
79 

 

 

 

 

29,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1x2tip - SÁZKAŘSKÝ ČASOPIS                                              Stránka 2                                                             www.1x2tip.cz  

Téma měsíce: MLB baseball od Hynka 
 

Na úvod chci pozdravit všechny příznivce „kádvojky“ a 
touto cestou si dovolím prezentovat sebe, svou práci a 
v neposlední řadě sport, na kterém svou aktivitu stavím. 
 
Nejprve bych začal popisem baseballu, protože si myslím, že je 
stále dost lidí, kteří o tomto sportu moc neví, nechápou pravidla a 
tak si dovolím je ve stručnosti popsat. Pokud bychom se měli 
podívat do historie, tak je docela těžké s určitostí říct, kde jsou 
pravé počátky této hry. První zmínky sahají zpět do minulosti až 
někde kolem roku 1344, kde skupina mnichů hraje hru „la soule“, 
která nese jisté podobnosti s baseballem. První skutečné 
reference na baseball pak lze dohledat v jedné britské publikaci 

z roku 1744. Začátky v USA se datují zpět do roku 1850, v roce 1857 pak byla založena první asociace NABBP a ta 
zastřešovala jako první Americký baseball a 16 klubů z oblasti kolem New Yorku. Dnešní podoba nejvyšší Major 
League Baseball je známá od roku 1903. Rozdělení ligy na Americkou a Národní má také své historické pozadí. Ta 
Národní vznikla už roku 1876, Americká až 1901 a ke sloučení došlo právě v roce 1903. Do té doby se jednalo o 
velkou rivalitu, přetahování hráčů apod. To má za následek, že např. New York Yankees a New York Mets jsou od 
sebe jen pár mil, přesto Yankees patří do Americké ligy a Mets do Národní. Baseball je velmi populární v Latinské 
Americe, USA, Kanadě a Japonsku.  
 
Baseball je kolektivní míčová a pálkařská hra dvou týmů, které se střídají na pálce (ofenzivní část hry) a v poli 
(defenzivní část hry). Průběh hry je takový, že hráč týmu z pole, kterému se říká nadhazovač, nadhazuje míč proti 
hráči na pálce a tento pálkař se snaží míč pálkou trefit. Úkolem týmu na pálce je odpálit míč do vymezeného 
prostoru a oběhnout 4 mety (proti směru hodinových ručiček) a získat tak bod, v angličtině „run“. Úkolem týmu 
z pole zase je, zabránit tomuto pálkaři v tom, aby se z něj stal běžící na metách a zabránit mu v oběhnutí všech 4 
met. Defenzivní tým má hned několik možností jak toho dosáhnout. Podstatné však je, že jakmile defenzivní tým 
z pole vyřadí (vyautuje) tři hráče z pálky, dojde pak ke střídání rolí obou týmů. Proto se každá směna rozděluje na 
tzv. „top“ a „bottom“ neboli se dá říct, že to je rozdělení jedné směny na půl. Standardně se baseball hraje na 
devět směn a vítězí tým s vyšším počtem bodů neboli „runů“. Pokud je po devíti směnách stav nerozhodný, 
pokračují 
takzvané „extra 
směny“ a hraje se 
až do rozhodnutí. 
Ze sázkařského 
hlediska je výhoda 
v tom, že se 
nehraje na 
remízu, ale hraje 
se až do 
rozhodnutí. Takže 
pokud hrajete 
jeden zápas na 
tiketu, tak už jen 
z matematického 
hlediska máte 
50% šanci na 
úspěch . 
 
 


