
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Téma měsíce: Fixed tipy ve vlastní šťávě 
 

Fixed match znamená "domluvený zápas". Tento úvodní 
překlad zejména pro sázkařské nováčky bych rád v tomto 
tématu měsíce více rozvinul. Také využiji předchozích 
dvou čísel, která byla věnována placeným tipům a navážu 
"fixedy", které s tématem placených tipů úzce souvisí. 
 
Na stránkách o sázení, zejména na různých diskusích, působí 
informace či přímé nabídky o "fixed tipech" jako otevřená láhev 
piva v srpnu a okolo krouží hejno vos, much a sršánů. Cítí vůni 

piva a chtěli by ochutnat, až se 
jedna vosa odhodlá, sedne na 
hrdlo pivní lahve a začne 
ochutnávat. Pak vleze do vnitř a 
to je pro ni konečná, protože se 
v tom pivu utopí. 

Se sázkaři je to v podstatě to samé, zejména s těmi 
začátečníky. Každý sázkařský začátečník má velké oči, chce 
vyhrávat, hodně vyhrávat a hlavně snadno vyhrávat, tedy 
vynaložit co nejméně úsilí. Pokud narazí na sázkařském 
fóru na velmi lákavou informaci, například viz screen,  
začne mu to šťourat v hlavě. Ta racionální část já mu říká 
"co když je to podvod" takto veřejně nabízet domluvené 
zápasy a ta hráčská část já ho zase láme na druhou stranu, 
"pojď to zkusit, aspoň napsat o co se jedná, třeba to bude 
pravda". 
 
Ve chvíli, kdy toho člověka kontaktuje, v našem přirovnání 
to znamená, že právě vosa sedla na hrdlo pivní lahve. 

 
Následuje smršť velmi zajímavých textů, důkazů 
(tiketů), slibů, taková psychologická hra ze strany 
"poskytovatele fixed tipů". U našeho začátečníka 
začne převládat to gamblerské já a pokud se 
rozhodne nabídku přijmou, zaplatit a tyto tipy 
přijímat, dovolím si tvrdit, že vosa právě spadla do 
pivní lahve. 
 
Netvrdím, že naprosto všechny tyto nabídky jsou 
podvod, ale velmi velká většina, skoro bych řekl 99,99 
% těchto nabídek je podvod. Než začneme rozebírat 
důvody, proč je to podvod, přečtěte si tento zajímavý 
komentář z FB Bet Victory Tips. 

Ukázka nabídky Fixed tipů 

 

https://www.facebook.com/BetVictoryTips/posts/473889659359129
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Že existují předem domluvené zápasy či průběh zápasu, o tom nemůže být řeč, samozřejmě takové zápasy byly, 
jsou a budou. V dnešní době jsou takové zápasy dokonce na nejvyšší úrovni (např. MS ve fotbale a tým 
Kamerunu). Tyto dohody většinou nemají základ v diplomacii států/týmů a dohodě o nějaké umístění ve 
skupině/tabulce, ale dovolím si tvrdit, že v naprosté většině jde o přímé sázky nějaké silné skupiny sázkařů nebo i 
přímo hráčů, v horším případě vedení klubu a v tom úplně nejhorším případě si dovolím zaspekulovat, že do 
domluvených výsledků mohou zasahovat i samotné sázkové kanceláře. 
 
Nejnižší a nižší sportovní soutěže 
 
Každý kdo se v ČR/SR pohybuje v nějakém amatérském sportovním klubu, který hraje okresní nebo krajskou 
soutěž, možná i některých divizí či III. lig se to týká (fotbal, basket, házená, hokej, tenis, ...), tak se setkal s 
domluveným zápasem. 
 
Zde se ovšem nejedná o sázky, 
ale určité diplomatické a 
klubové boje o umístění a 
postupy v play-off. Často 
"žabomyší" boje. 
 
Například fotbalový klub z 
okresního přeboru "Horní" drží 
tři kola před koncem první 
místo a chce postoupit do 
krajské B. třídy a hraje poslední 
tři zápasy s týmy ze středu 
tabulky se kterými má 
normální či dobré vztahy, tak je 
celkem normální, že dojde k 
určité dohodě a tým "Horní" 
zbylé tři zápasy prostě vyhraje. 
Mohou v tom být i finanční kompenzace, ale nemusí. Může se jednat o nějaké protislužby, hostování/přestupy 
hráčů či obyčejné dobré vztahy mezi kluby. Nebo si to klub "Horní" vyhraje prostě svoji kvalitou bez nějakých 
dohod. 
 
Na druhou stranu klub "Dolní" je předposlední, ale nemá tak dobré vztahy, naopak klub v lásce některé ostatní 
kluby zrovna nemají (agresivita hráčů, sprosté jednání, délka cestování, jiné zájmy), tedy nadcházející tři zápasy 
pro ně budou velmi těžké, téměř nereálné pro výhru.  
 
Třetí případ je, že tým "Druhý" je druhý v tabulce a hraje venku s týmem ze středu tabulky, který má velmi dobré 
vztahy s týmem "Horní" a ten pomůže právě týmu "Horní" tím, že tým "Druhý" porazí. 
 
Do všeho mohou zasahovat ještě třetí osoby a to jsou zejména rozhodčí a dále řídící osoby soutěže a disciplinární 
komise, kteří dokáží častokrát doslova zázraky. Ať v podobě několika vyloučených hráčů na jedné straně, 
nesmyslných penalt, ukončení zápasu, distanc důležitého hráče na delší dobu, odečet bodů, apod. 
 
Nezaujatý divák, který neví o co jde a nemá ty informace, tak se musí dost divit, co se to vůbec na hřišti děje. Kdo 
ví o co jde, jaká je dohoda, tak se jen potutelně usmívá a užívá si sportovního divadla. 
 
Ono koneckonců většinou nejde vůbec o nic, nějaké postupy či sestupy v těchto nejnižších ligách nemají žádný 
větší význam, častokrát postup malým týmům uškodí, protože na vyšší ligu nemají finance, nedaří se a tým se 
rozhádá a dopadne hůře než kdyby zůstal v nižší lize. Ale občas už o něco jde, většinou o peníze (sportovní centra 

Ukázka nabídky Fixed tipů 
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s finančními dotacemi za vyšší ligu, sponzoři a dotace města u vyšších lig fotbalu/hokeje, apod.), tam už je 
diplomacie a taktika na vysoké úrovni. 
 
II. ligy 
 
Tuto zkušenost možná někdo ze čtenářů má a je celkem rarita se k podobným informacím dostat. V mém 
předchozím zaměstnání byl mým kolegou fotbalista, jehož bratr hrál II. českou ligu za jeden moravský tým, patřil 
ke zkušenějším hráčům základu. Jelikož jsme se často bavili o sportu i sázkách, jednou mi předal informaci, že mu 
volal bratr, že tyto tři zápasy II. ligy skončí tak a tak. Tedy označil kdo vyhraje či zda bude remíza. Sám zápasy 
podal za nějakou tu tisícovku. Zápasy dopadly přesně jak zněla informace. Další víkend nic a poté opět to samé, 
bratr volal, že tyto zápasy skončí tak a tak. Opět výsledky přesně seděly. Později se tyto v podstatě "fixedy" 
opakovaly, ale po nějakém čase již jeden zápas nevyšel a pak informace již nebyly. 

 
Ve světě většina druhých lig se 
dá již celkem solidně sázet, v 
dnešní době i nižší či juniorské 
ligy. Je otázka limitu sázek, ale 
dá se říci, že právě tyto ligy mají 
čas od času domluvené zápasy. 
Je to rarita se k těmto 
informacím dostat, ale není to 
nereálné. Je ovšem otázka jak 
tato informace putuje či 
neputuje dále od osob, které ji 
získali takříkajíc "z druhé ruky", 
tedy nejsou přímo 
zainteresováni vývojem zápasu 
a výsledkem. V tom nejhorším 
případě co se stane, když tyto 
informace se dostanou na 
veřejnost, např. na sázkařská 
fóra.  
 
O spekulativní technice 
vytvoření takového 
domluveného zápasu budu psát 
o něco níže. 
 
 
 
 
 
 

Nejvyšší ligy 
 
Je určitě obrovský rozdíl, zda se domluvený výsledek zrodí například v nejvyšší rumunské fotbalové lize nebo v 
české nejvyšší fotbalové lize či třeba anglické Premier League. Čím prestižnější a bohatší liga, tím méně těchto 
domluvených zápasů. A čím chudší a méně známá liga z nefotbalových států, tím vyšší limity na sázky. 
 
