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Jak sázet kurzové sázky úspěšně

V této kapitole budou stručně popsány jednoduché sázky, na jejichž příkladu si
vysvětlíme základní pojmy kolem podání sázky. Uvedu i méně běžné způsoby prezentace kurzů a zadávání vkladů sázek, s čímž se můžete setkat u některých internetových sázkových kanceláří (hlavně amerických, které ne vždy respektují evropské
zvyklosti).
Více prostoru bude věnováno rozboru, jak výhodné je sázení kombinovaných
nebo dlouhodobých sázek. Někteří sázející neznají problematiku asijských handicapů nebo systémových sázek, proto si vysvětlíme, v čem spočívají a kdy je výhodné
po nich sáhnout.

C.1 Varianty vyjádření kurzů, vkladu sázky
Kontinentální Evropa je v tomto směru jednotná. Každý sázející si jasně představí,
co to znamená vsadit s kurzem 1,50. Prostě vsadím-li 100 jednotek nějaké měny
(korun, eur, …) a vyjde výsledek, na který jsem vsadil, bude mi vyplacena výhra
ve výši 150 jednotek.
Pro ujasnění pojmů, které budu používat v následujícím textu:
Vklad sázky – to je v daném příkladu vsazených 100 jednotek.
Hrubá výhra – celá vyplácená částka 150 jednotek.
Čistá výhra – část výhry vyplácená nad úroveň vkladu, tedy 50 jednotek.
V případě některých sázkových kanceláří může být vybírán ještě manipulační
poplatek, který snad bude čím dál víc jen historickou záležitostí. Setkáte se s ním
spíš jen v kamenných sázkových kancelářích, které se orientují na sázející bez možnosti a chuti přejít na internetové sázení.
Sázející si může snadno porovnat, jaký je rozdíl např. mezi sázkou s daným kurzem bez manipulačního poplatku (viz příklad nahoře) a s manipulačním poplatkem 10 %.
Podat sázku s vkladem 100 jednotek a kurzem 1,50 při manipulačním poplatku 10 %
znamená, že reálně zaplatíte při podání sázky 110 jednotek. Pokud očekávaný výsledek
vyjde, bude vám vyplacena stejná výhra jako v předchozím případě, tj. 150 jednotek.
V případě sázky s manipulačním poplatkem bude význam pojmů v souvislosti
s podanou sázkou tento:
Vklad sázky včetně manipulačního poplatku je 100 + 10 = 110 jednotek.
Čistý vklad sázky je 100 jednotek, z něj se bude počítat vyplácená výhra.
Hrubá výhra se nezmění, je stále 150 jednotek.
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Čistá výhra bude už jen 40 jednotek (nad úroveň vkladu 110 jednotek).
Hrubý kurz uváděný na tiketu zůstane 1,50.
Čistý kurz bude ale jen 1,3636 – vypočten jako hrubá výhra / vklad sázky = 150 / 110.
V celé knize se budu zabývat tím, jak sázet maximálně výhodně s reálnější nadějí
na zisk z dlouhodobého sázení kurzových sázek. Je jasné, že sázení s manipulačním
poplatkem je pro sázejícího výrazně méně výhodné. Proto pokud sázejícího dosud
nic nepřinutilo ke zprovoznění Internetu a otevření hráčského účtu u některé internetové sázkové kanceláře, pak při sázení s manipulačním poplatkem je jeho šance
na splnění vytčeného cíle výrazně nižší.
Program BetOptim umí do některých výpočtů kombinací sázek, koeficientu
návratnosti apod. zahrnout i zvolené procento manipulačního poplatku. Jde však
spíš jen o varování před nevýhodností takového sázení a v dalším textu budu manipulační poplatek zmiňovat pouze okrajově.
Komisní poplatek v případě sázkařských burz představuje jiný případ – tento
poplatek bude popsán v kapitole F věnované sázkařským burzám.

