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S mikrofonem za sázkařem: Erien7 
 

Na K2 působí již delší dobu, ale blogerem se stal teprve 
nedávno. Možná vás překvapí, že sázkaři s nickem Erien7 
je "teprve" 22 let. Prozradím, že většinou žije v Praze, 
dokončuje bakalářské studium na FTVS UK, obor 
Management sportu a ještě dodám, že je narozen ve 
znamení Střelce. 
 
propitak: Tradiční otázka, co znamená Erien7? Jak nick vznikl? 
Erien7: Nick nemá absolutně žádný význam a pravděpodobně 
vznikl násilím někdy při hraní Counter Striku nebo zakládání 
nového e-mailu. 

 
Tvé sázkařské zaměření je jasné, především US sporty, spíše univerzitní. Proč tímto směrem? 
Při pohledu na blog to tak nepochybně vypadá, ale musím přiznat, že se určitě neomezuji jenom na tyto 
sporty/ligy a moje "pole působnosti" je ve skutečnosti větší. Těch faktorů, proč především tyto sporty, je několik. 
Hlavním je atraktivita, basketbal mě vždycky lákal a bavil, americký fotbal zase považuji za jeden z 
nejpropracovanějších a nejkomplexnějších sportů vůbec, takové šachy s lidmi v brutálním tempu. Je škoda, že mu 
moc lidí reálně nedalo šanci a nejvíce nadávek na ten sport slýchám od lidí, co pomalu nechápou ani elementární 
pravidla. Dalším faktorem jsou vysoké limity a velká masa lidí především z USA, která tomu sportu v podstatě 
nerozumí a pravidelně sází, jen aby se neřeklo. Univerzitní sport zase není tak takticky svázaný, důsledkem jsou 
pak často velmi divácky atraktivní utkání. Navíc při sledování univerzit má člověk možnost poznat budoucí hvězdy 
s předstihem, což ho jako sázkaře posouvá zase o pár centimetrů napřed. 
 
Zkus nám prozradit trochu ze svého know-how. Jak pracuješ s informacemi, kde je získáváš, jak pracuješ s 
kurzy, handicapy, under/over? 
Informace získávám z mnoha zdrojů, ať už je to sportovní přenos (samotná hra, náhodná statistika, komentář), 
sociální sítě jako reddit a twitter, nejrůznější fóra a specializované stránky na dané sporty, informace od ostatních 
sázkařů nebo chování sázkovky. Tyhle informace pak dlouhodobě zpracovávám a vytvářím si určité povědomí, 
skládačku, která do sebe dříve či později začne zapadat. Každý sport vyžaduje trošku jiný přístup, zahrnuje jiné 
faktory, někdy je ten proces bolestivější, jindy to přichází samo. Samotné nasázení tipů je pak docela obyčejné a 
nudné, většinou si prostě před vypsáním kurzů na základě získaných informací stanovím vlastní kurz/lajnu a 
čekám. Po vypsání to porovnám, počkám, co se stane s early limitem, a rozhodnu se. Někdy sázím okamžitě, jindy 
zase čekám na pohyb do začátku zápasu, často se třeba nedočkám. Některé scénáře jsou zase jenom pro live 
sázení, kde čekám na určitý kurz nebo impuls a pak reaguji, to je různé. 
 
Dle historie tvých tipů je to poměrně velké množství tipů, sice převažují US sporty, ale nacházím tenis, i třeba 
zimní sporty či golf. Kolik trávíš času u streamu/televize? A jaký je podíl LIVE přenosů, záznamů či sestřihů ze 
zápasů? 
To je u každého sportu jiné, navíc hodně záleží na fázi sezóny. V průběhu play-off např. NBA/NCAAB nebo v neděli 
(hlavní hrací den NFL) na sebe zápasy dobře navazují a v tu chvíli to bývá klidně několik hodin (čti celá noc) live 
streamů. Naopak během určitých částí základní části si zase vystačím spíše se sestřihy společně s nejrůznějšími 
videi nebo články. V průběhu léta pak před startem univerzitního fotbalu spíše odpočívám u tenisu nebo 
cyklistiky, ale priority jsou jinde. Záznamy celých zápasů s ohledem na sázení moc nesleduji, považuji to za ztrátu 
času. V současnosti je u daných sportů mnoho možností, jak se dostat k důležitým informacím/poznatkům, proto 
zrovna tento způsob nepovažuji za zvlášť důležitý. Maximálně si stáhnu pár nejlepších utkání sezony s tím, že je 
založím do archivu a někdy se k nim třeba dostanu. 
 
 
 