České a slovenské fotbalové prostředí patří bych řekl k takovému průměru v tomto směru. Proběhlo několik afér s 
ovlivňováním výsledků, ať ze strany sázkařských skupin, rozhodčích, funkcionářů, majitelů klubů či hráčů. V 
některých případech padaly i tresty.  

Ukázka "krásného" archivu jedné stránky nabízející Fixed tipy 

 



1x2tip - SÁZKAŘSKÝ ČASOPIS                                    Stránka 5                                                                       www.1x2tip.cz  

A dostat se k těmto informacím jako normální člověk - sázkař, je téměř nemožné. Prakticky je to možné pouze 
pokud byste našli opravdu kvalitní placený zdroj (těch 0,01 %). Ale aby normální člověk získal důvěru a stal se 
"dobrým kamarádem" nějakého funkcionáře, rozhodčího, kvalitního hráče, který mu bude takto silně důvěrné a 
citlivé informace prozrazovat, to je prostě nemožné. 
 
Typy sázek u domluvených zápasů 
 
Dovolím si tvrdit, že zcela budou převládat typy sázek, které lze vsadit za vyšší vklad, abyste nedostali limity či 
zápas sázkovky nestáhly z nabídky. Ty typy sázek jsou celkem zřejmé, klasické 1X2, dále under/over a handicapy s 
rozumnými kurzy. Rozumnými proto, že například vysoký kurz na výhru outsidera 10.00 či divoké overy či 
handicapy také s kurzy 10.00 a více budou pro sázkové kanceláře silně podezřelé a možná i nebezpečné. Myslím 
si, že taková rozumná výše kurzu pro domluvený zápas je od 3.00 do 6.00. Všechny ostatní typy sázek (poločasy, 
počty branky/bodů týmů, karty, rohy, poločas/zápas, apod.) jsou pro sázkovky z pohledu vyšších vkladů mnohem 
více rizikové a budou mít své vkladové limity. S tím souvisí i obecný náběr sázek, protože dav lidí bude masově 
sázet právě ty tři klasické sázky a nejvíce klasické 1X2. Pak se případné vyšší sázky či větší počet průměrných sázek 
ztratí v tom objemu a je mnohem menší riziko, že sázka nebude přijata či zápas stažen z nabídky.  
 
Dokonce v případě, že dav bude ve velkém sázet na favorita, klidně sázkovky budou přijímat vyšší sázky na 
outsidera, protože sázkovku, jak jsem již v bezplatnému e-booku Úspěšné ziskové sázení vysvětlil, zajímá 
především vyrovnaný náběr sázek na všechny varianty sázky, aby sázkovka měla pokud možno nulové riziko, ale 
vysoký objem, který ji zaručí garantovaný zisk cca 8 %. Pak se klidně můžeme dočkat u zápasu "Horní" vs. "Dolní" s 
kurzy 1.50 - 4.30 - 5.90 překvapení, protože masa sázkařů vytvořila na čistou jednotku nebo dvojtip 1X vysoký 
objem několika miliónů a případné sázky na čistou dvojku v řádech statisíců nepředstavují pro sázkovku žádné 
riziko, naopak redukuje ono riziko favorita. Tedy pak je celkem normální vsadit čistou dvojku za velmi vysoký 
vklad. 
 
S tím souvisí fakt, že ostatní nestandardní typy sázek nemají dostatečně vysoký objem nabraných sázek a zcela 
jistě sázkové kanceláře mají systémové ochranné mechanismy, které jim hlásí velká rizika. Například u toho 
"divného" zápasu MS ve fotbale Kamerun - Chorvatsko (0:4) si nemyslím, že šlo o předem domluvený přesný 
výsledek 0:4, protože zde byl velmi vysoký kurz (cca 20.00 - 40.00). Pokud by skupina sázkařů sázela tento přesný 
výsledek u různých sázkových kanceláří po celém světě, určitě by ochranné softwarové systémy okamžitě hlásily, 
že objem sázek na tento přesný výsledek je tolik a tolik a je z toho velmi vysoké riziko ztráty sázkových kanceláří, 
prostě si myslím, že na přesný výsledek ty sázky nebyly. Červená karta v utkání už je o něco pravděpodobnější, ale 
je otázkou, zda sázkovky měly dostatečný náběr na variantu "nebude červená karta", což by krylo riziko ze sázek 
"bude červená karta". To mnohem pravděpodobnější hodnotím, že šlo o sázky na handicap Chorvatů -1.5 či -2.5. 
Tam byl náběr sázek na obě varianty (domácí vs. hosté v hcp) mnohem vyšší než u červené karty. 
 
Z pohledu aktérů zápasu, tedy hráčů a klubů si myslím, že není vůbec žádný problém vykouzlit jakýkoli druh sázky. 
Od vysokých handicapů, vysoké počty branek, HT/FT, červených karet, hráč dá gól, poločasy, atd. atd. Když je vše 
domluveno, divadlo může být 100 % dokonalé, ale jak píši to divadlo musí odrážet sázky, přesněji řečeno "kde 
vsadit na velmi vysoký vklad bez nápadného rizika pro veřejnost a bez rizika pro sázkové kanceláře". 
 
Adekvátní finanční zisk z domluvených zápasů 
 
Výše popsané myslím platí pro ty velké zápasy, kde je vysoký náběr sázek. Pokud nějaká skupina chce realizovat 
zisk z domluveného zápasu, určitě je třeba sestavit rozpočet všech výdajů. Přesněji řečeno specifikovat kdo kolik z 
toho koláče dostane, kolik bude třeba dát na vklady pro sázky a případné další náklady či rezerva na nečekané 
události. Podle toho se bude péct ten daný koláč. 
 
Je jasné, že realizovat z jednoho zápasu finanční zisk v řádu desetitisíců Kč bude utopie. Za ten čas, energii, úsilí a 
riziko se to prostě nevyplatí. 
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Myslím si, že pokud se má realizovat domluvený zápas na ligové úrovni, měl by ten finanční zisk být v řádu 
statisíců až miliónu. Když si vezmete platy hráčů, trenérů a financování fotbalových klubů, prostě ten koláč musí 
být dostatečně velký, aby to stálo za to. 
 
Spekulativní technika vytvoření domluveného zápasu 
 
V této části budou z mé strany holé spekulace a klidně si můžete zaspekulovat se mnou. Jde o to se podívat na 
celou věc z druhé strany.  
 
Představte si, že jste vysoký funkcionář ligového fotbalového klubu a dostanete myšlenku vytvořit "fixed match" 
se sázkami, co všechno bude následovat, co se musí promyslet, udělat a co naopak neudělat. Důvod této 
myšlenky jsou finance, tedy získat větší množství peněz, ať pro klub nebo pro úzkou skupinu lidí ze sázek. 
 
Je tady cesta prodeje tohoto zápasu určité sázkařské skupině, tedy sázkařská skupina uhradí "sponzorský dar" 
fotbalovému klubu třeba 300 tis. Kč a fotbalový klub zajistí patřičný výsledek. Riziko pro klub je mnohem menší, 
protože není důkaz, že vedení klubu/hráči si na zápas vsadili. Také odpadá starost s vlastními sázkami a výběry. 
 
Druhá varianta je, že vlastní sázky realizuje vedení klubu či hráči, pak je celé riziko o dost větší. 
 
A jak to celé domluvit :-), aby zápas dopadl tak a tak? Budeme společně fantazírovat, ale v racionálních mezích. 
 
Mezi hlavní aktéry bude patřit trenér nebo pár důležitých hráčů nebo oboje dohromady, v tom nejhorším případě 
celý tým. Ono to asi nebude nic jednoduchého přijít do kabiny a celému týmu říci "tento zápas musíme prohrát a 
budete o všem mlčet". Většina fotbalistů daný pokyn vezme bez dalších otázek a myšlenek. Prostě úkol splní. 
Proč? Protože za to dostanou zaplaceno. 
 
Samozřejmě je tady riziko, že čím více osob o dané věci ví, tím je vyšší riziko, že se informace dostane ven na 
veřejnost. Což je pak holá katastrofa. Tedy má spekulace v tomto směru je, že daný koláč spíše peče vedení + 
trenér + několik důležitých hráčů + třeba hlavní rozhodčí. 
 
