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Téma měsíce: Trading - jedna z ciest úspechu od UselessToo 
 

Za všeobecnú tému pre májové číslo som si 
vybral druh bettingu, ktorý sa nenápadne derie 
pod kožu stále väčšej mase ľudí, pritom mnohí 
si to ani neuvedomujú – reč je o tradingu 
(burza, obchodování). 
 
Dopredu sa musím ospravedlniť, že trading 
bude vysvetlený naozaj len neurčito (treba to 
chápať tak, že nemôžem menovať príklad, 
samozrejme ten najjasnejší) a to z dôvodu, že v 
Čechách sa v poslednom čase vyhrotila 

situácia okolo zahraničných SK. Samotnému článku by to nemalo moc uškodiť, 
takže žiadne obavy, zároveň väčšina z vás si tam bude schopná dosadiť to, o čom 
bude ten tak trochu „tajomný“ článok hovoriť.  
 
Koniec úvodných formalít. Rozdiel medzi tradingom a bettingom je pomerne jednoduchý. Pod pojmom betting si 
predstavím činnosť, kde vyberiem nejaké zápasy a už sa o to ďalej viacej nestarám, alias nech sa deje vôla Božia 
(aby som zasa ja nemal problémy s našimi slovenskými tajnými cirkevnými špičkami xD).  
 
Trading je práve o tom staraní, ak sa niečo zahrá pred začiatkom zápasu/turnaja. Samozrejme, je to len možnosť, 
ak niečo backujeme (t.j. hráme na niečo, v 3way tipoch to znamená, že keď veríme, že domáci Arsenal zdolá 
Tottenham, backujeme 1) a počas celého zápasu sa to vyvíja ideálne (v zmysle toho, že Arsenal dá rýchly gól, 
diktuje tempo hry, do polčasu dá druhý a keď hrá prebieha v druhom polčase rovnako, dokonca Arsenal pridá 
tretí gól) človek si povie – nie je o čom. Ale to je v podstate betting v jeho tradičnej forme s tým, že máme reálnu 
možnosť veľmi rýchlo a jednoducho „poistiť“, pri tradingu hovoríme layovať (zahrať opačný tip, keď sme hrali 
výhru Arsenalu ako back, layom je dvojtip na Tottenham, resp. nevýhra Arsenalu, inak povedané a pritom to isté) 
pôvodný tip.  
 
A nie je to len o tej možnosti „poistiť“. Pravdou je, že k článku ma inšpirovala aj jedna z prvých diskusií na novom 
portfóliu K2, kde sa rozoberalo uzavretie stávky pred koncom zápasu/v priebehu. Áno, to je trading. Lenže je to 
klasický okrádačský trading, pretože daná SK má rovinu u mnohých 2way tipov nastavenú na 1,833/1,833, ak aj je 
tá rovina 1,909/1,909, stále sa to nemôže rovnať známej burze. Samozrejme, SK má výhodu v tom, že nemusí nás 
trápiť likvidita trhu, faktor, ktorý pri burze/reálnom tradingu je kľúčový a bez ktorého sa niekedy nedá a niekedy 
dá, ale veľmi obmedzene, trading realizovať. Nízka likvidita znamená pre tradera, že pri každej premene financií 
(uzavrieme stávku a v priebehu chceme zahrať opak) trader prichádza o veľké množstvo prostriedkov. Niekto by 
mohol vysokú maržu niektorých SK pripodobňovať k likvidite trhu v prípade búrz, lenže to by sme miešali doslova 
hrušky s jablkami. 
 
Aj burzy totiž poberajú maržu. Marža v tomto prípade nie je z každej uzavretej stávky/obchodu, ale len z každého 
ziskového obchodu. Donedávna mala marža výšku niekde okolo 5% (dalo by sa to aj vysvetliť tak, že ak ste 
trader/tipér z kategorie break-even (okolo nuly), tak ako keby ste z každého uzavretého obchodu dávali SK 2,5% z 
vkladu). V súčasnosti je marža okolo 7%, čo trading trochu stavia do horšej roviny než ešte pár mesiacov späť, 
stále je to ale pre mňa a nielen pre mňa veľmi užitočný pomocník. 
 
Problémom burzy a celkovo tradingu je práve spomínaná likvidita. Keby som to mal povedať vyložene laicky, tak 
ťažko môžete vyhrať peniaze tam, kde peniaze nie sú. Aby som to rozvinul – v klasických SK si človek ani moc 
neuvedomuje, že aby som vyhral ja, musia iní prehrať. Neuvedomujú si to zrejme preto, pretože v krátkom čase 
môžu stávkari oberať SK, je to možné, v longrune je to nemysliteľné a nemožné, jednoducho vysoká marža 
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nepustí. Najlepšia SK na trhu to má zasa poistené absenciou/výrazným obmedzením akoviek a veľmi dobrou 
aktualizáciou kurzov. Na spomínanej burze je to o priamom súboji jednotlivých traderov pri každom obchode/pri 
každom zápase. Burza len sprostredkováva tento boj dvoch názorov, resp. ho mierne stimuluje – tie prvotné 
vklady pre počiatočnú akú-takú likviditu dodáva v drvivej väčšina práve samotná burza. Je predsa v jej záujme, aby 
sa čo najviac čiastkových trhov ujalo a mohol sa tam odohrať plnohodnotný súboj potenciálnych zaújemcov – 
traderov/tipérov. 
 
