testování je dalším 
vstupním parametrem v okně prediktoru, viz níže. 
Prediktor začne s nejmenší povolenou hodnotou vzorku a zvažuje vstupní hodnoty 
pouze na pozicích 1 až 29. Provede se predikce pro pozici 30 a predikovaná hodnota 
se porovná se skutečnou hodnotou na pozici 30. Dále se zvažuje řada 1 až 28 a 
provede se predikce pro pozici 29, která se porovná se skutečnou hodnotou. Další 
predikce se provedou pro řady 1 až 27, 1 až 26 atd. Takto se predikce otestují 
například pro 5 posledních hodnot číselné řady. 
Nyní se velikost porovnávaného vzorku zvýší o jedničku a znovu jsou provedeny 
predikce pro pozice 30, 29, 28, 27 a 26, které jsou porovnány se skutečnými 
hodnotami číselné řady. Optimální velikost vzorku je pak nejmenší velikost, kde se 
testovací predikce nejčastěji shodovaly se skutečnými hodnotami. Tato optimální 
velikost vzorku se pak použije pro provedení vlastní predikce pro pozici 31. 

Poznámka:  Po provedení predikce v programu Expert Lotto je v bublinové nápovědě 
výsledku predikce uvedena optimální velikost porovnávaného vzorku a v kolika 
procentech případů se testovací predikce shodovaly se skutečnou hodnotou. Čim 
vyšší je toto procento, tím věrohodnější je predikovaná hodnota. 

Poznámka:  Výsledkem predikce může být i hodnota, která je mimo povolené meze 
vstupní řady hodnot. Například výsledkem predikce pro Základ sumy může být číslo -
2. K tomu dojde například v případě, že základ sumy pro poslední tah je 1 a prediktor 
předpokládá velký pokles hodnoty v budoucím losování. V takových případech je 
možné buď respektovat pouze predikovaný směr změny - nárůst nebo pokles - a 
filtrovat schránku odpovídajícím způsobem, nebo predikci ignorovat jako 
nevěrohodnou a v přípravě sázky na příští losování ji nezvažovat. Výsledek predikce 
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může také být zobrazen jako N/A, což znamená, že predikovaná hodnota neleží v 
intervalu Pr ůměrná_Hodnota - 2 * StdOdch až Pr ůměrná_Hodnota +2 * 
StdOdch . 

  

Automatická predikce je v programu Expert Lotto dostupná na dvou místech - ve 
Statistikách vylosovaných čísel a v Tabulce součtů na záložce Historie. V obou 
případech se predikce vyvolá kliknutím na tlačítko Predikce, které zobrazí dialogové 
okno prediktoru. Predikce se zahájí po zvolení hodnot, které se mají predikovat, a 
zadání parametrů predikce (minimální a maximální velikost vzorku, počet tahů pro 
testování velikosti vzorku). Výsledek se pak objeví jako další řádek tabulky: 

 

Výše uvedený obrázek ukazuje výsledek predikce v Tabulce součtů provedený podle 
zadaných parametrů. Vidíme například, že prediktor ve sloupci "0" očekává pokles 
hodnoty na 331, ve sloupci "-4" je předpovídán nárůst na hodnotu 2015, ve sloupci "-
7" se v příštím losování předpokládá stejná hodnota. 

Poznámka:  Každá loterie je velice individuální, proto doporučujeme experimentovat 
s různými možnostmi nastavení prediktoru pro dosažení co nejvěrohodnějších 
výsledků predikce. Účinnost predikce si můžete velice snadno ověřit sami tak, že 
skryjete poslední losování a porovnáte predikované hodnoty se skutečnými 
hodnotami pro skryté losování. 

 


