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Úvodem 

Sázení jako takové se s lidstvem táhne od nepaměti. 

Kde byl sport, tam byly sázky a pokud sport nebyl, tak se 

sázelo na něco jiného. 

Zřejmě prvními masivnějšími propagátory byli Řekové 

díky založení Olympijských her a následně Římané. Šířením 

římských legií se s nimi šířilo i sázení. Například v Anglii bylo 

velmi oblíbené sázení na střelbu z luku a soutěžení ve 

válečných dovednostech. 

Za první datovanou a historicky doloženou sázku na 

sport se považuje vzájemný souboj koní dvou anglických pánů 

v Londýně roku 1635. Vsazená suma každého z nich byla 

stejná, a proto se stali i bookmakery, kteří si vzájemně 

„vypsali“ férový kurz 2:1 (co znamená a proč je férový se dozvíme 

v kapitole Pohled do zákulisí – Základní pojmy). Tedy ani jeden z koní 

nebyl stanoven jako favorit. Sázení na dostihy se posléze 

rozmohlo a v Anglii se těší veliké oblibě dodnes. 

 



 

 

V 18. -19. století se Angličané do sázení vrhli s velkou 

vervou a sázelo se i na rarity, jako třeba kdo dříve 

dokráčí/doběhne/doskáče z jednoho místa na druhé. V tomto 

období mimo jiné vznikl román „Kolem světa za 80 dní“, jehož 

děj je také založen na sázce. Koncem 19. století se pak začaly 

utvářet různé sportovní týmy pro soupeření s jinými týmy a 

právě v této době vzniklo mnoho anglických fotbalových klubů 

existujících dodnes. 

V sázení byl objeven značný potenciál a na začátku 20. 

století se začalo sázet i na další sporty. Stále se však jednalo o 

hazard a tudíž nebylo sázení státy povoleno. Pozice 

bookmakera nebyla oficiální a každý takový nelegální 

„bookmaker“ měl svoji klientelu, které nabízel kurzy. Ovšem 

kde se točí velké peníze, nesmí chybět účast mafie a především 

té v USA po konci 1. světové války. 

Legální začalo být kurzové sázení v 60. letech v Anglii. 

Ovšem ve většině států USA je striktně zakázáno sázet na 

sportovní události dodnes z etických důvodů. 

V tehdejším Československu bylo sázení až do roku 

1989 v naprosté ilegalitě. Tajně se sázelo především v pražské 



 

 

Chuchli na dostihové závody. Po roce 1990 se kurzové sázení 

stalo legálním a vzniklo nemálo sázkových kanceláří. 

Největší rozmach však sázení zažilo až v polovině 90. 

let, kdy se objevilo sázení na internetu. To bylo výhodné pro 

všechny strany. Kancelářím odpadly náklady na údržbu 

poboček včetně personálu, což se promítlo do vyšších kurzů, a 

klient mohl sázet v podstatě kdykoliv, kdekoliv a odkudkoliv. 

Od 1. 1. 2009 je kurzové sázení na internetu povoleno i v ČR, 

byť pouze u pěti největších sázkových kanceláří na českém 

trhu. 

Tato kniha je pojata jako soubor doporučených po sobě 

jdoucích činností, které je potřeba učinit při kurzovém sázení. 

Je zde popsána fáze před výběrem sázkových událostí, fáze 

samotného vsazení a zpětná analýza vsazených tipů. 

Nejdříve se pokusíme podívat na hazard z jiného úhlu 

pohledu, určíme si rozdíly mezi gamblerem a hráčem a 

ujasníme si různé typy sázkařů. 

Po ujasnění obecné problematiky se zaměříme na 

sázkové kanceláře a jejich fungování. Zjistíme, na čem 

vydělávají, jaká rizika podstupují, jak spolu souvisí 



 

 

matematická pravděpodobnost a kurzy, jak se kurzy vytvářejí a 

proč sázkové kanceláře nabízejí bonusy. 