Varianty vyjádření kurzů
V úvodu kapitoly jsem zmínil kontinentální Evropu a v ní běžné vyjádření kurzu
pro přijímání sázek. Teď se znovu vrátím k problematice formátů kurzů a aspoň
stručně je popíšu:
Evropský formát
je decimální. Jeho význam je jasný a byl popsán ve výše uvedených příkladech.
Britský formát
je zlomkový a říká, jak velký podíl z vkladu bude vyplacen jako čistá výhra. Např.
evropskému kurzu 1,50 odpovídá britský kurz 1/2, což znamená, že z vkladu sázky
100 jednotek bude při výhře vyplacena čistá výhra 50 jednotek.
Ne vždy existuje ke zlomkovému formátu přesně odpovídající hodnota evropského
(decimálního) formátu. Proto můžete někdy při sázení u sázkových kanceláří, jejichž
software je postaven na vnitřním vyjádření kurzů v britském formátu, zjistit určité
odchylky připisovaných výher vzniklé zaokrouhlováním kurzu, který vám byl zobrazen při volbě evropského formátu zobrazení kurzů.
Americký formát
může mít na rozdíl od obou předchozích formátů kladnou i zápornou hodnotu.
a) záporná hodnota odpovídá evropským kurzům nižším než 2,00 – tedy sázkám,
kdy je čistá výhra nižší než vklad sázky. Číselná hodnota takového amerického
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kurzu (pokud ignorujete znaménko „–“) udává, jak vysoký musí být vklad sázky,
aby vedl k čisté výhře 100 jednotek. Evropskému kurzu 1,50 tedy odpovídá
(záporný) americký kurz –200.
b) kladná hodnota odpovídá evropským
kurzům vyšším nebo rovným 2,00 –
tedy sázkám, kdy je čistá výhra vyšší
než vklad sázky. Číselná hodnota
takového amerického kurzu udává
čistou výhru v jednotkách při vkladu
100 jednotek. Evropskému kurzu 2,50
tedy odpovídá (kladný) americký
kurz +150.
Program BetOptim obsahuje pro
přepočty kurzů pomůcku ve větvi menu
Nástroje nabízenou jako Přepočty
kurzů – různé formáty (viz obrázek).
Je možné zvolit vstupní formát kurzu
a jeho hodnotu, v rámečku dole se zobrazují odpovídající hodnoty kurzů v ostatních
formátech vyjádření.
Tyto „kalkulačky“ pro přepočty kurzů z programu BetOptim lze vyvolávat i přímo
(viz kapitolu B), výchozí formát kurzu pro přepočet se volí vstupním parametrem:
BetOptim.exe FORM_EU – vstupní kurz v evropském formátu
BetOptim.exe FORM_GB – vstupní kurz v britském formátu
BetOptim.exe FORM_US – vstupní kurz v americkém formátu
BetOptim.exe FORM_MA – vstupní kurz v malajském formátu
BetOptim.exe FORM_HK – vstupní kurz v hongkongském formátu
BetOptim.exe FORM_IN – vstupní kurz v indonéském formátu
Poslední tři formáty kurzu v programu BetOptim (malajský, hongkongský a indonéský) jsou uvedeny spíš jen pro zajímavost, bližší informace o nich můžete najít
na stránce www.betbrain.cz, odkud byly informace o těchto kurzech přejaty včetně
vzorců na jejich přepočet.

Varianty vyjádření vkladu sázky
V Evropě je běžný jediný způsob vyjádření vkladu sázky – výše popsaný jako ČISTÝ
VKLAD sázky, např. 100 jednotek.
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Některé americké sázkové kanceláře třeba připustí volbu evropského formátu
vyjádření kurzů, ale při zadávání vkladu sázky nutí sázejícího k americkému způsobu zadání:
 pro kurzy >= 2,00 to není problém.
Zadání vkladu sázky je jako v Evropě – např. zadání vkladu sázky 100 jednotek při
kurzu 2,50 : (americký kurz 150) je bráno jako „RISKING 100 to Win 150“ (riskujete
svůj vklad 100 jednotek a můžete dosáhnout čisté výhry 150 jednotek).
 pro kurzy < 2,00 ale musíte vklad zadat ve tvaru„jaké čisté výhry chcete
dosáhnout“.
Např. pokud chcete zadat sázku, kterou Evropan chápe jako „sázím 100 jednotek s kurzem 1,50“ (chce dosáhnout čisté výhry 50 jednotek), v některých případech
budete muset u americké sázkové kanceláře zadat do pole pro sázenou částku „50
jednotek“.
Je to bráno jako „RISKING 100 to Win 50“ – tato informace o vkladu je znázorněna ve formuláři pro přepočet kurzů napravo od vstupní hodnoty kurzu – viz
obrázek v předchozí kapitole.
Pro přepočet můžete použít vzorec
WIN = RISKING × (KURZ – 1,00)
kde:
 risking je vklad sázky v evropském chápání (např. 100 jednotek),
 kurz je kurz v evropském (decimálním) vyjádření (1,50),
 win je „americké zadání vkladu“ sázky s kurzem < 2,00 ve formátu „očekávaná
výhra“ (50).