Kde nie je záujem, tam nie je likvidita, alias ľudia sa zatiaľ nenaučili, resp. neprišli v takom rozsahu na chuť 
tradingu na basket (dokonca ani na NBA), celkovo na americké športy (je tam veľký potenciál) a rôzne iné športy. 
V mnohých prípadoch je to kvôli tomu, že sú stále okrajové (najmä pre americký trh), pravdou je, že je tam vidieť 
neustály progres (napr. pri cyklistike to vidím, najmä pri GT závodoch). Hlavné tri sféry sú ale zrejmé – 
futbal/tenis/golf. Futbal podľa mňa nemá parametre športu, ktorý je ideálny na akékoľvek obchodovanie. Ako ja 
rád zvyknem hovoriť, je to väčšinou o 2-3 góloch, t.j. minimum zmien stavu počas pomerne dlhého časového 
úseku. Jednoduchý príklad, aby som poukázal na to, čo myslím. Finále LM, akékoľvek finále, prípadne veľký zápas, 
očakávam, že nepadne rýchly gól, t.j. počítam s tým, že úvod bude opatrný. Zahrám pred zápasom under 2,5 s 
tým, že po určitom čase budem tento tip layovať. Ale čo je ten určitý čas? Je to 10min., 20min., polhodina, 
polčas? Môžem si samozrejme stanoviť a bolo by to vhodné, rámcový čas, ktorý keď sa naplní, pôvodný bet 
predám so ziskom, ak gól naozaj nepadne. Druhá varianta, ešte jednoduchšia na realizáciu – nastavím si stop 
win/loss. Ja tieto veci moc nevyužívam (v podstate vôbec), pretože nie som trader futbalu, tam to považujem za 
rozumné riešenie.  
 
Rozumná vec je to z dôvodu toho, že traderovi odpadá psychologická hra kedy je ten správny čas. Inak povedané, 
trader má určitú myšlienku, má určité očakávania, koľko by na tomto nápade chcel získať pri určitom vklade, 
podľa toho nastaví spomínaný stop/win. Známejší je stop/loss, t.j. keď je vývoj opačný, než by bolo výhodné, 
systém predá obchod skôr, než by trader prišiel o významnú časť vkladu/celý vklad. Suma sumárum, vo futbale sú 
výhody tradovania oproti bettingu veľmi malé. Výhoda je to skôr z hľadiska poverčivosti, príp. naozaj 
signifikantných typov tímov, napr. sú tímy, ktoré často dostávajú góly na konci polčasov. Spomínaná burza je tak 
výhodná pri futbale najmä ako jedna z variánt slušného náberu na určitý tip s možnosťou predať, keď je dobrý 
vývoj a človek má pochybnosti, príp. keď vývoj je mierne negatívny – hrám jednotku a v polčase je to 0:0, takmer 
žiadne šance na oboch stranách, zápas s charakterom jeden gól rozhodne a naozaj sa nedá povedať, kto ho dá, ak 
vôbec nejaký gól padne. Síce kurz na výhru môjho tímu išiel hore, alias kurz na nevýhru poklesol, ale v takomto 
prípade je výhodné uznať, že tu mi „pšenka nepokvete“ a „z tipu“ vycúvať. Rekreačný típér nemôže byť traderom, 
pretože ten by za stavu 0:0 bol stále presvedčený, že jeho predzápasový tip vyjde. Práve schopnosť uznať, že táto 
línia nie je dobrá a jediným riešením je vystúpiť z tohto „pseudovlaku“, je prvým krokom k úspešnému traderovi.  
 
Pri tradingu sú morálne vlastnosti rovnako dôležité ako tipérske schopnosti. Na druhej strane, morálna troska si 
nájde cesty, ako pomerne rýchlo a „bezbolestne“ prehrať celý kapitál, keď sa zrazu nedarí, niečo sa nepodarí, 
človek je v downswingu apod. Tipérske schopnosti musia byť trochu na inej úrovni, tým nemyslím, že musia byť 
lepšie ako pri normálnom bettingu, v globále ale áno, pri tradingu nie je ani tak dôležitý konečný výsledok. Práve 
schopnosť odhadnúť prekvapivý vývoj je cenná. Druhá cenná danosť je schopnosť odhadnúť bod zlomu, to je 
práve ten trademark úspešného tradera. Príklad: Rafa Nadal vs Ernests Gulbis, radový tipér tam nasolí na RG Rafu, 
kráľa antuky, takmer neporaziteľného hráča v zápasoch hraných na 3 sety na antuke. Radový tipér, kurz 1,1 max., 
samozrejme, zrejme to vyjde, akovka mu bude žiť ďalej, ale za tie zbytočné nervy to rozhodne nestojí a určite 
zároveň môžem tvrdiť, že veľký potenciál, ktorý zápas prináša, nevyužil, platí presný opak. Trader, ale aj chytrý 
tipér vie, že Gulbis je zrovna hráč, ktorý keď hrá s chuťou, dokáže zdolať/potrápiť kohokoľvek a kdekoľvek. Behom 
pár minút zápasu, 2-3 gemy, zistíme, či je to ten odovzdaný Ernests alebo Ernests, ktorý ide do toho naplno, 
klasicky bez bázne a hany. Faktom je, že u Ernestsa v drvivej väčšine prípadov platí, že keď hrá proti 
favoritovi/elitnému hráčovi, hrá naplno, problémy nastavajú, keď on je v pozícií favorita, resp. keď ma potvrdiť 
veľký triumf z minulého zápasu. Plán je jednoduchý – hrám Ernestsa v masívnom kurze, nie preto, že si myslím, že 
vyhrá, hrám ho preto, pretože si myslím, že takmer určite vyhrá set a je takmer isté, že nevyhrá set za stavu 2:0 
pre Rafu. V podstate podobnú líniu môžem aplikovať aj v SK. Zahrám, že Ernests vyhrá prvý set a potom na livku 
po prehranom prvom vsadím, že vyhrá ten druhý. Výhodou burzy je to, že Ernests nemá problém komukoľvek  


