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Téma měsíce: Přesná hranice "under/over" a "handicapů" 
 

Hodně sázkařů se snaží najít systém. Systém, 
který by podle nějakého algoritmu ukázal velmi 
pravděpodobné tipy. Tyto systémy mají v 
naprosté většině základ ve statistikách, které 
daný sázkař nebo program (např. excel) 
vyhodnotí. Zkusím vám předat také jeden 
"systém", který v podstatě také vychází ze 
statistik. Bude to pro vás takové nakousnutí, ta 
hlavní podrobná a pečlivá práce již bude na 
každém sázkaři. 
 

Na první pohled vám může připadat nadpis "přesná hranice", "under vs. over", "handicap" jako pěkný nesmysl. 
Jak můžu sázet přesnou půlbodovou hranici, která je na tyto asijské sázky vypisována a přesná hodnota je 
hodnocena jako VOID (sázka se vrací)? Samozřejmě přesné půlbody sázet nelze, ale lze najít v nabídkách různých 
sázkových kanceláří možnost vsadit si na přesnou hranici (celá hodnota) a zde jsou poměrně zajímavé kurzy. V 
mnoha případech budete muset hledat, protože ty konečné sázky budou mít znění "bude vstřeleno přesně x 
bodů", "padnou přesně 2 branky", "tým A zvítězí přesně o 2 branky", apod. 
 
O co mi vlastně jde?  
Proč složitě analyzovat statistiky, když tuto práci dělají samotné sázkové kanceláře při vytváření kurzů! 
 
Je to tak, sázkové kurzy v naprosté většině vytváří počítačový program na základě statistických faktorů a můžeme 
říci, že vypsané půlbodové hranice právě u sázek "under/over" a "handicapy" častokrát vyjadřují slušnou 
pravděpodobnost výsledku zápasu těsně u těchto půlbodových hranic. 
 
Například sázková kancelář vypíše u basketbalu hranici 148.5 s kurzy 1.85 - 1.85 a konečný výsledek utkání bude 
78:70. Tedy kdo vsadil under, tak si může hodně oddechnout, že chytil kurz 1.85 jen tak tak. Kdo vsadil over, tak 
běsní, že mu o jeden jediný bodík tip utekl. Dá se také říci, že původní odhad bodové hranice od sázkové 
kanceláře byl velice dobrý. 
 
A o to mi jde! Využívat vypsaných hranic. 
 
Nestává se to stále, ale občas je výsledek zápasu těsně u vypsané půlbodové hranice. Zda toto "občas" je z 1 % 
nebo ze 40 % je otázkou té zmiňované podrobné a pečlivé práce. A samozřejmě je otázkou jaký kurz budeme 
sázet, zda cca 3.00 - 5.00 nebo vysoké kurzy 12.00 - 50.00. 
 
Lze říci, že v dnešní době mají sázkové kanceláře tak vyspělé programy a zkušené bookmakery, že nalézt špatně 
vypsané kurzy či hranice bodů a gólů je těžké. Tak proč tohoto zlepšení u sázkových kanceláří nevyužít. 
 
Kdo to stále nechápe, musím ho nakopnout příkladem. 
 
U zmiňovaného basketbalového zápasu nabízí under/over 148.5 velká část sázkových kanceláří. Ale najdeme i 
sázkové kanceláře, které vypíšou:  
 

padne 147 a méně bodů (kurz 1.85) - padne přesně 148 bodů (kurz 35.00) - padne 149 a více bodů (kurz 1.85) 
 
Sázkové kanceláře nám sami ukazují vypsanými hranicemi jak by podle statistik a jejich bookmakerů měl zápas 
dopadnout. Proč toho nevyužít? Stačí sázet přesnou hodnotu, kterou nám ukazují.  