C.2 Jednoduché sázky
Nemá význam na tomto místě popisovat jednotlivé typy jednoduchých sázek větami
urážejícími inteligenci čtenáře jako třeba „Svou sázku na domácí typu ‚Kdo vstřelí
první gól?‘ vyhrajete, když první gól vstřelí domácí.“
Ono to však nemusí být vždy tak jednoduché. Pro sázku tohoto typu a pro ni
vypsané kurzy je třeba si položit otázky: Co když zápas skončí 0:0?, Co když první
gól, který padne, bude vlastní? apod.
Nemá význam zde na tyto otázky odpovídat, odpovědi se mohou lišit mezi jednotlivými sázkovými kancelářemi. Rozhodující je výklad konkrétního typu sázky,
který má ve svém herním řádu sázková kancelář, u níž se právě chystáte podat sázku.
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S argumentací sázejícího „ale ta a ta sázková kancelář to řeší jinak“ jsem se jako
pracovník zákaznického servisu při reklamacích ze strany sázejících setkával často.
Důležité je ale jenom to, co o daném „problému“ říká herní řád sázkové kanceláře,
u níž jste si sázku podali.
Doporučení:
Pokud podáváte na určitý výsledek zápasu sázku s významem, který vám není úplně jasný, podívejte se, jestli poblíž
vypsaného kurzu není vysvětlující text. Jinak je třeba prostudovat herní řád sázkové kanceláře nabízející tuto sázku
nebo pro jistotu spornou sázku nesázet vůbec.
Někdy napoví i počet vypsaných kurzů. V případě handicapových sázek tak bezpečně odlišíte handicapy dvojcestné a trojcestné. Napoví vám třeba i to, jestli na zápas v basketbalu je, nebo není vypsán kurz na remízu.
Závěrem přece jen alespoň názvy pro nejběžněji vypisované jednoduché sázky:
 1X2, handicapové sázky, draw no bet (sázka na vítěze zápasu, při remíze se vklad
sázky vrací), přesný výsledek – jak na konečný výsledek, tak na výsledek poločasu + sázky na kombinaci poločas/konečný výsledek (1/1, 1/0, …, 2/2), postup
v případě pohárových zápasů, kvalifikací,
 sázky na počet gólů jak do poločasu, tak za celý zápas (buď přesný počet gólů,
nebo počet gólů v určitém intervalu – nižší než, vyšší než, od–do), také počty gólů
vstřelených/obdržených jednotlivými mužstvy,
 konkrétní střelci gólů (první gól, poslední gól, jakýkoliv gól, více než jeden gól,
hatrick), scorecast (tj. kombinace střelec prvního gólu + konečný výsledek), sázky
na čas, kdy padne první gól,
 sázky na počet červených a žlutých karet, penalt,
 dlouhodobé sázky na vítěze soutěží, sestupující, umístění.
Další typy sázek bývají vypisovány v případě sázek Live (v průběhu zápasu) nebo
pro určitý sport, pro společenské sázky (prezidentské volby, soutěže MISS, televizní
soutěže apod.).

C.3 Handicapové sázky
Dají se rozdělit do tří základních skupin:
 trojcestné handicapy = 1X2 s handicapem,
 dvojcestné = asijské handicapy – s handicapem typu „celý počet gólů“ / „polovina gólu“,
 dvojcestné kombinované = kombinace dvou sázek se stejně velkými vklady pro
dva dvojcestné handicapy typu „celý počet gólů“ a „polovina gólu“.
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Smyslem těchto sázek je zvýšit zajímavost sázek na zápasy, ve kterých je jasný
favorit a outsider. Běžné sázky jsou pak vypisovány s příliš nízkým kurzem na favorita a s příliš vysokým kurzem na outsidera. S handicapem jsou tyto sázky vyrovnanější, a tím pádem zajímavější.
Dvojcestné kombinované handicapy umožní sázkové kanceláři „rozmnožit“
nabídku kurzů.
Handicap bývá dáván ve většině případů ve prospěch outsidera – pro vyrovnání
kurzů.

Trojcestné handicapy
Jsou vypisovány s handicapem typu „celý počet gólů“ (0:1, 0:2, 0:3, ale i 1:0, 2:0 atd.).
Jak napovídá název, nabízeny jsou tři kurzy (na domácí, remízu, výhru hostí při
daném handicapu). Tento handicap je přičítán ke skutečně dosaženému konečnému
výsledku zápasu a získaný součet se použije pro vyhodnocení sázky.
Např. sázka 1X2 s handicapem jeden gól ve prospěch hostí (nejběžnější) je vyhodnocována takto:
 pokud domácí vyhrají právě o jeden gól, vyhrává sázka na prostřední kurz
„remíza“ (tj. při skutečném výsledku 2:1 je pro vyhodnocení sázky brán výsledek
2:1 + handicap 0:1 = rozhodující výsledek 2:2),
 pokud domácí vyhrají o dva a více gólů, výhru inkasují sázky tohoto typu na domácí,
 pokud hosté vyhrají nebo remizují, výhru inkasují sázky tohoto typu na hosty.
Pozn.: V tomto případě najdete v nabídce kurzů stejnou hodnotu kurzu na hosty
s handicapem 0:1 a kurz na sázku „dvojnásobná šance“ X2, protože obě tyto sázky
vyhrávají pro stejné výsledky zápasu (remíza, výhra hostí).