Stupeň utajení musí být na nejvyšší možné míře, informace o pečení koláče nesmí nikdo z aktérů vynést ven, 
protože pak se na veřejnosti taková zpráva dokáže šířit velice rychle a celý proces pečení koláče může být zcela 
narušen a koláč se také nemusí vůbec dopéct. Však kdyby jste byly součástí této "partičky pekařů", komu byste 
takovou informaci řekli? Kamarádům, manželce, bráchovi, otci, na uzavřeném sázkařském fóru? Dovolím si tvrdit, 
že nikomu. Pokud koláč peče od samého začátku celý tým včetně několika méně chytrých hráčů, tak to riziko 
úniku je skutečně mnohem vyšší než když to peče třeba 5 lidí. 
 
Riziko trestního stíhání v tomto případě nevidím až tak vysoké. Policie či řízení soutěže potřebuje přímé důkazy, 
což jsou v tomto smyslu odposlechy/videozáznamy o přímé dohodě, svědectví většího počtu osob. Když už ty lidi v 
tomto jedou, byli by sami proti sobě někoho někam hlásit a zcela bez přímých důkazů. Vlastní svědectví je pak 
tvrzení jednotlivců proti tvrzení většího počtu osob, kdy vedení klubu může následně požadovat finanční 
kompenzaci za poškození klubu a falešné obvinění. Však také těch sázkařských kauz k úplnému dotažení do 
nepodmíněných trestů moc nedospělo. 
 
Také si myslím, že ty hlavní sázky jsou před tím, než se věc dostane k těm důležitým hráčům či celému týmu jak 
má zápas dopadnou a patrně poté i vlastní aktéři si vsadí své soukromé peníze a dopečou si pár vlastních koláčků. 
 
Jak může probíhat vlastní zápas? Co kdo má za úkoly? 
 
Pokud v tom jede celý tým, tak té práce je mnohem méně, protože všichni ví, jak má zápas dopadnout. 
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Pokud jsou v tom zainteresováni jen některé osoby, pak například trenér bude působit velice divně (hodně 
nadávat vlastním hráčům, vytvářet negativní prostředí v týmu, prostě dostat ten tým psychicky dolu), důležití 
hráči budou dělat podivné chyby na hřišti, případně ostře faulovat k vytvoření šancí soupeře či penalty, brankáři 
klouzat, skákat na opačnou stranu než letí míč, pouštět míč. Úloha rozhodčího je pak kapitolou sama pro sebe. 
Prostě hotové divadlo. 
 
Na druhou stranu bude nutné zachovat určitý dojem pro veřejnost, že tým skutečně bojoval, měl šance, měl třeba 
mnohem vyšší počet střel (neproměňování šancí), držení míče, převahu a tlak, ale pak z nějaké situace najednou 
obránce uklouzne, golman "omylem" skočí na druhou stranu a je z toho ten důležitý nečekaný výsledek pro 
outsidera. 
 
Je tady určitě riziko u hráčů, kteří o ničem neví, že takový hráč vstřelí branku nebo enormně bojuje v obraně, 
apod. Pak zasahuje trenér či zkušenější hráči. 
 
Mohou tady být i rizika nepředvídaná, že druhý tým třeba nechce takový zápas vyhrát nebo rozhodčí není součástí 
domluvy a má vlastní režii, pak bude nutné řešit krizovou situaci buď penězi nebo třeba vlastní brankou. 
 
Pokud zápas dopadne jak měl, je celkem vtipné pak sledovat následné tiskové konference s hráči a trenéry, tam 
už bude třeba přidat i kus opravdového divadelního umění. 
 
Znovu musím upozornit, že jsou to pouze mé spekulace a fantazírování, nikdy jsem osobně nebyl účasten 
žádného "pečení koláče". Samozřejmě si myslím, že naprostá většina sportovních zápasů je hrána v duchu fair-
play. 
 
Proč jsou vlastně domluvené zápasy? 
 
Ty hlavní důvody jsem již zmínil, z části je to otázka určitých dohod/diplomacie a z velké části otázka peněz. Když 
si vezmete nějakou průměrnou či podprůměrnou ligovou soutěž. Je tam pár velmi silných a bohatých klubů, které 
myslí na evropské poháry, mají sponzory, prodávají kvalitní hráče, mají prostě zajištěno financování klubu a vše 
šlape v dobrých zaběhnutých kolejích s občasnými výkyvy. Pak je tam několik průměrných týmů, kde je to s penězi 
již horší, v podstatě nemají ani ambice na nejvyšší umístění, protože na to prostě nemají (hráčsky i finančně) a 
zároveň ví, že nespadnou. Takové kluby jsou ideální pro různé spekulativní výsledky, protože vlastně o nic moc v 
té soutěži nehrajou. Jestli budou pátí nebo desátí je úplně jedno. A pak jsou slabé a chudé týmy, kde každá koruna 
je dobrá a takové týmy klidně 
mohou přistoupit na dohodu 
"průměrný tým vs. slabý 
tým", že slabý tým venku 
vyhraje ve vysokém kurzu, 
profitovat z toho mohou oba 
týmy. 
 
Další důvod jsou sázkařské 
skupiny, které si vytvoří 
dobré vztahy s některými 
týmy/hráči a prostě tam 
funguje tento vzájemný 
sponzoring - obchod. 
 
Třetí důvod mohou být čistě 
rozhodčí, ať v tom jedou sólo 
či společně s týmem nebo 
nějakou sázkařskou skupinou. 

Nabídka stránky Maxbetsoccer 
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Každý jistě zažil nějaký velmi prapodivný zápas, zejména ze zemí bývalého SSSR. Favorit mnohokrát za zápas 
spaluje jednu šanci za druhou, nedává góly do prázdné brány, padají vlastní branky, jsou vyloučeni hráči favorita, 
apod. Hotové fotbalové divadlo. A divadlo "na druhou" je, když jeden tým má nějakou taktiku/dohodu, soupeř má 
zcela jinou taktiku/dohodu a ještě k tomu rozhodčí mají vlastní režii. To je k vidění hotová parodie na fotbal. 
 
Proč jsou veřejně nabízené "fixedy" podvod? 
 
To už musí být jasné naprosto každému. Pokud byste pekli tento "domluvený koláč", musíte mi dát za pravdu, že 
utajení musí být na nejvyšší možné míře a nikomu byste tu informaci nesdělovali. Je tedy logické, že tyto 
domluvené zápasy z 99,9 % zůstanou vždy utajeny a nikdy se na veřejnost nedostanou. 
 
Pokud dojde byť jen k malému úniku od jedné osoby, vznáší se obrovské riziko mediální masáže, čímž budou 
narušeny různé vztahy, například klub - řídící svaz, klub - ostatní kluby, klub - rozhodčí, klub - sponzoři. Prostě 
pokud dojde k úniku, budou na klub všichni koukat takříkajíc přes prsty a nikdo s lidmi z toho klubu nebude chtít 
mít nic společného. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference na Maxbetsoccer 
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Promlouvají do všeho sázkové kanceláře? 
 
Tato část je z mé strany opravdu holá spekulace a fantazírování. Vezmeme si například rumunskou ligu a zápas 
týmu z lepšího středu tabulky (vyrovnané skóre vstřelených a obdržených branek, ztráta na prvního třeba 12 
bodů) a posledního týmu (skóre branek třeba 10:89, v tabulce 2 body). Domácí sázkovky na tento zápas vypíšou 
poměrně ještě docela lákavé kurzy 1.30 - 5.00 - 7.00. Tabulkově, podle formy, podle kvality vše nasvědčuje výhře 
domácího favorita. Vše je nepřímo podpořeno na různých sázkařských webech tipy na hcp -1.5 na domácí i vyšší 
handicap.  
 
Co se bude dít? Masa sázkařů, převážně rekrea sázkařů, začne na své AKO/KOMBI tikety dávat tento zápas, 
případně i někteří skuteční rekrea střelci sázkaři (styl velmi vysoký vklad na nízký kurz) klidně podají sázku 2000 
EUR na čistou jednotku v kurzu 1.30. Když se to v celém Rumunsku sečte, objem sázek, kde tiket (ať sólo, AKO, 
KOMBI) bude obsahovat tento konkrétní tip na favorita, tak objem může být několik stovek tisíc EUR či klidně 
miliónů EUR. Ve světovém měřítku to bude samozřejmě ještě mnohem víc. 
 
