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Téma měsíce: ROHOVÉ KOPY A SÁZKY 
 

Obdržel jsem ke krátkému rozboru několik stovek 
"sázkařských životopisů" odběratelů e-booku a určitá, 
spíše menší část sázkařů tam uvedla, že při fotbalovém 
zápase sledují také počet faulů, offsidů, faulů, střel na 
branku a také počet rohových kopů v zápase. Tyto 
herní situace mohou být zajímavé pro sázky a dnes 
bych rád více rozebral možnost sázek na počet 
rohových kopů v zápase. 

 
Toto téma bych rozdělil na tři části. V první části se budu věnovat 
statistikám, kde najdete odkazy na vhodné statistiky rohových 
kopů jednotlivých týmů a jak s nimi pracovat. Druhá část bude 

popisovat takový subjektivní a racionální pohled, které týmy mohou být underové nebo overové pro zahrávání 
rohových kopů a za jakých okolností. Třetí část bude věnovaná kurzové nabídce sázek na rohové kopy a vlastním 
sázkám na rohové kopy. 
 

Statistiky rohových kopů 
 
Lze říci, že každá nejvyšší fotbalová liga světa zaznamenává statistiky zápasu. U větších a známých lig tyto 
statistiky sbírají či vytváří různé weby, např. Livesport.cz, Soccerway.com, Footstats.com či placené služby 
Footballcornersta.com , Cornerstat.com, trochu Trefik.cz. Pokusím se ukázat, kde tyto statistiky můžete získat. 
 
Livesport.cz 
 
Výhodou u Livesport.cz je, že statistiky 
zápasů a počtu rohových kopů jsou 
dostupné u mnoha fotbalových lig. 
Nevýhodou je, že stránka neposkytuje 
ucelený statistický výstup a proto musíte 
počet rohových kopů získávat z jednotlivých 
zápasů. 

 
Kliknete na 

příslušnou 
fotbalovou ligu. 
Dále kliknete na 
"Výsledky" a 
rozkliknete si 
odehraný zápas. 
Pod záložkou 

"Statistika 
zápasu" získáte 
potřebné údaje. 

 
Statistická data jsou bez záruky. 
 
 
 
 
 

http://www.kolemdvou.cz/ebook-uspesne-ziskove-sazeni
http://www.livesport.cz/
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Tuto část článku připravuji 21.10.2013 a pro ukázku práce si vyberu zápas Gambrinus ligy Dukla Praha - Baník 
Ostrava, který se hrál 25.10.2013. 
 
Projdu všechny dosavadní odehrané zápasy obou týmů a zaznamenám si počty rohových kopů v utkáních do 
excelu: 
 

Sparta Praha Dukla Praha 6 1   Ostrava Znojmo 4 8 
Dukla Praha Jablonec 4 9   Slovácko  Ostrava 3 2 
Plzeň Dukla Praha 16 0   Ostrava Liberec 7 3 
Dukla Praha Brno 9 2   Ostrava Bohemians 5 5 
Příbram Dukla Praha 7 5   Sparta Praha Ostrava 12 3 
Dukla Praha Ml. Boleslav 5 5   Ostrava Brno 5 7 
Jihlava  Dukla Praha 16 5   Příbram Ostrava 7 1 
Dukla Praha  Slavia Praha 9 2   Ostrava Jablonec 6 4 
Teplice Dukla Praha 3 4   Plzeň Ostrava 6 2 

Dukla Praha S. Olomouc 2 5   Ostrava Ml. Boleslav 9 4 
Dukla Praha Znojmo 3 3   Slavia Praha Ostrava 9 3 

 
Excel nám spočítá počet rohových kopů doma, venku a celkem včetně průměrů: 
 

  
Pro Proti   

  
Pro Proti 

Dukla doma z 6-ti zápasů 32 26   Ostrava doma z 6-ti zápasů 36 31 
Dukla venku z 5-ti zápasů 15 48   Ostrava venku z 5-ti zápasů 11 37 
Dukla celkem z 11 zápasů 47 74   Ostrava celkem z 11 zápasů 47 68 

    
  

    Průměr doma 
 

5,33 4,33   Průměr doma 
 

6,00 5,17 

Průměr venku 
 

3,00 9,60   Průměr venku 
 

2,20 7,40 
Průměr celkem 

 
4,27 6,73   Průměr celkem 

 
4,27 6,18 

Průměr celkem Pro + Proti 11,00 
 

  Průměr celkem Pro + Proti 10,45 
  

Ač na první pohled průměry jsou na hranici 10 - 11 rohových kopů za zápas, lze z těchto statistik vyčíst, že Dukla 
čelí mnohem většímu tlaku a rohovým kopům soupeře, když hraje venku (průměr 9,60 rohových kopů soupeře) a 
sama venku tolik rohových kopů nezaznamenává. V domácím prostředí má Dukla+soupeř průměr rohů na 
hodnotě 9,66. 
 
Ostrava je v podstatě podobná u venkovních utkání, kope méně rohů a proti ní je zahráváno více rohů, celkem 
průměr Ostrava venku+soupeř je 9,60.  
 
Soccerway.com 

 
Tento známý a velký statistický fotbalový 
web (v tomto čísle ho také rozebírám pod 
lupou) poskytuje statistiky rohových kopů 
jen u větších fotbalových lig (Premier 
League, Bundesliga, Serie A, apod.) a 
pouze jako průměrnou hodnotu u 
každého týmu. 
 
Kliknete si na příslušnou fotbalovou ligu a 
pak ve střední části obrazovky máte 
zobrazenu tabulku a tam kliknete na 
"Statistics", průměrnou hodnotu rohových  

http://www.soccerway.com/

