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Téma měsíce: Logika pohárových zápasov 
 

Zrejme každý tipér v našich končinách sa už odhodlal 
minimálne jedenkrát venovať svoju pozornosť pohárovým 
zápasom. So systémom odviet, zápasov doma-vonku, sa 
stretávame najmä pri futbale v najrôznejších podobách, 
v iných športoch je toho už menej, tým myslím počet 
zápasov, ale aj sledovanosť, obľúbenosť atď.   
 
V hokeji sa mi vybaví snáď len obnovená verzia Ligy majstrov, kde 
dvojzápasy vstupujú do hry až vo vyraďovacej fáze. V hádzanej sa 
to takisto týka Ligy majstrov, resp. Pohára EHF, v basketbale 
predovšetkým v Eurocupe, pričom Eurocupu údajne hrozí zánik, 

takže je otázne, či túto pomerne netradičnú záležitosť (rozhoduje skóre v prípade, že obidva tímy vyhrajú po 
jednom zápase) ešte v ďalších rokoch uvidíme. Dôležitý dodatok za touto kapitolou – hádzaná, resp. basketbal, to 
sú športy, kde sa vyložene nedá len brániť bezpečný náskok z prvých domácich zápasov. Nerád by som 
porovnával, čomu sa rovná 10 až 15 bodov v basketbale, resp. 5 až 7 gólov v hádzanej prevedené na futbal, 
uzavrel by som to tým, že už len samotná premisa o nemožnosti vyčkávať, kontrolovať hru a „sadnúť si na 
výsledok“, je pre tento článok rozdielovým faktorom. O basketbale som už v minulosti niečo písal a v hádzanej je 
to podobné.  
 
Futbal má tú výhodu, alebo z pohľadu diváka miestami aj nevýhodu, že jeden celok, logicky ten kvalitnejší, môže 
držať loptu väčšinu hracieho času. Tým nehovorím, resp. nepíšem, že v hádzanej a basketbale sa „zdržovať“ nedá, 
ale tie mantinely sú jasne (basketball) alebo približne (hádzaná) vymedzené. Zároveň, ak sa s touto stratégiou 
vyrukuje hneď od úvodu odvetného zápasu, je to väčšinou kontraproduktívne. Taktika má svoje uplatnenie až 
vtedy, keď je jasné, že súper nebude mať dostatok času, aby aj pri stopercentnej úspešnosti útokov docielil obrat. 
Vtedy naozaj má zmysel sa nikam nehnať, radšej hru spomaliť, prísť si pre faul a útok predlžovať aj s vedomím, že 
vzniknutá pozícia na koncovku na konci časového limitu, resp. pri hlásenej pasivite, je nevýhodná, ťažká a šanca 
na skórovanie skôr okrajová, resp. vyložene pre hráčov, ktorí sa v podobných pozíciách vyžívajú a sú v nich 
podobne úspešní ako pri rutinných zakončeniach, keď 
sú voľní, resp. na koncovku majú dostatok času 
a priestoru.  
 
Návrat k futbalu. Článok sa snaží reagovať na letné 
kvalifikačné pohárové obdobie. Nedá sa povedať, že 
by niektoré premisy nefungovali aj vo vyraďovacích 
jarných bojoch, naopak, lenže tam zasa neplatí ďalšie 
kritérium a to neznalosť celkov, resp. neznalosť hráčov. 
Tento článok sa bude snažiť vychádzať z predpokladu, 
že o tímoch „nemáme ani páru“, čo je rozhodne bližšie 
k pravde, než tvrdiť, že tímy z Albánska, Moldavska 
alebo Faerských ostrovov máme nasledované 
a preštudované do posledných detailov.  
 
Síce som už niečo napísal k odvetám pri iných športoch, 
ale pôjdem pekne od začiatku. Čím nižšie predkolo, 
tým väčšia neznáma, tým väčšia „džungľa“. Teraz je 
zjavne správna chvíľa použiť tento text ako určitý 
manifest. Hlavnou myšlienkou by malo byť – „preboha, 
netipujte zápasy na základe krajiny, odkiaľ tímy 
pochádzajú, resp. „akú kvalitnú ligu hrali“. Koncepcia á 
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la Frick boli roztrhaná na kusy samotným realizátorom tohto, už na prvý pohľad obludného, nápadu. Stratégia, 
ktorá pracuje rovnako nevhodne (aj cez prvotný, resp. občasný úspech) ako vzájomný zápas v tenise, pričom dvaja 
hráči sa stretli v minulosti len jedenkrát a to pred 10 rokmi. Fajn, je to určitá informácia, tou je aj koeficient 
jednotlivých krajín, to nepopieram, lenže rozhodne okrajová a nie rozhodujúca pri realizácií tipu. V neposlednom 
rade musí vždy viesť ku kurzovému favoritovi – keď k tipovaniu človek pristupuje rovnako ako bookies, výsledok je 
podobný tomu, čo vypíše bookies. Keby si stávkové kancelárie nič nenechávali, je to v pohode, sme na nule, sláva. 
Avšak, ako je známe, tomu tak nie je. Keby podával kurzy 2,0 na zápasy 50na50, je to nula, lenže on podáva 
zápasy 50na50 s kurzom nanajvýš 1,952 ako má Pinna. Samozrejme, Frick hrával kurzy v priemere okolo 1,5, 
logika je ale absolútne identická s tým, že vo výpočte nesmie chýbať aj varianta s pushom.  
 