O tom, že by sázkové kanceláře nabíraly sázky na X2 nebo X a 2 v takové výši, aby bylo pokryto riziko ze sázek na 
jedničku si myslím nemůže být vůbec řeč. 
 
Pokud domácí tým (favorit) vyhraje, pro sázkovky to bude ztráta, pravda ještě nikterak veliká vzhledem ke kurzu 
1.30. Ale což takhle myšlenka, že favorit prohraje? Taková myšlenka by se bookmakerům sázkových kanceláří 
docela hodila, že? V podstatě se dá říci, že by jednou ranou smazali všechna rizika z tohoto zápasu a poměrně 
hodně, opravdu hodně vydělali. Všechny sólo a AKO tikety PROHRA a značné narušení KOMBI sázek. 
 
Proč tedy neposlat domácímu týmu "sponzorský dar" v odpovídající výši a to krásné překvapení si nevykouzlit? 
 
Aby takto kouzlily sázkové kanceláře jednotlivě si nemyslím, ale dokážu si představit spolupráci sázkových 
kanceláří. Pokud mají ochranné mechanismy na vysoké náběry sázek, tak toto všechno budou vidět, budou vidět, 
kolik jako celek (všechny sázkové kanceláře) mohou tím jedním zápasem prodělat nebo také vydělat. 
 
Opět opakuji, je to jen má holá spekulace. 
 
Závěr: Hojně nabízené "fixed 100 % zápasy" jsou prostě podvod s cílem vymámit z hloupých obyčejných 
sázkařů peníze. 
 
Autor článku: Jiří Hejsek 
 
 
 
 
Partnerské stránky časopisu 1x2tip 
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S mikrofonem za sázkařkou: butterfly 
 

Kurzové sázení a žena?! To je prapodivná kombinace, že? 
Mnoho mužů kroutí hlavou, ale někteří muži to berou jako 
normální věc. V některých věcech mohou mít ženy 
dokonce navrch oproti mužům.  
 
Na "slovíčko s mikrofónem" jsem pozval 39 letou 
Vodnářku, která ke svým tipům využívá alternativu. Pro 
rozhovor jsem požádal butterfly. Ještě dodám, že je 
manželkou sázkaře Alky, který také aktivně působí na K2 
řadu let. 

 
propitak: Proč sis vybrala nick butterfly? 
butterfly: Butterfly proto, že mám ráda motýly i změnu, kterou tito tvorové představuji a zároveň jsem velmi romantická 
duše  
 
Asi každého muže sázkaře zajímá, jak se dostane žena ke kurzovému sázení? Co v tom vidíš jiného oproti velké části žen, 
které obecně oblast sázek vnímají silně negativně? 
K sázení jsem se dostala díky manželovi (Alky). Je to velmi zajímavá historka – občas se stávalo, že se mě Alky zeptal co si 
myslím o nějakém zápase (tím mám na mysli výsledek, ne teorii hry ) a sem tam, možná častěji, mi moje tipy vyšly. A po 
nějaké době se sháněl náhradník do Bundesligy a Alky se zeptal, jestli to nechci zkusit. Když jsem řekla, že ano, tak dostal 
strach, že mi to nepůjde a říkal mi, že ostatní nebudou nadšeni, když to budu kazit a že si to mám raději ještě rozmyslet. 
Nakonec mi to ze začátku šlo víc než dobře . Nevím, jestli jsi to pamatuješ, ale kazit jsem do začala v době, kdy šolim 
napsal, ze srandy, že mě obviní z čarodějnictví.  
 
Čistě teoreticky předpokládám, že většině žen vadí, že jejich muži sázejí peníze, které by mohly utratit ony . Já manželovo 
sázení beru jako jeho koníček a vím, že na tom není závislý. Závislosti, jakéhokoliv druhu, vnímám velmi negativně. 
 
Kdo je "u vás doma (butterfly/Alky)" v kurzovém sázení lepší? Z pohledu úspěšnosti tipů a z pohledu ziskovosti a proč? 
To je otázka spíš pro Alkyho, protože on si vede statistiky  
 
Z naší komunikace vím, že jdeš na tipy trochu jinak. Tak trochu od lesa, kdy využíváš k tipování alternativu - energii. Zkus 
nám o tom povědět trochu více? Jak postupuješ při výběru tipů? 
Je pro mě důležité, o jednotlivých týmech, vědět velmi málo (na rozdíl od Alkyho), nejlépe nevědět vůbec nic, protože 
jakmile zapojím svůj rozum (jsou první v tabulce tak nemůžou prohrát, nebo když zahlídnu vysoký kurs) nikdy mi to nevyjde 
. Jen se podívám na názvy týmu, výsledek mě prostě napadne. Někdy konkrétní (např. 2:1). Občas vidím vítěze jakoby 
napsaného větším písmem. 
 
Pokud k tipům používáš energii, kyvadlo, patrně jsi prošla v tomto směru určitým životním vývojem. K tomu mám několik 
přímých otázek, kterým běžní materiální lidé možná až tolik neporozumí. 
Prožila jsi ve svém životě něco zlomového, dalo se by se říci takové "sebepoznání", když jsi začala více pracovat s energií? 
U mě to není otázka jednorázové změny, ale velmi postupného a zdlouhavého sebepoznávání a učení se díky různým 
životním situacím a zároveň díky veliké spoustě knih a absolvováním různých kurzů a seminářů. 
 
Jistě poznáš některé knižní tituly (Čtyři dohody, knihy Mars a Venuše od Graye, různé knihy o alternativách). Jaký máš na 
tyto knihy názor a které bys doporučila? 
Tak o knížkách můžu hovořit opravdu velmi dlouho. Alky by Ti potvrdil, že téměř nedělám nic jiného než čtu  (teď jsem to 
musela trošku omezit kvůli dětem ). V současné situaci už jsem dospěla do stádia, kdy čtu knihy z oblasti, která mapuje 
vznik nemoci s ohledem na životní situace, názory, myšlenky apod. jednotlivého člověka.  Zajímám se i o minulé životy, 
karmu, … 
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A co mohu doporučit? Čtyři dohody určitě. Jinak níže napíšu pár autorů, kteří jsou pro mě důležití. 
Joe Vitale 
Carlos Castaneda 
Paolo Coelho  
Caroline Myss 
Doreen Virtue 
Brian L. Weiss 
Neal D. Walsch 
Luise Hay 
… 
 
Dokážeš vidět auru? 
Občas mám to štěstí  
 
Mohla bys popsat základní práci s kyvadlem a jak ho konkrétně používáš při tipování (technologický postup)? 
Mám několik kyvadel a všechny pracují stejně. Na provázku mám zavěšenou např. skleněnou kuličku. Provázek chytnu do 
levé ruky (kulička je dole) a pod kuličku nastavím pravou dlaň (jsem levák a nevím jak to dělají praváci – možná opačně). 
V duchu položím jasnou a konkrétní otázku, na kterou lze odpovědět jen ano nebo ne. Když se provázek s kuličkou začne 
kymácet z leva doprava – je odpověď ne a když nahoru a dolu – je odpověď ano. Když zůstane nehybně stát, tak si najdu 
raději jiný tip . 
 
Jakou úspěšnost s "kyvadlovými tipy" máš a jaký průměrný kurz tímto způsobem tipuješ? 
V podstatě si kyvadlem jen ověřuji své „vhledové“ tipy. 
 
Osobně jsem kyvadlo také zkoušel, ale myslím, že nedokážu potlačit myšlenky na jednu z variant, čímž si myslím je 
následně výsledek kyvadla ovlivněn. Je pravda, že položená otázka by měla být čistá bez dalších myšlenek a pouze dvě 
možnosti odpovědi? Jak dokážeš potlačit své myšlenky na jeden z tipů či vybíráš pro kyvadlo takové zápasy, kde nemáš 
žádnou myšlenku = vlastní tip? 
To je, jak jsem psala výše, vybírám si jen zápasy a týmy, o kterých nic nevím. 
 
Mnoho lidí (materiálních) kyvadlo hodnotí jako podvod, že s ním úmyslně daný člověk hýbe rukama. Osobně si myslím, že 
člověk přijímá určitou energii, která je přenášena do prstů, které rozhýbou kyvadlo buď zleva/doprava nebo 
nahoru/dolu. Pokud tam je myšlenka na jednu variantu, kterou chci, pak si myslím, tato myšlenka nahradí tu "neutrální 
energii". Jaký na toto máš názor? 
Je to tak, máš pravdu. Když řeším něco osobního, tak to nemůžu vůbec použít, nebo taky, když mi záleží na výsledku, jsou 
výsledky velmi špatné . 
 
