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Téma měsíce: Zodpovědnost a disciplína, nejen v sázkách 
 

Naprostá většina sázkařů mi dá za pravdu, že 
zodpovědnost a disciplína je možná ještě důležitější věc v 
sázkách, než mít velmi ziskové tipy. Je řada sázkařů, kteří 
buď mají ziskové tipy, nebo mají přístup k cizím ziskovým 
tipům, ale jejich sázení není plusové.  
 
Proč? Protože nemají tu zodpovědnost a disciplínu ke 
svým penězům, ke svým sázkám a v podstatě nemají 
zodpovědnost a disciplínu k životu a k sobě samotným. 
 
Ale jak tu zodpovědnost a disciplínu získat? Kde se ji 
naučit? O tom bude tento článek. 

 
Na začátek takový klasický příběh, který jste možná prožili i vy: 
 
1. den - Vkládám na sázkařský účet 5000 Kč, s tím, že už konečně začnu zodpovědně. Stanovil jsem si 1 sázka = 500 
Kč a budu skutečně čekat na hodnotný tip, žádné zbrklé sázení jako minulý měsíc. Během tohoto prvního dne se nic 
neobjevilo, nic jsem nevsadil. 
 
2. den - Ráno nacházím zajímavý tip s neprůstřelnými informacemi. Sázím prvních 500 Kč a už trochu mi hlava 
pracuje, že to je málo, když jsou tak silné informace. Po půlhodině, když vidím, že kurz šel dolů, tak se neubráním a 
sázím další "pětistovku" na stejný tip. Na livescore sleduji fotbalový zápas, který se nevyvíjí zrovna přesvědčivě, 
potřebuji výhru domácích, ale je stále remíza. V 70. minutě hosté dávají dokonce branku, plácnu se přes čelo, 
zavírám livescore a jdu se uklidnit. Za 5 minut mi to nedá, rychle otevírám livescore a hle 1:1, domácí srovnali, do 
konce zápasu zbývá tak čtvrthodinka. Tlačím každou minutu a hypnotizuju skóre u domácích, aby tam ten gól 
padl. Tep se v nastaveném čase zvyšuje, i když tiket už vidím jako proherní. Konec zápasu, remíza. Začínají výčitky 
svědomí, přeci jsem si stanovil, že budu sázet zodpovědně, proč jsem vsadil 1000 Kč místo 500 Kč. Musím to dostat 
zpátky. Rychlý pohled na internet, padl mi do oka hned další tip. Neověřuji si moc informace, text mi připadá 
dostatečně přesvědčivý, autor tipu je ziskový. Kurz 1.70, za kolik vsadit? Prohrál jsem 1000 Kč, mám sice 
stanoveno 500 Kč na sázku, start zápasu se blíží, opět podléhám a sázím 1000 Kč. Průběh zápasu je podobný 
předchozímu, akorát v prodlouženém čase mám velké štěstí, tip vychází gólem v nastavení. Mám radost, ale 
uvědomuju si, jak blízko jsem byl od ztráty 2000 Kč. Jdu spát, končím ve ztrátě 300 Kč, kterou se pokusím zítra 
dohnat a zodpovědně. 
 
3. den - Už když vstávám, dávám si cíl, vsadit skutečně 500 Kč a ne více. Po včerejší šťastné výhře je dobrá nálada 
a hlavně chuť mít vsazeno a sledovat další zápas. Nacházím dopolední tenis a dle stanoveného sázím 500 Kč. Tip 
nevyjde. Hm, chyba rychlého výběru tipu, ale aspoň jsem dodržel limit sázky, přesto myšlenky, že prodělávám už 
800 Kč, mi tlačí k vyšší další sázce. Udržím se a trpělivě počkám, až se objeví zajímavý tip. Nacházím noční tip s 
pěkným kurzem 2.50, ihned sázím a opět za 500, přeci jsem si ráno něco řekl. Po půlhodině mi znovu hlava pracuje 
"vždyť se to hraje až v noci, to musím čekat až do rána, však hrajou Ligu mistrů, pojďme se podívat na nějaký tip". 
Nacházím celkem zajímavý tip s kurzem 1.50 a dokonce na TV zápas. Opět sázka a bohužel v myšlenkách na TV 
podívanou a nižší kurz sázím vyšší vklad, dalších 1000 Kč, abych jako byl v celkovém plusu, když ten noční zápas 
vyjde a tento TV zápas určitě také vyjde. Samozřejmě přijde trest, TV zápas nervák, zápas se vyvíjí úplně opačně, 
favorit je špatný, s naštvaností a bez užití TV zápasu jdu spát a také s další ztrátou 1000 Kč. 
 
4. den - Už v noci ve 4:00 se podvědomě probudím a jdu sledovat livescore druhého tipu. Ten se vyvíjí dobře a tip s 
přehledem vychází. Po 6:00 se výhra přičetla na konto, které ukazuje 3950 Kč. Nejsem moc vyspalý, jdu do práce, v 
takové rozporuplné náladě. Proč jsem tamtu TV blbost vsadil za 1000 Kč a tento dobrý tip jen za 500 Kč? Po obědě 


