
79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1x2tip - SÁZKAŘSKÝ ČASOPIS                                              Stránka 2                                                             www.1x2tip.cz  

Téma měsíce: Martingale, cesta do pekel! 
 

Často člověk narazí na krásné povídačky, jak navyšování 
vkladů na internetové ruletě člověku podle určitých 
pravidel vydělává konstantně několik stovek až tisíc Kč 
každý den.  
 
Občas narazí na ještě krásnější povídačky, jak navyšování 
vkladů krásně funguje v kurzovém sázení. Aby bylo od 
začátku jasno, ta cesta do pekel se týká navyšování vkladů 
v případě prohry = Martingale.  

 
Když přemýšlým jak vám nejlépe popsat základní princip a 

fungování Martingale, tak si trochu ulehčím práci, protože vše je krásně popsané na Wikipedii - odkaz 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martingale.  
 
Martingale [mártyngejl] je strategie 
sázení v hazardních hrách. Její 
základní varianta se týká her, kde se 
hráči v případě výhry vyplácí 
dvojnásobek vkladu (např. sázení na 
barvu v ruletě). Martingale spočívá 
ve zdvojnásobení vsazené částky v 
případě prohry v minulém kole. V 
případě výhry se tak hráči jeho 
prohrané peníze vrátí zpět ještě s 
původní vsazenou částkou navíc. 
Ačkoliv strategie vypadá lákavě, ve 
skutečnosti by byla výhodná pouze za 
předpokladu, že by sázející 
disponoval nekonečně velkými 
prostředky. Jinak je z matematického 
hlediska strategie pro hráče vždy 
nevýhodná, a to tím více, čím déle 
hraje. Rychlý exponenciální růst 
nutných sázek v případě po sobě 
jdoucích proher totiž vede k bankrotu 
hráče, který vlastní jen konečné 
prostředky. Navíc systém naráží na 
řadu praktických problémů, jako je 
horní hranice povolených sázek, 
které jeho užití ještě více omezují. 
Někdy se uvádí, že důvodem omezení sázek v kasinu je právě omezení hráčů hrajících martingale, nicméně předpoklad, 
který za tím stojí, je chybný. Takový hráč nemá z dlouhodobého hlediska žádnou matematickou výhodu oproti jiným 
systémům sázení či dokonce proti naprosto náhodnému pokládání sázek. 

 
Matematická analýza jednoho kola 
 

Definujme jedno kolo jako posloupnost po sobě jdoucích proher následovaných výhrou nebo po sobě jdoucích 
proher, které vedou k bankrotu hráče. Pokud hráč vyhraje, hraje opět od základní částky a začíná tak další kolo. 
Takto definované kolo nám umožní rozdělit průběžné vkládání sázek na jednotlivá kola. Nyní budeme analyzovat 
očekávané výhry v jednom kole. 
 

Ukázka lákavé reklamy s ještě lákavějším obrázkem 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Martingale
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martingale
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Nechť q je pravděpodobnost prohry (např. v americké ruletě s dvěma nulami při sázce na barvu, sudou-lichou, 
malou-velkou 20/38, v evropské 19/37). Nechť B je částka, kterou vkládáme jako první, a nechť n je počet sázek, 
které můžete v řadě prohrát, než zbankrotujete. 
 
Pravděpodobnost, že prohrajete všech n sázek je qn. Celková částka, kterou v tomto případě prohrajete je 

 
Pravděpodobnost, že neprohrajete všech n sázek je 1 − qn. Pokud neprohrajete všech n sázek, pak vyhrajete 
částku B (první vložené peníze). Očekávaná výhra za toto jedno kolo je to, co v průměru vyhráváte, minus to, co v 
průměru prohráváte, tedy: 
 

 
 
Kdykoliv je pravděpodobnost prohry q > 1/2, je výraz 1 − (2q)n < 0 pro všechna n > 0. To znamená, že v jakékoliv 
hře, ve které je větší pravděpodobnost prohry než výhry dané sázky (např. ruleta), v průměru v každém kole 
ztrácíte peníze. Navíc čím vícekrát jste ochotni vsadit, tím víc prohráváte. 
 
Příklad 
 

Představte si, že máte k dispozici k sázení např. 6300. Vsadíte 100 (ve výše zmíněném vzorci to znamená B = 100) 
na první roztočení. Když prohrajete, vsadíte 200 na druhé roztočení, v případě další prohry 400 na třetí, 800 na 
čtvrté, 1600 na páté a 3200 na šesté. 
Pokud např. vyhrajete hned po prvním roztočení, získáte 100 navíc a začnete martingale znovu. 
Pokud např. prohrajete 100 po prvním roztočení a vyhrajete 200 po druhém, získáte opět čistý zisk 100 a 
martingale se opět začíná od znova. 
Pokud prohrajete prvních pět roztočení, prohrajete celkově 3,100 (3,100 = 100 + 200 + 400 + 800 + 1600). Na 
šesté roztočení vsadíte 3200. Pokud vyhrajete, opět máte čistý zisk 100. 
Pokud prohrajete prvních šest roztočení, prohrajete celkem 6300, což je celá suma, kterou jste měli k dispozici, a 
tak už vklad nemůžete v dalším kole zdvojnásobit (ve vzorci výše tedy n = 6). V tomto bodě v martingalu 
nemůžete pokračovat. 
V tomto případě je pravděpodobnost prohry 6300 (kdy v martingalu již nemůžete pokračovat) rovna 
pravděpodobnosti šesti po sobě jdoucích proher. To v případě např. americké rulety (q = 20/38) činí (20/38)^6 = 
2.1256%. Pravděpodobnost výhry 100 je rovna 1 minus pravděpodobnosti 6 po sobě jdoucích proher, v našem 
případě tedy 1 - (20/38)^6 = 97.8744%. 
 

 Očekávaná hodnota výhry tedy činí (100*0.978744) = 97.8744 (možná výhra násobená pravděpodobností této 
výhry). 

 Očekávaná hodnota prohry pak (-6,300*0.021256)= -133.9128 (možná prohra násobená pravděpodobností této 
prohry). 

 Očekávaná hodnota celé strategie tedy činí -36.034 (očekávaná výhra minus očekávaná prohra). 

 
Alternativní přístup 
 
Předchozí úvahy byly založeny na hledání očekávané hodnoty výhry či prohry, tedy vztahu mezi tím, jaká je 
pravděpodobnost, že prohrajeme, a kolik v tom případě prohrajeme. Můžeme k problému přistoupit i odjinud a 
ptát se, jaká je pravděpodobnost, že užitím martingalu nezbankrotujeme dříve, než zdvojnásobíme částku, s 
kterou jsme do kasina přišli. 
 
Vezmeme-li v úvahu stejné podmínky jako výše, můžeme se ptát, jaká je pravděpodobnost šesti po sobě jdoucích 
proher, když sázíme jen na červenou/černou či sudou/lichou. Ačkoliv pravděpodobnost šesti po sobě jdoucích 
proher ze šesti roztočení je vcelku malá (2.1256%), s rostoucím počtem roztočení stoupá velmi rychle. 
 