Kyvadlo/virguli jsem používal také pro běžné činnosti (určení negativních zón, zodpovězení obecných otázek, hledání 
vody, apod.). Vizuální výsledek jsem dostal vlastně vždy, ale vlastní energii jsem pociťoval jen u některých požadavků. Jak 
to máš ty? Používáš kyvadlo i na jiné požadavky než sázky? Pociťuješ při práci s kyvadlem energii a jak? 
Nedávno jsem začala pomáhat přátelům zjišťovat příčiny nemocí nebo bloků apod.. Pracuji s hypnoterapií a pro ověřování 
některých skutečností používám kyvadlo.  Občas silné energie pociťuji jako mrazení v zádech. 
 
Rád bych vyjádřil moji teorii k energii a tipům a poprosím tě o tvůj názor na tuto problematiku. Síla myšlenky je veliká a 
právě na myšlenkách má tuto teorii. Například fotbalový zápas mezi A a B týmem. Dovolím si tvrdit, že zvítězí ten tým, ke 
kterému je vysláno více myšlenek na vítězství. Ty myšlenky mohou pocházet od samotných hráčů, vedení klubu, ale 
samozřejmě od fanoušků či dokonce sázkařů. Pak je to takový boj energie - myšlenek a kdo má tuto energii vyšší, tak 
zvítězí. Pokud jsou energie přibližně stejné či vlastně na obě strany žádné, pak dojde k remíze. Pokud pro jeden tým je 
výrazně více myšlenek na výhru a u druhého téměř žádné, pak se dočkáme jasného výsledku. Aby i zde fungovala 
rovnováha, samozřejmě existují myšlenky negativní, nepřející. Celkový výsledek tedy ovlivní jak pozitivní, tak i negativní 
myšlenky. 
Řekla bych, že máš částečně pravdu, ale troufám si tvrdit, že ve hře je daleko více faktorů, než jen hráči, vedení či fanoušci. 
Ale v zásadě se opravdu jedná o energie, vzniklé z myšlenky. 
 
Z těch dalších mnoha různých zdrojů energie. Jaký máš názor na jasnovidectví, že někdo dokáže vidět/zdají se mu ve 
snu/dokáže získat informaci o tom jak třeba zápas dopadne? Z okruhu takových osob vím, že tyto osoby to ví, ale 
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nepoužívají pro sázky či obohacení. Jsou na takové výši a jejich životní cíl je zcela jiný, rozhodně ne finančně profitovat na 
využívání energie v sázkách či v prodeji těchto informací. 
Myslím si, že tyhle schopnosti mají všichni, jen je všichni neumí nebo nechtějí používat. Já své tipy také používám jen 
v soutěžích na tvých stránkách (Bundesliga apod.).  Beru to jako hru. Za peníze v „sázkovkách“ nesázím . 
 

Máš nějaké "vidění" pro zbytek tohoto roku a roky následující? Z pohledu zdraví, financí, vývoje politické/vojenské 

situace, ... 

Tak do toho se vůbec nepouštím, a to především proto, že mám vytvořený svůj osobní názor na vše, co se kolem děje. Tím 

pádem ke mně žádné „vidění“ ani nedorazí . 

  

Pokud by za tebou přišel normální konzumní človíček (zdravotní problémy, negativní jednání, apod.), že by rád změnil 

svůj život k lepšímu. Jaký postup bys mu doporučila? 

Důležité pro mě je zjistit co přesně ten člověk chce, pak je třeba najít příčinu problému nebo důvod, proč se mu nedaří. Vše 

je velmi individuální. Nemám žádný ustálený postup. Já jenom zjistím proč problém nastal a navrhnu možná řešení, ale 

každý se pak může dle mé rady řídit nebo ne. Někdy i odstraním blok nebo dodám energii, ale v každém případě pak klient 

dostane další doporučení co dělat. U zdravotních problémů jsem raději, když klient dochází také k lékaři. Nejsem totiž léčitel 

ani diagnostik. Jen pomáhám lidem zjistit, proč jsou nemocní, co je třeba dělat jinak, jak změnit své chování apod. Ale ze 

všeho úplně nejdůležitější je, aby opravdu dotyčný chtěl ze sebou něco dělat. Nepracuji s někým kdo je třeba jen zvědavý jak 

vše probíhá nebo mu někdo řekl, že by to měl zkusit. 

   

Mohu "vyloudit" pár příkladů, zda jsi dospěla k nějakým konkrétním duchovním příčinám zdravotních problémů? (např. 

rakovina, zlomeniny, vysoký/nízký tlak, cukrovka, ...) 

(např. zlomeniny souvisí s uznáváním autorit) 

Protože mám malé děti, tak hlavně řeším dětské nemoci . Takže vím, že když má dítě třeba zánět středního ucha, nechce 

poslouchat některé věci nebo když kašlou tak třeba mají málo prostoru mluvit apod.  

Úžasně všechny příčiny popisuje pan Hrabica v knize: Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí. 

   

Jaký máš názor na současné zdravotnictví, ať z pohledu fungování financí i z pohledu léčby (léky a práce 

lékařů/personálu)? 

Myslím si, že ve zdravotnictví jako v jakékoliv jiná oblasti jsou lidé fundovaní, nadaní, skvělí, průměrní, neschopní, špatní ….  

   

Zavedla bys do současného zdravotnictví alternativní směry léčby a případně jaké? 

U svého lékaře by jsem uvítala znalosti a praktikování homeopatie. 

  
Byla by jsem ráda, kdyby existovala zdravotní pojišťovna, která by podporovala různé alternativní způsoby léčby. Mám za to, 
že lidé zajímající se o alternativní medicínu, esoteriku apod. se lépe starají o své tělo, předcházejí nemocem anebo, když už 
jsou nemocní, tak se opravdu chtějí uzdravit a lépe spolupracují. Myslím si, že taková ZP by byla určitě v zisku a její pojištěnci 
by mohli mít nižší měsíční odvody. 
 
 

Partnerské stránky časopisu 1x2tip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ftipy.com/
http://www.artofwrestling.cz/
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Sázkařské chytáky: Bonus na cestách 
 

Na tento chyták upozornil jeden sázkař z K2, kterému se 
stala tato událost se sázkovou kanceláří Bet365. Ač tato 
sázkovka patří k těm velmi dobrým i ona má své mouchy a 
je třeba být ve střehu. 
 
Sázkař dostal nabídku na tzv. "Bonus bet365 na cestách", který 
využil. V praxi to znamenalo vložit peníze a podat přes mobil 
kvalifikační sázku a následně protočit 3x ... celý příběh si můžete 
přečíst na níže uvedeném screenu soukromé zprávy. 
 
 

 
Tato chyba/chyták sázkovky se zobrazil přímo v podmínkách u nějaké e-mailové zprávy či soukromé zprávy na 
stránkách sázkovky, protože přímo na podstránce bonusu již bod 3. obsahuje správnou informaci o prosázení přes 
mobil či tablet, ale je pravda, že to je podstránky "extra". 
 
Screen uživatele, kde četl podmínky se špatným bodem 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.bettingtour.net/link3
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Screen podmínek pod záložkou "extra" se správným bodem 3. 
 

 
 
Nabízí se otázka, proč nejsou ty pravé podmínky bonusu napsány rovnou ve zprávě a nabídce a proč musí být 
uvedeny pod odkazem "extra"? 
 
Odpověď je jednoduchá, aby tohoto lákavého bonusu využilo co nejvíce lidí. Přeci jen informace v promo akci a 
akční nabídce, že člověk musí vlastně sázet jen na mobilu nebo tabletu, tak by velkou část lidí od využití bonusu 
odradila. Prostě tímto způsobem bonus využilo více lidí, bohužel již bez ohledu na fakt, že mnoho lidí na bonus 
vlastně nedosáhlo, protože protočené sázky podávali na stolním PC nebo notebooku. 
 
Na závěr drobná rada. Buďte ve střehu v těchto různých nabídkách a čtěte pokud možnost všechny podmínky 
promo akcí. Občas jsou podmínky rozděleny na dvě či tři části, právě z důvodu skrytí určitých frází a slovíček. 
Sázkové kanceláře v souvislosti s mobilním sázením připravují různé vlastní aplikace a samozřejmě promo akce, 
proto buďte ve střehu s jejich využíváním. 
 