V prvých zápasoch sa vyhýbame slovu over, 
v podstate vo všetkých zápasoch. Prvých 45 
minút je len na zoznamovanie so súperom, 
zároveň slabší tím má dosť síl a keď už má 
náhodou padnúť gól, je to tzv. gól do šatne, 
v poslednej päťminútovke. Naopak opačné 
slovíčko, under, je rozhodne na programe 
dňa. Prvý polčas a výsledok 0:0 je jedna 
z bežných stratégií pre prvý zápas mimo 
absolútne nevhodných súbojov, kde jeden 
tím nemá ani tie základné kvality. Obrovskou 
výhodou je, keď horší tím začína doma. 
Znamená to, že horší tím sa rozhodne nikam 

nepoženie, výsledok 0:0 mu dáva nádej, zároveň favorit si je vedomý, že aj keď prvý zápas nevyhrá, ma k dispozícií 
odvetu, kde by kvalitatívny rozdiel mal potvrdiť. V minulosti a aj v súčasnosti som vždy obľuboval, keď napr. 
podceňované tímy z Faerských ostrovov začínali doma. Keď začínali vonku, prehrali o 2-3 góly a vždy veľmi 
zaujímavý hodnotný zápas bol nenávratne stratený. Dokonca aj keby vonku uhrali tú remízu 0:0, tak logicky 
bookies dostanú signál – tím z FO nie je taký slabý, resp. jeho súper nie je taký silný, nepadajú góly, takže 
akýkoľvek tip na under pôjde o dve poschodia nižšie a tak nám zostali len slzy pre plač. Ono totiž, keď prehrajú 
vonku 0:3, už nemá zmysel hrať ich tradičnú hru, nehrá im do kariet výrazne horší terén, ani robustná postava 
väčšiny zadákov. Treba začať trochu riskovať, čo je voda na mlyn kvalitnejšiemu súperovi a aj keby to skončili 
želaným výsledkom, nedá sa na to vsadiť, resp. nedá sa do toho vložiť toľko dôvery, ako za opačnej situácie, keby 
by ostrovania začínali pohárovú misiu doma.  
 
Tým chcem naznačiť, že hrať over aj v teoreticky najželanejších overových kombináciách v prvých zápasoch 
postráda zmysel, rozhodne ak sa tak niekto rozhodne učiniť pred zápasom. V jeho priebehu, to je iná. Kým je 
výsledok 0:0, nie je dôvod sa do ničoho púšťať. Ak padne rýchly gól, situácia sa značne pozmení. Reč je 
samozrejme o zápase bez jasného favorita s dvomi celkami, ktoré vyznávajú ofenzívny futbal a ideálne tých gólov 
dávajú dostatok v domácich súťažiach. Väčšinou sa myslenie krajín ukazuje na reprezentačnej úrovni, resp. 
naopak, keď je to známe na repre úrovni, deje sa to aj na tej klubovej. To môže byť potlačené dvomi faktormi – 
kde sa urodili talentovaní hráči, resp. aký tréner prevzal reprezentáciu. Krásnym príkladom nefungujúcej základnej 
logiky je krajina helvétskeho kríža. Švajčiarsko na klubovej úrovni – veľmi pekný futbal, značne ofenzívny s veľkými 
dierami vzadu vplyvom toho, že krajní obrancovia sa niekedy až neúmerne zapajajú do útoku a majú tendenciu 
prepadávať v systéme, resp. absentovať v obrane, keď sa útok rýchlo otočí na druhú stranu. Dôvodom je politika 
Švajčiarska – do krajiny prichádza množstvo prisťahovalcov, najmä z Balkánu (kosovskí Albánci), ako aj z Afriky. Z 
Afriky, to sú väčšinou hráči zo severnej Afriky (Tunisko, Egypt), ktorí sú veľmi rýchli a tvoriví, čo v kombinácií s 
balkánskym vplyvom dodáva hre to, čo švajčiarskej repre trochu chýba. Treba hneď dodať, že Švajčiarsku 
absentuje dominantný útočník po ukončení kariéry Alexandra Freia a čo je najdôležitejšie, take veľké množstvo 
defenzívných stredopoliarov má málokto, dokonca sa všetci stretli v Neapole, kde ich vedenie v kombinácií s 
Rafom Benitezom, hlúpo a netakticky, jedného po druhom rozpredalo.  
 