Dvojcestné sázky
Mají původ v Asii, proto jsou také nazývány asijské handicapy. Jejich smyslem má
být převedení sázek na danou událost na dva možné výstupy (varianty výsledku).
1. je-li vypisován dvojcestný handicap typu „polovina gólu“, pak jiná varianta ani
nemůže nastat.
Např.: Jsou nabízeny dva kurzy na domácí a hosty – dvojcestná sázka s handicapem 0:1,5 gólu:
 pokud domácí vyhrají o dva a více gólů, vyhrává sázka na domácí,
 pokud domácí vyhrají jen o jeden gól nebo nevyhrají vůbec, vyhrává sázka
na hosty.
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2. je-li vypisován dvojcestný handicap typu „celý gól“, může nastat případ, kdy se
vklad sázky vrací.
Např.: Jsou nabízeny dva kurzy na domácí a hosty – dvojcestná sázka s handicapem 0:1 gólu:
 pokud domácí vyhrají právě o jeden gól, budou vraceny všechny vklady sázek
s tímto handicapem na daný zápas,
 pokud domácí vyhrají o dva a více gólů, vyhrává sázka na domácí,
 pokud domácí vyhrají jen o jeden gól nebo nevyhrají vůbec, vyhrává sázka
na hosty.
Jak trojcestné, tak dvojcestné sázky dosud popsané v této kapitole zřejmě nejsou
pro sázející velkým problémem – přičtením handicapu ke skutečně dosaženému
výsledku se získá skóre zápasu, na jehož základě je možné jednoduše posoudit, jestli
sázka vyhrává, prohrává, nebo se její vklad vrací.

Kombinované dvojcestné sázky
Představují nejsložitější sázky z této kategorie. V jejich nabídce se objevuje například
handicap 0:1,75 nebo 0:2,25, což vede k tomu, že ne každý sázející dokáže význam
těchto kurzů vysvětlit.
Je několik způsobů, jak určit výši výher pro handicapy tohoto typu a pro daný
výsledek zápasu:
a) na základě tabulky „K.3 Výhry při asijských sázkách“, která je přílohou této knihy.
Používání tabulky je rovněž popsáno v příloze.
b) použít program BetOptim, který obsahuje pro handicapové sázky pomůcku
s názvem „Handicapové sázky“ ve větvi menu „Nástroje“. Je možné zvolit typ
handicapu, kurz sázky, skutečný výsledek a program BetOptim určí výši výhry.
Popis této pomůcky – viz kapitolu H.6.4.
c) pokud sázející pochopí, z jakých dílčích sázek se kombinovaná dvojcestná sázka
skládá, může si sám odvodit výši své výhry postupy popsanými v úvodu této kapitoly – viz následující text.
Kombinovaná dvojcestná sázka s handicapem typu „čtvrt gólu“ nebo „tři čtvrtiny gólu“ se skládá ze dvou dílčích sázek se dvěma kurzy – nejbližším nižším a vyšším kurzem typu „půl gólu“ a „celý gól“. Vklady každé z obou dílčích sázek činí 50 %
vkladu kombinované dvojcestné sázky.
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V této kapitole už bylo popsáno, jak se tyto dílčí sázky vyhodnocují – u jednoduchých dvojcestných sázek v odstavci 1) pro handicapy typu „polovina gólu“
a v odstavci 2) pro handicapy typu „celý gól“, u nichž může nastat i varianta vracení
vkladu sázky.
Kombinovanou sázku například s vkladem 100 jednotek a handicapem 0:1,25 je
tedy možné bez jakýchkoliv tabulek a pomůcek vyhodnotit pro daný skutečný výsledek zápasu jako dvě dílčí sázky po 50 jednotkách s kurzy 0:1,0 a 0:1,5.
Podobně lze kombinovanou sázku s handicapem 0:0,75 analyzovat jako dvě dílčí
sázky s polovičním vkladem a handicapy 0:0,5 a 0:1,0 – viz následující obrázek.
Program BetOptim obsahuje pro asijské handicapy (včetně kombinovaných)
pomůcku „Asijské handicapy“ ve větvi menu „Nástroje“ – viz předcházející obrázek.
Je možné zvolit vstupní kurz,
vklad a druh kurzu pro asijský handicap. Dále se zadává výsledek zápasu
(důležitý je jenom brankový rozdíl).
V rámečku dole se zobrazuje celková výhra, prohra nebo vrácení
vkladu. V případě nejproblémovějších kombinovaných handicapů je
i naznačeno, z jakých dvou dílčích
sázek se podaná sázka skládá, jaké
je jejich vyhodnocení i vyhodnocení
sázky celkem.

Jiné formáty zápisu výše
handicapu
Pro dosud popisované sázky byly handicapy vyjadřovány ve formátu desetinných
čísel končících „půlkami“ nebo „čtvrtkami“ gólu. Některé sázkové kanceláře zveřejňují tyto kombinované sázky v jiném vyjádření – například takto:
 pk and +0.5 – zkratka „PK“ představuje 0 (odpovídá dosavadnímu vyjádření
0,25:0),
 -0.5 and -1 – záporné hodnoty představují znevýhodnění favorita handicapem
0:0,75.

