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Téma měsíce: Lesk a bída placených tipů - II. část 
 

Věřím, že po první části ti negativní sázkaři se 
budou dívat na placené tipy již o něco lépe.  
 
Ve druhé části se převážně zaměřím na rizika 
spojená s placenými tipy, tedy ukážu onu bídu 
placených tipů.  
 
Snad tam bude také trochu toho lesku. 
  
 
 

 

6) Placené tipy nejsou pro každého 
 
Je naprosto jasné, že ta masa rekrea sázkařů s negativním názorem na "placené tipy" jsou prostě rekrea sázkaři. 
Nemají Money management, sází za nižší vklady (řádově jednotky či desítky EUR) a nemají připravený dostatečný 
Bankroll. Pro ně samozřejmě nejsou placené tipy vhodné, protože vynaložené náklady na placené tipy nezískají na 
výhrách. 
 
Důvody zopakuji: 
- nemají Money management 
- nemají dostatečný Bankroll 
- sází s nižšími vklady 
- těžko říci, zda mají disciplínu a nebudou volit různé AKO, kombi sázky smíchané s jejich vlastními tipy 
 
Naopak jsou vhodné pro zodpovědné profi sázkaře s dostatečným Bankrollem či přímé investory. 
 
Přímý investor je člověk, který má vysokou sumu peněz stranou a chce ji zhodnotit. Má mnoho možností - cenné 
papíry (akcie, dluhopisy, podílové listy, apod.), vložit je na termínovaný vklad, investovat do komodit či třeba 
peníze půjčit jiné osobě na vyšší úrok. Těch možností investic je samozřejmě mnohem víc, vždy je nutné zvážit 
míru rizika a potenciální zisk = úrok. 
 
Investice do kurzového sázení si myslím patří do těch rizikovějších způsobů, ale míře rizika odpovídá také míra 
potenciálního zisku. Když si vezmeme velmi jisté investice (dluhopisy a termínované vklady) s úrokem cca 0,50-3 
%, pak podílové listy či akcie, kde můžete získat cca 4 - 10 % i více či někomu půjčíte na úrok 25 % s vyšším 
rizikem, tak investice do kurzového sázení bych zařadil někam mezi akcie a osobní půjčku s vyšším úrokem. Když si 
najdete velmi kvalitní zdroj tipů, tak můžete mít čistý zisk cca 15 - 30 %. Je jasné, že to je průměrný roční zisk, tedy 
jsou měsíce ziskové, velice ziskové a také ztrátové. A to vám již musí hlídat zodpovědný Money management. Je 
nutno počítat i s rizikem ztráty, kurzové sázení je prostě rizikové, je to oblast gamblingu, narozdíl od bankovního 
sektoru, který je mnohem konzervativnější. Prostě ta míra rizika odpovídá potenciálnímu zisku. 
 
A ono pak je rozdíl, jestli na dluhopisech z 1 mil. Kč vyděláte 50.000 Kč nebo na kurzovém sázení z obratu 1 mil. Kč 
vyděláte třeba 200.000 Kč nebo v opačném negativním případě na dluhopisech vyděláte "jen" 2.000 Kč z miliónu 
nebo na kurzovém sázení proděláte 100.000 Kč. Vše má svá rizika i potenciální zisk, vždy je něco za něco. 
 
Je tedy velice důležité si určit/spočítat co od placených tipů očekáváte, jaký máte Bankroll a jaký čistý zisk 
chcete vytvořit. Pak porovnáte cenu a kvalitu tipů a rozhodnete se, zda se placené tipy vyplatí či nikoli. Pokud 
budete brát placené tipy jako určité "zpestření" či "doplnění" vlastních i free tipů do různých AKO či kombi 
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sázek, pak na placené tipy raději zapomeňte. Zde musí být zodpovědnost a preciznost sázek podle Money 
managementu na nejvyšší úrovni. 
 

Některé zdroje placených tipů, jejich ceny a hodnocení ondrabet. 