Autor článku: Jiří Hejsek 
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UselessToo LIVE: La Vuelta 2014 
 

Len pár dní delí úvod dvoch významných medzinárodných 
športových podujatí. Zhodou okolností, spoločné znaky sa 
tým rozhodne nekončia. Obe akcie sa odohrajú na území 
Španielska, zároveň obe podujatia síce začnú ešte 
koncom tohto mesiaca, t.j. na konci augusta, ale ich 
majoritná a kľúčová časť sa odohrá až v mesiaci 
nasledujúcom.  
 
Reč je samozrejme o treťom každoročnom cyklistickom 
podujatí z kategórie Grand Tour (Vuelta a Espaňa) a 
taktiež o MS v basketbale mužov.  

 
Vuelta štartuje už tento víkend a už počas Tour de France sa všetky oči a nádeje upierali na zloženie jednotlivých 
tímov práve na poslednom GT podujatí sezóny. Kombinácia odstúpenia Froomea s Contadorom v skorej fáze TdF, 
Quintanu, ktorý vyhral suverénne Giro a pokúsi sa prvýkrát v kariére uspieť na dvoch GT v sezóne a samozrejme 
dvoch domácich stálic svetového pelotónu, t.j. Joaquima Rodrigueza a Alejandra Valverdeho. A to je len povrchný 
zoznam tých najviac skloňovaných mien. 
 

 
 
Teoreticky by to mal byť predovšetkým súboj Quintana/Froome. U oboch sú ale určité oprávnené pochybnosti. U 
Quintanu by som pochybnosti zrhnul do troch bodov. Tú prvú pochybnosť z väčšej časti vyvrátil na prípravnom 
závode Vuelta a Burgos. Závod vyhral, na strane druhej konkurencia nebola slávna, ale dôležitejším poznatkom je, 
že forma po už klasickom dlhom sústredení v domácom kolumbijskom vysokohorskom prostredí sa zdá byť znova 
veľmi dobrá, samozrejme s tým, že top formu bude potrebovať najmä na konci druhého týždňa. Pochybnosť tkvie 
aj v tom, že stále veľmi mladý Nairo otestuje svoje možnosti prvýkrát v kariére na dvoch GT v jednom roku ako 
líder. Na strane druhej, kombinácia Giro/Vuelta je tá ďaleko najschodnejšia a k závodníkovi najpriaznivejšia, 
pretože poskytuje dosť času na oddych a zároveň potom dosť času na nové ladenie špičkovej výkonnosti. Zrejme 
najväčšou pochybnosťou tak je už osvedčená účasť a obligátna pozícia spolulídra Alejandra Valverdeho. Tá je o to 
väčšia už len z dôvodu, že Alejandro Valverde sa na TdF s formou nestretol a to aj keď uvážim, že kopce na TdF 
nikdy skúsenému Španielovi príliš nesvedčali. Nečakám, že Valverde Vueltu vyhrá, z pohľadu Quintanu a celého 
Movistaru je ale zlé už len to, že je v deviatke jazdcov, ktoré Vueltu pôjdu, čo zároveň hneď znamenalo, že 
rozhodne sa nechystá na domácom závode sezóny byť len pomyselným nosičom vody a záložným riešením v 
prípade, keď sa Kolumbíjčanovi v úvodných etapách niečo nepekné prihodí. 
 
U Froomea je pochybnosť spojená s faktom, že od TdF, kde si v pádoch zlomil kosti v zápästí oboch rúk, nezávodil. 
Všetko bolo v prvom rade smerované k rekonvalescencií a potom k rýchlej príprave. Nie je to prvý a rozhodne ani 
posledný prípad, kedy sklamaný zranený závodník si svoje nenaplnené očakávania na TdF prišiel zahojiť na 
španielske cesty. Bude veľkým mínusom, že neabsolvoval žiaden prípravný závod? Mínusom áno, veľkým nie. V 
podstate má 5 etáp na to, aby sa dostal do závodného rytmu a potom mohol predať to, čo mal natrénované na 
TdF. Aj keby Chris Froome strácal na konci prvého týždňa sekundy v horských stúpaniach na ostatných favoritov, 
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stále treba mať na pamäti, že v časovke toto manko stiahne, t.j. časovka ho udrží v kontakte a v hre o možné 
víťazstvo. Je jasné, že rozhodujúcom fázou bude koniec druhého týždňa a tri vražedné horské etapy v jednom 
slede.  
 
Joaquim Rodriguez pojal TdF ako prípravu. Síce nesplnil ani pôvodný cieľ (etapové víťazstvo) a napokon ani cieľ, 
ktorý sa vykryštalizoval počas závodu (vrcharský dres), základný zmysel účasti bol naplnený k spokojnosti 
všetkých. JRod prežíva ďalšiu sezónu, kde sa zrejme znova nedočká zatiaľ nesplneného sna o výhre na jednej z GT. 
Cez zranenie a veľmi rýchly koniec na tohtoročnom Gire to dlho vyzeralo, že po zmene plánov bude cesta za 
triumfom na Vuelte pomerne priechodná s jediným jasným súperom v podobe Naira Quintanu. Tam zároveň 
treba hneď dodať, že Nairo, možno prekvapivo pre mnohých (aspoň z dlhodobého pohľadu na prototyp 
kolumbíjskeho vrchára), nie je vrchárom, ktorému sedia extrémne strmé stúpania a už vôbec nesedia krátke 
klasikárske stojky, v ktorých tak vyniká Joaquim, príp. jeho dlhoročný pobočník Dani Moreno. Lenže stačilo pár 
okamihov na TdF a z priemerného, resp. mierne nadpriemerného štartového poľa Vuelty, je zrazu hviezdny 
zoznam tých najžiarivejších osobností posledných rokov, minimálne z pohľadu bojov o celkové poradie.  
 
Alberto Contador, logicky až na úplný záver. Po tom ťažkom páde na TdF, ešte počas etapy, som si logicky myslel, 
že podobne ako Chris Froome sa ukáže na Vuelte. Po vyšetreniach a prehláseniach k verejnosti sa samozrejme 
situácia otočila o 180 stupňov, t.j. z očakávaného štartu sa posunul takýto scenár do nie zrovna pravdepodobnej 
roviny. Pár dní pred štartom je už ale potvrdené, že Alberto sa na štart tímovej časovky v Jerez de la Frontera 
postaví. Špekulácie okolo štartu sa tak presunuli do polohy špekulácií o tom, v akej forme sa predstaví, resp. či 
jeho forma bude taká, aby mohol zabojovať o prípadné víťazstvo. Tzv. špekulanti sa rozdelili do troch táborov. 
Jeden tábor, nie príliš početný, si myslí, že ani na TdF nemal Alberto až takú oslnivú formu, že aj keby nedošlo k 
smolnému a z pohľadu ďalšieho pokračovania fatálneho momentu v jednom zo zjazdov, tak aj tak by na Nibaliho 
nemal a skončil by s najv. pravdepodobnosťou druhý. Druhá skupina, s určitosťou najpočetnejšia, zastáva masový, 
ničím neprekvapivý názor, že Albertova forma po takom vážnom zranení, aj keď si napokon nevyžiadala operačný 
zákrok, bez možnosti väčšieho tréningu a už vôbec nemôže byť rečí o nejakom prípravnom závode tesne pred 
samotnou Vueltou. Tretí tábor, zlatý stred, tvorený oddanými, ale aj fanatickými fanúšikmi El Pistolera, mimo nich 
sem spadá premýšľavé umiernené jadro, ktoré si snaží vyložiť fakty racionálne a bez zbytočných emócií. Fakty sú 
pomerne jasné. Riskoval by, t.j. štartoval by na Vuelte, keby nebol úplne v poriadku? Nie, neriskoval. Postavil by 
sa na štart, keby si nemyslel, že má na to bojovať s tými ostatnými? Nie, to nie je jeho štýl. Rozpor maximálne 
môže nastať medzi tým, čo si myslí a na čo reálne bude mať, ale to už sme v rovine kúziel a mágie. 
 