Jiné způsoby využití dvojcestných sázek
V předchozích odstavcích bylo popsáno použití dvojcestných sázek (asijských handicapů) pro sázky na konečný výsledek – obdobně se výjimečně s nižším handicapem
vypisují i sázky na výsledek poločasu.
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Podobně mohou být dvojcestné sázky tohoto typu používány i pro dvojcestné
sázky na celkový počet gólů v zápase – nejčastěji s jasně vymezenou hranicí např.
2,5 gólu a kurzy na celkový počet gólů v zápase nižší/vyšší.
Objevit se ale mohou i sázky na celkový počet gólů nižší/vyšší s méně přehlednou
hranicí 2,25 nebo 2,75 gólu. Pro jejich vyhodnocování platí vše popsané v předchozích
odstavcích pro kombinované dvojcestné sázky na konečný výsledek s handicapem.

C.4 Kombinované sázky
Kombinované sázky spočívají v tom, že sázející na jednu sázenku tohoto typu vybere
více než jednu jednoduchou sázku; kurzy všech jednotlivých sázek se násobí a získaný součin je výsledným kurzem kombinované sázky.
Herní řády jednotlivých sázkových kanceláří mohou obsahovat detailní ustanovení upravující podávání a vyhodnocování kombinovaných sázek.
Za obvyklá pravidla týkající se těchto sázek je ale možné považovat:
 do jedné kombinované sázky nelze kombinovat sázky na události, které vzájemně
souvisí (např. sázka na výsledek poločasu a konečný výsledek zápasu) – tím by
byl zvýhodněn sázející,
 pokud se některá z událostí zahrnutá do kombinované sázky nekoná, vyhodnotí
se kurzem 1,00 (což má stejný dopad, jako kdyby byla ze sázenky vypuštěna),
 sázenka kombinované sázky vyhrává jen v případě, že žádná jednotlivá sázka
není vyhodnocena jako prohrávající (v tomto směru poskytují jistou ochranu jen
systémové sázky).
Sázková kancelář ale může sázejícím nabízet speciální zvýhodnění vztahující se
jen ke kombinovaným sázkám:
 mohou být nabízeny výhodnější (o něco vyšší) kurzy, které sázková kancelář přijímá jen na sázky zahrnuté do kombinovaných sázek (např. minimálně tři dílčí
sázky v kombinované sázce),
 může být poskytována procentuální sleva z vkladu sázky (která se vrací zpět
na hráčský účet sázejícího) při podání kombinované sázky; výše procentuální
slevy (bonusu) závisí na počtu jednoduchých sázek zahrnutých do podané kombinované sázky,
 některé bonusy (včetně vstupních) nabízené sázejícím mohou být vázány na splnění bonusových podmínek zahrnujících splnění obratu v kombinovaných sázkách (se stanovenými minimálními parametry jako počet zápasů na sázence,
celkový kurz, kurz jednotlivých sázek apod.).

28

KH0344_kurzovni_sazky_blok.indd 28

5.8.2011 14:22:33

Typy kurzů, kurzových sázek

Již z toho, že sázkové kanceláře nabízejí pro kombinované sázky zvláštní zvýhodnění, je jasné, že jsou tyto sázky v drtivé většině případů výhodnější pro sázkovou
kancelář než pro sázejícího.
Rozbor, proč tomu tak je, najdete v kapitole D.1, která se zabývá maržemi skrytými ve vypisovaných kurzech. Sázející by se měli takovým sázkám spíš vyhýbat.
Realita je však právě opačná. Tyto sázky jsou velmi populární a nejčastěji zveřejňovanými informacemi (svádějícími k tomuto způsobu sázení) jsou zprávy, jak
sázející XXX podal sázku zahrnující tolik a tolik zápasů a vyhrál takovou a takovou
astronomickou částku.
Už méně časté jsou informace, že jiný sázející by vyhrál takovou a takovou astronomickou částku, kdyby mu stejně jako N-1 zápasů na tiketu vyšel i ten poslední,
N-tý zápas. To se však nestalo a vedlo to k nemilému závěru, že dotyčný sázející
nevyhrál vůbec nic.
Zaručeně nebudou zveřejněny zprávy o tom, kolik kombinovaných sázek zlikvidoval jediný zápas, který dopadl jinak, než se čekalo + informace o tom, kolik celkem
dělaly vklady za tyto kombinované sázky, které spadly „do kapsy“ té které sázkové
kanceláře.