Máme-li alespoň základní představu, jak funguje 

sázková kancelář, pak se přiblížíme sázení samotnému. Určíme 

si, jaké soutěže a typy sázek budeme sázet, stanovíme si 

sázkařský plán, podle kterého bude možné dlouhodobě 

vydělávat, podíváme se na různé druhy sázek, se kterými se 

můžeme setkat. Po výběru sázky na sázkové příležitosti se 

seznámíme s pojmy AKO a KOMBI sázka. Na závěr procesu 

sázení je potřeba vložit finanční prostředky, neboli vsadit, čímž 

se zabývá problematika money managementu a po uskutečnění 

sázky si ukážeme způsoby zaznamenávání sázek a důvody proč 

je vlastně zapisovat. 

Zřejmě časem dojdeme do stádia, kdy budeme chtít 

podávat, tzv. hodnotné tipy. Zjistíme co je to value betting a 

jak bez rizika vytvořit zisk před samotným začátkem utkání. 

Po podání několika prvních tiketů, jistě začnete 

přemýšlet jakým způsobem minimalizovat riziko prohry 

(pomineme-li možnost value bettingu). Pomohou vám k tomu 

různé strategie a tipy na bezpečnější sázky uvedené v této 



 

 

knize. Osvětlíme si i výhody a nevýhody sázení během 

sportovní události, tzv. live sázení. 

V poslední kapitole jsou pak uvedeny další 

problematiky, se kterými je možné se při sázení setkat. Ať už 

jsou to různé příklady postupů podání sázky, tak trochu jiné 

sázení, kde kurzy nabízejí samotní sázkaři v tzv. sázkařských 

burzách, jak je to s výhrami a jejich zdaněním v České 

republice či odkazy na známé, kvalitní a spolehlivé sázkové 

kanceláře. 
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Sportovní sázení jako hazard 
 

Jelikož je nadpis složen z více pojmů, rozebereme si je 

postupně. Sázením obecně se rozumí podání tipu za nějakou 

částku. Například si s kamarádem řekneme: „Vsadím se o 

stovku, že to nezvládneš.“ Pokud kamarád úkol zvládne, pak 

prohráváme naši stovku, v opačném případě ji dostaneme od 

něj, tedy jsme vyhráli. Tento typ sázení je častým jevem a 

sázkové kanceláře je také vypisují, kupříkladu kdo vyhraje 

volby, kdo vyhraje pěveckou soutěž, či jestli se britské rodině 

narodí kluk nebo holka. 

Spojení sportovní sázení je přímo zaměřeno na 

sportovní odvětví, kde nabídka sportů a různých druhů sázek se 

výrazně rozšiřuje. Můžeme vsadit například na výhru 

domácího týmu, remízu (oba týmy mají shodný počet 

gólů/bodů) či výhru hostujícího týmu. Ale také můžeme vsadit 

třeba na neprohru domácích, tzn., že pokud domácí tým zvítězí 

či remizuje, vyhráváme. Klidně můžeme i podat sázku na to 

kolik padne v zápase gólů nebo třeba kolik jich vstřelí 

domácí/hosté a spoustu dalších a dalších možností v rámci 

jedné sportovní příležitosti. 
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Hazardní hra je definována jako hra šancí a náhody, 

kde poměr výhry je nižší než skutečnému matematicky 

vypočtenému poměru, který by odpovídal sázkovému poměru 

na základě teorie pravděpodobnosti. V podstatě jde o to, že 

sázková kancelář vypíše kurzy nižší, než udává teorie 

pravděpodobnosti. Je to pochopitelné, pokud chce „sázkovka“ 

z dlouhodobého hlediska zaručeně profitovat, musí mít nad 

hráči určitou výhodu. To jak velká tato výhoda bude, záleží pak 

na každém jednotlivém hráči (znalost prostředí, kvalita 

dostupných informací, schopnost intuice, práce se statistikami 

atd.). 

Z výše uvedeného je sportovní sázení považováno za 

hazard, právě z důvodu výhody kanceláře nad sázkařem. Zde 

se ještě nabízí mírná polemika mezi pojmy hazard, investice a 

příležitost zhodnocení. 

Dovolím si zmínit dva přístupy a to z pohledu definic 

těchto výrazů a z pohledu vlastního pocitu. 