A čo zvyšné tímy? AG2R narušila plány zlomená noha z nedávneho tréningu ich 
očakávaného lídra Domenica Pozzoviva. Pri prvotnom pohľade by sa mohlo zdať, že to 
nie je veľký problém, však tam naďalej majú Carlosa Betancura, lenže zdanie klame. 
Lenže Carlos je s francúzskym tímom na nože, zrovna jemu osobne to moc neprekáža, 
keďže už má podpísanú zmluvu na ďalšiu sezónu s OPQS. AG2R zasa nemá moc na 
výber a zároveň sú si v tíme vedomí, že aj keď Carlosova súčasná forma je na bode 
mrazu, tak behom závodu sa do toho môže dostať a Carlos vo forme a so stratou, kedy 
nebude zaujímať žiadneho z GC lídrov, reálne má na to vyhrať prakticky akúkoľvek 
etapu. Carlos nepopiera, že plánom na Vuelte je dostať sa do formy pred MS, kde by 
chcel bojovať o medailu, niečo podobné sme mohli od neho pozorovať aj v minulej 

sezóne. AG2R bez Pozzoviva nemajú nejaký hlavný plán, ktorý by v danom prípade bol boj o top5/top10 v GC. 
Aktivity a záujmy sa tak rozkladajú do: 1, umiestnenie v top15 v celkovom poradí 
(Bouet/Dupont) 2, ukazovať sa a aj presadzovať v šprintoch (znovuzrodený 
Hutarovich/nepríjemný Mondory) 3, stagehunting (úloha predovšetkým pre Nocentiniho 
a prípadne Betancura v závere GT).  
 
Astana v snahe natiahnuť sériu 3 GT v rade, kde jazdec Astany skončil v top3 celkového 
poradia. Astana tentokrát bez jasného lídra. Fabio Aru bol dopredu avizovaný, k nemu 
sa ako spolilíder pripojil superdomestik posledných veľkých závodov – Tanel Kangert. 
Pre Tanela to bude vôbec prvá veľká šanca na GT ísť výhradne na seba a na svoj 
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výsledok. Celkovo sa tím delí na 3 rovnomerné, t.j. trojčlenné skupiny. Skupinu vrchárov dopĺňa Mikel Landa 
Meana, talentovaný mladík a bývalý jazdec tímu Euskaltel. Mikel by mal mať voľné ruky, logicky ako jazdec, ktorý 
z celého tímu bude mať najväčšie šance na etapové víťazstvo, ktoré je cieľom každého tímu a tobôž tímu, ktorý v 
celkovom poradí nemá až také veľké oči, resp. pozornosť je smerovaná k viacerým činnostiam, viz. na úvod 
spomínané delenie. Druhá trojčlenná skupina je čisto šprintérska. Tak ako u AG2R Yauheni Hutarovich, tak v 
Astane sa v poslednom čase znova chytil stále mladý taliansky šprintér Andrea Guardini. Tých šancí pre šprintérov 
na Vuelte nikdy nebolo a zrejme ani nikdy nebude príliš moc a už vôbec nie, keď má šprintér problémy s 
prekonávaním niekedy až zanedbateľných kopčekov a stúpaní, najmä v záveroch etáp. Andrea sa síce v tomto 
smere zlepšil, však zhoršiť sa snáď ani nedalo, napriek tomu v šprintérskom poli bude v tomto smere znova na 
tých najhorších priečkach. Duo, ktoré by mu malo vytvárať pozíciu, je v zložení Guarnieri/Lutsenko. Guarnieri je 
odolnejší šprintér, slušný klasikár, Lutsenko je bývalý majster sveta do 23 rokov, od ktorého sa čakali veľké veci, 
ktoré samotný závodník ešte naplno v závodoch medzi elitou nepredal. Tretia časť tímu je vyložene podporná. 
Podporovať by mali záujmy v horách aj na rovinách/pri šprintoch – skúsené duo Zeits/Tiralongo a mladík a 
súčasný kazašský majster Daniil Fominykh. 
 

Ciele tímu Belkin sú zjavné už podľa 9-členného menoslovu jazdcov. V tom sa objavuje 
trio Kelderman/Gesink/Ten Dam. Všetci traja by mali byť spolulídrami v snahe objaviť 
sa po posledných necelých 10km v pútnickom mieste Santiago de Compostela v elitnej 
desiatke celkového poradia. Príbeh celej trojice je diametrálne odlišný. Kelderman je 
tým dopredu očakávaným lídrom. Absolvoval Giro, kde prvýkrát na GT bol v pozícií 
jasného lídra a tejto úlohy sa zhostil s gráciou. Pred Vueltou sa pripravoval vo 
vysokohorskom prostredí Utahu, kde absolvoval aj posledný prípravný závod. Wilco si 
výsledok a celú prípravu pochvaľuje, Giro ukázalo, že Wilco sa dokáže dobre popasovať 
aj s kopcami, ktoré by mu teoreticky príliš sedieť nemali, v tomto smere bude Vuelta 
ešte o krok náročnejšia a najmä, s neporovnateľne náročnejšou konkurenciou. Robert 

Gesink sa nedávno vrátil do závodného kolotoča po operácií srdca. GT tak skôr bude testom, ktoré sa môže 
prípadne zmeniť na príjemné prekvapenie. Reálny cieľ by mal byť v bezproblémovom dokončení Vuelty s tým 
skončiť niekde na konci top20 v celkovom poradí, resp. s tým, že sa v 2-3 etapách ukáže v dobrom svetle/v boji o 
čiastkový úspech. Laurens Ten Dam znova raz uzavieral elitnú desiatku poradia na TdF. Ten Dam bral tentokrát 
TdF skôr ako prípravu a ak je to z jeho strany výmysel, potom sa dá už úplne akceptovať fakt, že na TdF nemusel 
ísť na 100%, aby skončil na pozícií, kde napokon skončil. Tých pádov, zranení, zdravotných lapálií bolo na TdF 
tento rok viacej než obvykle. Nebudem všetkých menovať, ale v jednoduchosti sa to dá interpelovať ako 
dvojnásobný počet, namiesto 5-6 obetí z tých, ktorí mali a mohli pomýšľať reálne na top10, na tejto TdF ich bolo 
10-12 a tam napr. zahŕňam aj Romana Kreuzigera. Ten Damovi aj tak neverím.  
 
Na Vuelte sa prirodzene a logicky padá najmenej, či už je to z dôvodu zloženia etáp s tým, že sa začína časovkou, 
či už tímovou alebo krátkym prológom, čo so sebou prináša menšiu hektickosť úvodných rovinatejších etáp, 
pretože do dresu lídra závodu sa teoreticky môže posunúť už len pár jazdcov a nie úplne každý z takmer 200-
členného pelotónu. Súvisí to taktiež s klimatickými a poveternostnými podmienkami, ktoré sú väčšinou priaznivé, 
minimálne z pohľadu absencie výdatných zrážok a prepršaných etáp. Tentokrát je tu aj jasná snaha vyhnúť sa 
etapám v centrálnom Španielsku, takže aj faktor extrémne horúcich etáp ide do úzadia, viz. Vuelta nekončí 
šprintérskou etapou v uliciach Madridu, čo je ten jasne najklasickejší príklad. Čisla o počte odstúpení nemajú 
zrovna veľkú výpovednú hodnotu, pretože Vuelta je aj prípravným závodom pre mnohých šprintérov, časovkárov 
a najmä klasikárov. Táto skupina závodníkov nemá dôvod a ani záujem nasilu bojovať o prežitie v náročných 
horských etapách na konci druhého týždňa. Ich pohľady sú uprené na tri veci – udržať sa v závodnom rytme, 
potrénovať, otestovať sa a prípadne aj niečo vyhrať v etapách, ktoré im sedia a tie sú primárne v prvej polovici 
Vuelty. Všetko je smerované už klasicky k úspechu na MS – Cancellara/Martin/Sagan/Gilbert/Kolobnev/Boonen a 
zopár ďalších. 
 
Ten Dam síce na TdF bol v top10, namiesto nejakého umiestnenia na konci top20, skôr ale ešte horšieho, keďže 
by o top10 nebojoval a skončiť 15. alebo 16. a nedostať priestor k úniku je ďaleko horšie než skončiť 30. alebo 40. 
a zabojovať o nejaké etapové víťazstvo. Tí všetci, čo mali problémy na TdF sú v štartovom poli s tým, že sa nedá 
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očakávať, ako som už písal, že by tentokrát z nich mala polovica odísť predčasne z boja o najvyššie priečky. Zvyšok 
tímu je zložený na šprinty a skvalitnenie tímovej časovky, čo ide ruka v ruke – Moreno Hofland absolvuje svoj 
debut na GT a bude to práve on, kto by sa mal pokúsiť vyhrať niektorú z rovinatých etáp, k ruke bude mať rýchle 
nemecké duo Wagner/Martens, časovkárov Tjallingiiho s Clementom a tempára Martijna Keizera.  
 