Jaký dopad má překvapivý výsledek na jednoduché a kombinované sázky?
Poté, co dojde v některém zápase k naprosto překvapivému výsledku, bez skutečného
zkoumání vkladů sázek a vyplácených výher se automaticky objevují závěry: „To se
určitě sázkové kanceláře napakovaly…“
Pokud by byly na takový zápas sázeny jen jednoduché sázky, nebyl by tento závěr
tak jednoznačný. Davová psychóza v duchu „sázet na favorita“ nutí bookmakery,
aby snižovali kurz na favorita, s čímž automaticky roste kurz na výhru outsidera.
Pak se najdou sázející, kteří psychózu vyhodnotí jako přehnanou, kurz na outsidera
jako výhodný a vsadí na jeho výhru. Při dostatečném celkovém vkladu těchto sázek
a vysokém kurzu na outsidera může pak být pro sázkovou kancelář celková bilance
pro daný zápas (s překvapivým výsledkem) ztrátová.
Pokud ale k překvapení dojde a je vsazen dostatečný počet kombinovaných sázek,
pak se sázková kancelář „napakuje“ určitě. Výhra favorita s nízkým kurzem i při
masovém zahrnutí do kombinovaných sázek dramatickou ztrátu pro sázkovou kancelář nezpůsobí; při kurzu 1,10 dělá toto navýšení jenom 10 %.
Takové překvapení ale znamená pro sázející kombinovaných sázek těžkou ránu.
Pokud někdo vezme výhru favorita za jistou a sázku s kurzem 1,10 připíše jako „tutovku“
na všechny své tikety kombinovaných sázek, po výhře outsidera (nebo „ušmudlané“
remíze) může všechny své tikety roztrhat a nasměrovat do odpadkového koše.
Sázela kombinované sázky i „slovenská blondýna“, o níž byla zmínka v úvodu
knihy?
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Ano, její sázky byly převážně kombinované. Nezapomenu na její tiket s vkladem 100 eur, na kterém správně tipovala sedm zápasů s celkovým kurzem kolem
2,50 (žádná náhoda, opravdu se vyznala), jako osmý zápas připsala na tiket výhru
tenisty Nadala nad Söderlingem s kurzem 1,01 (na antuce Nadal právě vyhrál víc než
40 zápasů po sobě). Nadal ale tento zápas prohrál a z výhry cca 250 eur nebylo nic –
kvůli zápasu s kurzem 1,01, který zvyšoval vyplácenou výhru o 1 %.
U těchto „tutovek“ sázející nikdy neví, co se děje v pozadí. Nadala právě začínalo
trápit zranění kolene (navíc se mu rozváděli rodiče). Další tiket blondýně odepsala
Jankovičová, která po zápase omlouvala nečekanou porážku dámskými problémy.
A kombinované sázky jsou na tyto nečekané výpadky favoritů nejcitlivější.
Doporučení:
Zvažte, jaké jsou vaše dlouhodobé výsledky při podávání kombinovaných sázek. Podle rozboru uvedeného v kapitole
D.1 – v odstavci „Je marže při kombinovaných sázkách nižší, nebo vyšší?“ – je velmi obtížné dosáhnout při tomto
typu sázek dlouhodobě kladné bilance.
Celkový kurz za tiket kombinované sázky se jeví jako vysoký. S počtem zápasů ale prudce stoupá riziko, že aspoň
jediný zápas skončí jinak, než potřebujete, a o celý vklad sázky přijdete.

C.5 Systémové sázky
V úvodu i závěru kapitoly o kombinovaných sázkách byla zmíněna jejich slabina –
stačí jeden nesprávný výsledek zápasu na tiketu a můžete ho roztrhat. Uvedenou
nevýhodu pomáhají odstranit systémové sázky, které poskytují sázejícímu pro tyto
případy jistou pojistku.
Pokud sázíte u provozovatele kurzových sázek, který nabízí možnost podávání
systémových sázek, pak můžete tímto způsobem pro vybranou skupinu jednotlivých
sázek podat větší množství sázenek najednou.
Konkrétní způsob, jak postupovat při podávání systémové sázky, se může u jednotlivých sázkových kanceláří lišit. Na tomto místě popíšu spíš obecná pravidla,
kapitolu zakončím popisem, jak jít se systémovými sázkami na „téměř jisté“ sázky
s nízkým kurzem na favority a jak na překvapivé výsledky s vysokým kurzem.
Při podávání systémové sázky obvykle nejprve volíte jednoduché sázky; pokud
jich zvolíte dostatečný počet, začnou se vám nabízet odpovídající varianty systémových sázek pro vygenerování odpovídajícího počtu jednotlivých sázenek – viz
následující dva odstavce.
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Nejjednodušší systémová sázka = 2 ze 3
Zvolíte například tři zápasy a vždy jediný možný výsledek:
 zápas A: AC Milan–Tottenham – tip 1, kurz 1,85
 zápas B: Valencia–FC Schalke– tip 1, kurz 1,75
 zápas C: AS Roma–Š. Doněck – tip 1, kurz 1,95
Po zadání vkladu např. 1 euro na jednu sázku a po volbě systémové sázky 2 ze 3
(jiný typ systémové sázky se nabízet nemůže) bude výsledek stejný, jako vsadit tři
sázenky s kombinovanými sázkami:
1. sázenka: zápasy A + B – celkový kurz 1,85 × 1,75 = 3,24
2. sázenka: zápasy A + C – celkový kurz 1,85 × 1,95 = 3,61
3. sázenka: zápasy B + C – celkový kurz 1,75 × 1,95 = 3,41
Vyhodnocování sázenek 1–3 probíhá postupně, jakmile jsou známy všechny
výsledky zápasů na daném tiketu. Takže po sehrání prvních dvou zápasů A a B
obvykle sázková kancelář okamžitě připíše k hráčskému účtu sázejícího výhru, tj.
3,24 eur za 1. sázenku (pokud oba zápasy vyhrají domácí).
Po sehrání zápasu C je možné vyhodnotit i 2. a 3. sázenku a připsat sázejícímu
případné další výhry.