Nejprve se ještě jednou podíváme blíže na pojem 

hazard, kdy si sázkař vsadí i přesto, že předem ví o své 

nevýhodě a doufá ve výhru. Jednotlivec může takto profitovat, 

ovšem sázková kancelář z dlouhodobého hlediska, právě díky 



 

 

14 Širší pohled na problematiku 

w w w . m o z k o v n a . n e t  

 

Stránka 14 

této výhodě, vytváří svůj zisk. Sázkař, který zjistí, že se mu 

moc nedaří sázet zápasy od oka, začne hledat způsoby jak tuto 

výhodu snížit. Nezapomínejme však, že „sázkovka“ bude mít 

výhodu vždy. 

S pojmem investice je to trochu jiné, tam očekáváme 

zhodnocení, tzn., kapitál se vrátí a ještě vyděláme něco navíc. 

Příkladem investic může být např. koupě bytu za účelem 

pronájmu nebo třeba obchodování na burze. 

Pokud budeme uvažovat v rovině pocitové, pak je 

přístup k pojmům hazard a investice individuální. Záleží, jak 

moc velký problém danému jedinci daná činnost je proti srsti, 

možná i z morálního hlediska, nicméně při slovech sázení či 

hazard se pravděpodobně spousta lidí ušklíbne a řekne si, že to 

není pro ně. Podívejme se na to ale trochu z jiného pohledu. 

Řekneme-li, že jsme vydělali na akciích nebo obecně na 

burze, bude na nás pohlíženo s respektem. Ale proč? Je to 

minimálně stejný hazard jako sportovní sázení akorát namísto 

sbírání informací o týmech, hráčích či rozhodčích jsou sbírány 

informace o firmách, finančních výkazech a předpokládanému 

vývoji. Ve výsledku v obou případech předpovídáme nějaký 
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budoucí stav (akcie klesne/poroste vs. např. tým 

vyhraje/prohraje). 

Samozřejmě pokud se zajímáme o ekonomiku a baví 

nás analyzování výkazů a finančních zpráv asi se raději 

budeme věnovat obchodování na burze než vyhledávat 

statistiky a aktuální formy upocených sportovců běhajících po 

hřišti. Ovšem z pohledu zhodnocení financí, může být 

sportovní sázení i velice výhodnou investicí s vysokou a téměř 

okamžitou návratností. 

Dříve jsem si říkal, že kurzy jako 1,3; 1,5 či dokonce 

1,8 jsou malé a nezajímavé a atraktivnější jsou spíše ty 2,0 a 

výš. Jenže když se zamyslíme i při takovém kurzu 1,1 máme 

při relativně velké pravděpodobnosti, zhodnocení 10% 

(problematika kurzů bude vysvětlena v kapitole Pohled do zákulisí – 

Základní pojmy). 

Můžete si povšimnout, že akcie jsem nazval hazardem, 

přesto se jedná o investování a sázení do jisté míry investicí, 

přestože je to hazard. Jedná se, ale o můj osobní pohled a 

trochu i hraní se slovíčky, každopádně i sázení může být 

zajímavou příležitostí a formou zhodnocení kapitálu. 
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Pokud Vám burza nic neříká a naopak Vás baví sport, 

asi pravděpodobně budete raději předpovídat sportovní události 

a obráceně. Posuďte sami celou myšlenku zhodnocování. 
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Gambler vs. Hráč 
 

Toto jsou dva základní pojmy a je potřeba si uvědomit, 

ve které skupině jsem a ve které chci být. 

Gambler je přesně ten typ co vsadí vše, když se „daří“. 

Nepřemýšlí nad svými kroky, je ovládaný emocemi, ihned chce 

prohrané peníze získat zpět a proto bude riskovat ještě více při 

menší pravděpodobnosti výhry. Gambler si v lepším případě 

jde pouze zahrát, v horším chce peníze zpátky a v tom 

nejhorším případě je gamblerem v patologickém smyslu. Tedy 

je psychicky závislý na hraní a to už je případ pro psychiatra 

(patologické hráčství je charakterizováno jako porucha spočívající 

v častých opakovaných epizodách hráčství, dominující v životě subjektu na 

újmu hodnot a závazků sociálních). 

Hráčem můžeme nazvat takového sázkaře, který 

přemýšlí o svých sázkách, nepodléhá emocím, vede si statistiky 

sázek, důkladně si rozmyslí na co vsadit, dokonce si může určit 

rozsah kurzů, ve kterém chce sázet a spoustu dalších detailů 

vedoucích k sázení spíše rozumem než emocemi. 

 

 