Viptipsters.com Cena 1-3 tipy: 40 - 180 EUR Cena předplatného: 
300 EUR za 1 

měsíc 

ondrabet komentuje: "Tento servis měl 3 skupiny sázkařů. Vip Platinum, Vip Ateam a USports. Měl statistiky 
za poslední 4 roky s yieldem cca 20. Sázky byly převážně na over a to u anglických soutěží. Proto se mi servis 

líbil, ze všeho nejvíc i když jeho cena je opravdu šílená. Vip Platinum 100 e za 1 jediný tip, Vip A team a 
USports 100e za 3 tipy. Najednou se Vip Platinum přestalo dařit a velmi brzy přešel také tento servis na cenu 

100e za 3 tipy. Jediný servis, který byl v zisku byla skupina Ateam, ale nestačila pokrýt celkové náklady na 
servis. Jestli mohu některý servis doporučit, je to právě skupina Ateam. 

http://www.verifiedtipsters.com/tipsters_present.php?tipster_username=vipateam Jejich výsledky jsou 
opravdu velmi slušné a vsaditelnost je také v pořádku, což je velmi důležitý faktor. " 

Football-messiah.blogabet.com Cena 1 měsíc: 68 EUR Cena předplatného: 
571 EUR za 12 

měsíců 

ondrabet komentuje: "Další borec převážně na anglický fotbal. Přiznám se, že moc nechápu, proč dotyčný 
nabízí placený servis. Je jisté, že je velmi schopný a sám by si měl sázením v pohodě vydělat. Jeho tipy nelze 
následovat. Vysype jich najednou třeba 15 až 20 a než všechno nasázíte budete mít dropy kurzů větší, než je 

jeho yield. Takže i když vypadá velmi dobře, jako placený servis ho doporučit nemohu." 

Skandinavos.blogabet.com Cena 1 měsíc: aktuálně STOP Cena předplatného: aktuálně STOP 

ondrabet komentuje: "Toto je velmi podobný příklad jako u předchozího servisu. Čísla parádní, ale tipy nelze 
následovat už proto, že se dotyčný specializuje na nižší lajny, kde je menší limit. Vsadit nejde prakticky vůbec 

nic." 

Bettingportugal.blogabet.com Cena 1 měsíc: ZRUŠENO Cena předplatného: ZRUŠENO 

ondrabet komentuje: "Blog již nefunguje, mnozí ho možná znáte pod nickem Gustavo. Působil také na těchto 
stránkách, které jsou kompletně ztrátové. http://www.betrush.com/premium/ To je příklad podvodníka, 

který založí stránky, chvilku pracuje, když se mu chce, tak maká a umí, ale jak získá klientelu, nejlépe s 
předplatným na celý rok, tak servis zavře a zmizí. Znám ho trochu blíž a tak o něm vím, že také pracoval ve 

skupině, která jde na placený servis jiným způsobem. Najímá si kvalitní sázkaře, kteří za ně přímo sází a jsou 
placeni, až ze zisku, který vytvoří.drtivá většina sázkařů, kteří nabízejí své služby jsou jako Gustavo, ale jejich 
stránky Vám ukázat nemohu, protože jsou zrušený. Chvilku si orazí, půl roku budou makat, nalákají klientelu 
a pak zase zavřou krám. Ano takto pracuje většina lidí, kteří se živí prodáváním placených servisů. Nalákat a 

zmizet. Namátkou si vzpomínám na nick Andrey Nitu, borec na basket, přestože ho každý chválil, že je jeden z 
nejlepších, poznal jsem, že brzy půjde ke dnu. I když mohou mít fantastická čísla, jsou základní příznaky, že 

servis půjde do kopru. Prvním příznakem je fakt, když dotyčný sleduje příliš soutěží najednou. Schválně sem 
hodím jednoho na první pohled úspěšného a klidně se vsadím, že nakonec skončí v červených číslech. 
http://www.betadvisor.com/tipsters/football/chris-tomas Vidíte ty výkyvy ? +2000 a -2000 to je těžký 

gambler. Dalším příkladem bude tento Gomez. http://www.betadvisor.com/tipsters/football/joao-gomez 
Měl jsem ho v testu, přestože jsem měl velké pochybnosti, tak měl tak výborný čísla, že jsem ho chtěl 

otestovat. Dával příliš velký počet tipů a tolik chyb booci prostě nedělají a tak bylo jen otázkou času, kdy mu 
přestane štěstěna přát a otočí se to. Nutno podotknout, že byl Gomez od roku 11-2011 do roku 05-2013 
naprosto neuvěřitelně úspěšný. 49 měsíců + a jen 4 mínus. A celková čísla 824 tipů 10,63% a +5914 unit 

profit. Přesto jsem ho považoval za časovanou minu a včas jsem jeho tipy přestal odebírat. Prostě kdo dává 
moc tipů, snaží se dělat rolover, je mnohem více náchylný k tomu, že chytne špatnou šňůru zápasů a z toho 

se jen tak už nedostane. Začne fungovat psychika a pod tlakem dělá chyby i jinak velmi dobrý sázkař." 

 