Systémové sázky pro větší počet zápasů
Čím více základních zápasů (jednoduchých sázek) zvolíte, tím více variant pro vygenerování systémových sázek se vám bude nabízet a tím více sázenek s kombinovanými sázkami bude vygenerováno.
Celkový počet zápasů: 3
2/3
Sázenek
3

Celkový počet zápasů: 4
2/4
3/4
Sázenek
6
4

Celkový počet zápasů: 5
2/5
3/5
Sázenek
10
10

4/5
5

Celkový počet zápasů: 6
2/6
3/6
Sázenek
15
20

4/6
15

5/6
6

Celkový počet zápasů: 7
2/7
3/7
Sázenek
21
35

4/7
35

5/7
21

6/7
7
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Celkový počet zápasů: 8
2/8
3/8
Sázenek
28
56

4/8
70

5/8
56

6/8
28

7/8
8

Celkový počet zápasů: 9
2/9
3/9
Sázenek
36
84

4/9
126

5/9
126

6/9
84

7/9
36

8/9
9

Program BetOptim obsahuje pro systémové
sázky pomůcku „Systémové sázky“ ve větvi
menu „Nástroje“ – viz obrázek.
Je možné zvolit druh systémové sázky
a počet chyb v jednotlivých sázkách (zápasech).
V rámečku dole se zobrazuje počet vygenerovaných sázenek a kolik z těchto sázenek
při daném počtu chyb vyhraje. Zda bude daný
počet vyhrávajících tiketů stačit na pokrytí
celkového vkladu pro podání systémové sázky,
příp. jaké čisté výhry bude dosaženo, to nemůže
program BetOptim zobrazit, protože nemá informace o kurzech jednotlivých sázek
a o tom, jestli byly chyby pro zápasy s nejvyššími, nebo nejnižšími kurzy.

Systémové sázky s tutovkami
K zápasům zvoleným pro generování systémových sázek určité varianty je možné
připojit ještě tutovky (angl. banker, něm. der Bank); takto označené zápasy se navíc
připojí ke všem sázenkám.
Pokud by pro nejjednodušší systémovou sázku 2/3 popsanou v předcházejícím
odstavci byly jako tutovky označeny ještě další dva zápasy,
 zápas D: Barcelona–Kodaň – tip 1, kurz 1,20
 zápas E: Real Madrid–Lyon – tip 1, kurz 1,25
pak by stejně jako v případě nahoře bez oněch dvou tutovek byly vygenerovány tři
sázenky, ale pro variantu systémová sázka 2/3 se dvěma tutovkami budou na třech
sázenkách tyto kombinace zápasů:
1) A+B+D+E, 2) A+C+D+E, 3) B+C+D+E
Riziko nulové celkové výhry ze tří sázenek, pokud jedna z tutovek D nebo E
nevyjde, je „zaplaceno“ nárůstem celkových kurzů za všechny tři sázenky o násobek × 1,20, × 1,25.
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Vícecestné systémové sázky
Někdy bývají nabízeny jako další varianta systémových sázek. Po volbě jednotlivých
zápasů, je-li aspoň pro jeden zápas zvolen více než jeden tip (např. tip 1 a tip 0, nebo
dokonce všechny tipy 1 0 2), jsou obdobně nabízeny možné varianty generované systémové sázky (např. 2 ze 3). Počet vygenerovaných sázenek s počtem zadaných tipů
pro jednotlivé zápasy velmi rychle roste.
Program BetOptim obsahuje pro vícecestné systémové sázky pomůcku „Vícecestné sázky“ ve větvi menu „Nástroje“ – viz obrázek.
Je možné zvolit druh
vícecestné sázky a počet
chyb v jednotlivých sázkách
(zápasech) – zvlášť v dvojtipech a sázkách s jediným zvoleným výsledkem
zápasu (ostatní sázky).
V rámečku dole se zobrazuje počet v ygenerovaných sázenek a kolik
z těchto sázenek při daném
počtu chyb vyhraje.
Zda bude daný počet vyhrávajících tiketů stačit na pokrytí celkového vkladu pro
podání vícecestné sázky, příp. jaké čisté výhry bude dosaženo, to nemůže program
BetOptim zobrazit, protože nemá informace o kurzech jednotlivých sázek a o tom,
jestli byly chyby pro zápasy s nejvyššími, nebo nejnižšími kurzy.

