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Kombinace bez opakování 

Kombinace 𝒌 −té třídy z 𝒏 prvků. 

Mějme konečnou množinu 𝐴 = 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛  a přirozené číslo 
𝑘 ≤ 𝑛. Libovolnou skupinu 𝑘 prvků množiny 𝐴, v níž nezáleží na 
pořadí prvků, nazveme 𝑘 −prvkovou kombinací z 𝑛 −prvkové 
množiny 𝐴.  

Je to tedy neuspořádaná 𝑘 −tice z prvků množiny 𝐴, kde se každý 
prvek vyskytuje právě jednou, zbylých 𝑛 − 𝑘  se nevyskytuje 
vůbec. 

Pro celkový počet 𝐾 𝑘, 𝑛  všech 𝑘 −prvkových kombinací z 𝑛 
prvků platí 

𝐾 𝑘, 𝑛 =
𝑉 𝑘, 𝑛

𝑘!
=

𝑛!

𝑘! ∙ 𝑛 − 𝑘 !
. 

Počet kombinací je možno vyjádřit tzv. kombinačním číslem  

𝐾 𝑘, 𝑛 =
𝑛
𝑘

. 

Vlastnostem kombinačních čísel se věnuje následující kapitola. 



Kombinace bez opakování 

Důkaz daného vztahu provedeme na základě 

počtu variací bez opakování. 

 

Rozdělíme všechny 𝑘 −prvkové variace do skupin 

tak, aby obsahovaly stejné prvky. V každé takové 

skupině je celkem 𝑘! variací, protože se těchto 𝑘 

různých prvků liší pouze svým pořadím.  Každou 

takovou skupinu lze jednoznačně charakterizovat 
jednou neuspořádanou množinou, tj. jednou 

𝑘 −prvkovou kombinací. 



Kombinace bez opakování 

Ukažme nyní pro ilustraci několik jednoduchých 

příkladů: 

 

Příklad 1: 

Z 15 dívek a 10 chlapců máme vybrat tým na volejbal, 

ve kterém mají být 4 dívky a 2 chlapci. Kolika způsoby 

to lze provést? 
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Příklad 1: 

Z 15 dívek a 10 chlapců máme vybrat tým na volejbal, ve 
kterém mají být 4 dívky a 2 chlapci. Kolika způsoby to lze 
provést? 

 

Řešení: 
Výběr 4 dívek z 15 lze provést  

𝐾 4,15 =
15!

4! ∙ 11!
=

15 ∙ 14 ∙ 13 ∙ 12

4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1
= 1 365 způsoby, 

výběr 2 chlapců z 10 lze provést  

𝐾 2,10 =
10!

2! ∙ 8!
=

10 ∙ 9

2 ∙ 1
= 45 způsoby. 

Celkový počet výběrů je proto 

1 365 ∙ 45 = 61 425. 
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Příklad 2: 

Na večírku se setkalo 25 osob, každý si s každým přiťukl 

skleničkou. Kolik cinknutí celkem zaznělo? 
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Příklad 2: 

Na večírku se setkalo 25 osob, každý si s každým přiťukl 

skleničkou. Kolik cinknutí celkem zaznělo?  

 

Řešení: 

Počet všech cinknutí  je roven počtu všech dvojic, 

které můžeme z daných osob vytvořit. Celkový počet 

je roven počtu kombinací druhé třídy vytvořených z 25 

prvků, tj.   

𝐾 2,25 =
25!

2! ∙ 23!
=

25 ∙ 24

2 ∙ 1
= 300. 
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Příklad 3: 

Ve hře Šťastných deset se losuje 20 čísel z 80. Určete, 

kolik je možných tahů a kolik různých desetic můžeme 

tipovat. Spočtěte dále, kolik tahů je vítězných pro 

jistých deset vsazených čísel a kolik desetic je 

vítězných pro daný tah. 
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Příklad 3: 

Ve hře Šťastných deset se losuje 20 čísel z 80. Určete, kolik je 
možných tahů a kolik různých desetic můžeme tipovat. Spočtěte 
dále, kolik tahů je vítězných pro jistých deset vsazených čísel a 
kolik desetic je vítězných pro daný tah. 

 

Řešení:  

Počet všech možných tahů je 
80
20

,  počet všech možných 

vsazených desetic je 
80
10

.  

Je-li deset čísel vsazeno, lze tuto desetici doplnit libovolnými 

deseti čísly ze zbylých 70, tj. 
70
10

 způsoby.  

Pro daných 20 tažených čísel existuje 
20
10

 vítězných desetic.  



Citace: 
Příklady (není-li uvedeno jinak) a formulace definic 

jsou vlastní, resp. všeobecně známé, pouze tematicky 

vycházejí z následující učebnice: 

 

CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro 

gymnázia: kombinatorika, pravděpodobnost, 

statistika. 4., upr. vyd. Praha: Prometheus, c2001, 170 s. 

Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-807-

1961-475. 

 