Výhody a nevýhody systémových sázek
Za výhodu lze považovat rychlost podání těchto sázek – stačí zvolit, které zápasy mají
být do systémové sázky zahrnuty, typ systémové sázky, konstantní hodnotu vkladu
pro všechny sázenky + potvrdit celou systémovou sázku, a je hotovo.
Za nevýhody je možné považovat následující:
 s každou tutovkou, která „zklame“, prohrávají všechny vygenerované sázenky (to
je ale vada na kráse každé tutovky),
 s každým z ostatních zápasů na tiketech, pro který nevyjde zvolený tip (výsledek),
rychle klesá počet vyhrávajících sázenek,
 celkové kurzy jednotlivých sázenek jsou různé, vklad je ale konstantní pro všechny
sázenky; vyrovnat výhru pro jednotlivé sázenky je možné jenom při „ručním“
vsazení jednotlivých sázenek a zadání rozdílných vkladů,
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 ještě jsem neviděl nabídku zvýhodnění kurzů nebo bonusu pro systémové sázky,
které sázející jinak u některých sázkových kanceláří získá při ručním vsazení jednotlivých kombinovaných sázek,
 ruční podání jednotlivých kombinovaných sázek kromě různé volby vkladu pro
jednotlivé sázenky navíc umožňuje vsadit tyto sázenky u různých sázkových kanceláří – vždy tam, kde je nejvyšší celkový kurz,
 vklady prosázené v systémových sázkách nebývají započítávány do plnění bonusových podmínek (třeba bonus pro nově zaregistrovaného sázejícího).
Sázela kombinované sázky i „slovenská blondýna“, o níž byla zmínka v úvodu
knihy?
Po určitou dobu ano. Když se často spálila u kombinovaných sázek tak, že jí nevyšel jeden zápas, zkusila se jistit systémovými sázkami přibližně 5 ze 6.
Očekávaný efekt to nepřineslo. Při tomto počtu zápasů (a nízkém kurzu jednotlivých tipů) jsou systémové sázky rentabilní, jen pokud vyjdou správně všechny zápasy.
Jedna chyba znamená něco, co by Karel Marx (pokud by sázel) označil za „prostou
návratnost kapitálu“ – vyhraje jediný tiket a výhra je blízká celkovému vkladu. Dvě
chyby v jednotlivých tipech pak znamenají nulovou výhru.
Všechny zápasy v těchto systémových sázkách Slovenka neuhodla nikdy a každá
sázka s více chybami vedla k poklesu zůstatku hráčského účtu.
Doporučení:
Systémové sázky nejsou univerzální pojistkou proti neočekávaným výsledkům. Musíte mít správně stanovenou strategii – jestli sázet na výsledky s vysokou mírou spolehlivosti (termínu tutovka jsem se vyhnul) systémovou sázku
přibližně 5 ze 6; za optimální sázky se někdy označují tipy s kurzem přibližně 1,40.
Jinou strategií může být vsadit systémovou sázku přibližně 2 ze 6 na překvapivé výsledky s vysokými kurzy.

C.6 Dlouhodobé sázky
Typickými dlouhodobými sázkami jsou například sázky na vítěze určité soutěže
(kupř. anglická Premier League, kanadsko-americká NHL apod.) nebo postupující
z kvalifikačních skupin, sestupující z určité soutěže, jestli se mužstvo umístí do určitého místa konečné tabulky, kdo se stane nejlepším střelcem, který trenér skončí
u mužstva jako první apod.
Tyto sázky mají své přednosti jako třeba nižší vliv náhodnosti (než při sázce
na vítěze jediného zápasu), menší ovlivnění výsledku zraněními, zainteresováním
zúčastněných atd.
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V okamžiku podání (třeba na začátku sezóny) si ale sázející musí uvědomit, že mu
vklad sázky v daný okamžik odejde z hráčského účtu a případnou výhru (možná)
uvidí až po skončení sezóny, což je možné považovat i za bezúročnou půjčku sázkové kanceláři.
V tomto směru jsou o něco výhodnější tyto sázky na kratší akce jako třeba mistrovství světa v hokeji, závěrečná fáze mistrovství světa ve fotbale nebo v jiných sportech, příp. pokud jsou tyto sázky na vítěze určité soutěže přijímány i nedlouho před
jejím skončením.
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