BMC v takej obvyklej nudnej zostave. Sanchez/Evans sú už jednoznačne za zenitom 
svojej výkonnosti a nepríde mi ani vtipné a už vôbec nie trefné porovnávať týchto dvoch 
s minuloročným víťazom Vuelty – s Chrisom Hornerom. Zdá sa, že scenár okolo Cadela 
Evansa bude obdobný ako tomu bolo na jar pred a počas Gira. Keby som to chcel v 
krátkosti zhrnúť a porovnať tieto dve situácie, tak pred Girom Cadel Evans zažiaril na 
prípravnom závode Giro del Trentino. Tentokrát vyhral posledné 2 etapy na Tour of 
Utah. Logika hovorí, že Cadel zasa raz bude z úvodu silný, či už z dôvodu znova raz zle 
načasovanej formy, ktorá bude z pohľadu GC ambícií príliš skoro nadpriemerná, ako aj z 
dôvodu, že Cadel Evans bol vždy viacej klasikár a s tým bolo spojené aj to, že bol aj 

nadpriemerný časovkár, než elitný vrchár. Vekom sa to stále len prehlbuje. Gilbert pôjde po etapách a viac než na 
duo Sanchez/Evans som zvedavý na duo Morabito/Nerz, ktorí sú rozhodne lepšími vrchármi než prví dvaja 
menovaní v súčasnej dobe (žiaľ tímová réžia ich bude výrazne limitovať, či už v hone na etapový triumf, ako aj v 
možnom útoku na slušný výsledok v celkovom poradí). Prvýkrát na GT sa predstaví v 
novom tíme aj Rohan Dennis. 
 
Caja Rural v znamení veľkej aktivity. V podaní Ametsa Txurruku žiaľ zostane len pri nej, 
čokoľvek mimo toho by prekvapilo nejedného cyklistického fanúšika. Vyhrať etapu, v 
tíme veria, že je to reálny a najmä zrealizovaný cieľ. O etapu bude bojovať v podstate 
celý tím mimo Davida Arroya, ktorý sa pokúsi zaútočiť na top10 v celkovom poradí – aj 
keď to reálne vidím skôr na boj okolo 15.miesta. Šprintér Francesco Lasca to bez väčšej 
podpory svojho tímu bude mať proti súperom dvakrát tak ťažké. 
 

Pre Cannondale to s najv. pravdepodobnosťou bude lúčenie na poli GT závodov. Pre 
viacerých jazdcov to tak bude boj o zmluvu v niektorom z ostatných ProTour tímov, to 
sa už samozrejme pár dní netýka Petra Sagana, ktorý by aj tentokrát mal byť ústrednou 
postavou zelenkavého celku. Narozdiel od TdF je v pláne skúsiť zaútočiť aj na celkové 
poradie, s touto ambíciou do závodu vstupuje Damiano Caruso. Mimo Petra Sagan aj 
Damiano Caruso má už o svojej budúcnosti jasno, keďže spolu s Alessandrom De 
Marchim podpísali v tímu BMC. S bratmi Saganovcami prestúpil do do rusko-dánskeho 
tímu aj Maciej Bodnar, takže z 9 jazdcov zostáva v neistote len pätica 
Krizek/Bennett/Boivin/Gatto/Longo Borghini. Meno posledného menovaného sa dlho 

spájalo s tímom Astana, po podpise 4 zvučných mien tieto hlasy trochu utíchli.  
 
Cofidis ako prokontinentálny tím ma vďaka francúzsko-španielskemu vedeniu a 
pozadiu (a teda aj jazdeckému obsadeniu) prakticky vždy garantovanú pozvánku na TdF 
a Vueltu, nie inak tomu bolo v tejto sezóne. Na TdF to bolo zo strany Cofidisu doslova 
fiasko. Aj preto na Vueltu privážajú silný tím, kde všetko bude podriadené celkovému 
poradiu. Cofidis ani nemá v tíme elitného šprintéra (aj preto veľmi promptne skočili po 

Nacerovi Bouhannim, ktorý v FDJ musel zvádzať neustály boj 
o post jednotky s ďalším Francúzom Arnaudom Demareom). 
V domácom prostredí a po neúspechu na TdF budú najväčšie 
očakávania smerované do osoby Daniho Navarra.  
 
FDJ a spomínaný Bouhanni. Pri krátkom pohľade na zloženie tímu FDJ je zrejmé, že 
práve táto línia bude tou hlavnou. Mimo dvojice vrchárov bude mať Nacer k ruke hneď 
6 jazdcov, ktorí by mu mali byť nápomocní v záveroch etáp a pri tvorbe tzv. vlaku. 
Poslednými dvoma mužmi by mali byť Murilo Fischer a Geoffrey Soupe. FDJ pôvodne 
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mali ísť do závodu až s trojicou mladých francúzskych vrchárov. Lenže, na Tour of Poland zmohla Alexandra 
Genieza chrípka a tak lídrom tímu na celkové poradie zostal Kenny Elissonde. Je otázkou, ako to mladík zvládne, 
predsa len, zatiaľ mal skôr úlohu pomocníka, príp. nenápadného a inými závodníkmi trochu podceňovaného 
agresívneho vrchára. Primárnou métou FDJ, podobne ako tomu bolo na Gire, bude zbierať etapové úspechy a to 
nielen v podaní Nacera, ale aj tretieho muža TdF, Thibauta Pinota. U Thibauta je samozrejme dilema pred štartom 
Vuelty, či čas na oddych bol dostatočný po výkone, ktorý predviedol na TdF. Zrovna Thibaut sa nešetril, tvoril 
závod, útočil, niekde len z defenzívnych pohnútok, t.j. najmä pred nebezpečnými zjazdmi.  
 

Garmin neprežíva šťastnú sezónu na GT. Stačí si spomenúť prvú etapu na Gire. 
Severoírska tímová časovka v uliciach Belfastu, pád, po ktorom na zemi skončila väčšina 
tímu a najmä, pre domáceho favorita a lídra tímu Íra Dana Martina sa týmto pádom 
(zlomenina kľúčnej kosti) aj celé Giro skončilo. Na TdF boli očakávania takisto veľké, 
tentokrát od Andrewa Talanskyho, víťaza prípravného závodu Criterium du Dauphine. 
Ten pobudol na GT síce podstatne dlhší časový úsek, vo výsledku ale dopadol veľmi 
podobne ako jeho tímový kolega. Na Vuelte sa teda stretávajú traja lídri Garminu, ktorý 
sa pokúsia zachrániť sezónu a zaknihovať výborný výsledok. V tomto prípade hra všetko 
do ich kariet. Extrémne oddýchnutý Dan Martin, ktorý toho v tejto sezóne logicky moc 

neodzávodil, Talansky, ktorý sa bude určite snažiť dokázať, že za neúspechom na TdF 
mohla len nepríjemná chrípka, aj keď si myslím, že v mnohom si za to mohol aj sám 
dvoma naozaj zbytočnými pádmi.  
 
IAM bez GC záujmov s jasným cieľom útočiť a vyhrať jednu etapu. Veľmi dobrým 
boostom z pohľadu psychiky bol pre tento prokontinentálny tím závod okolo Burgosu. 
Hneď dve etapy sa totiž stali korisťou tohto švajčiarskeho tímu – Matteo Pelucchi 
vyhral jednu zo šprintérskych etáp a Aleksejs Saramotins tesne, ale predsa, vyhral 
krátku záverečnú časovku. Johann Tschopp a práve Matteo Pelucchi budú určite 
najväčšími nádejami pri snahe naplniť tento predštartovný cieľ.  
 

Lampre aj s obhajcom trofeje – s nezlomným veteránom Chrisom Hornerom. Chrisa by 
som rozhodne nepodceňoval a to ani v tejto prvotriednej spoločnosti najlepších 
vrchárov sveta. Jeho príprava nemohla prebehnúť lepšie, alias TdF absolvoval bez 
väčších problémov, zároveň bez vlastných záujmov, ako domestik pre Costu, ktorý ale 
potvrdil, že trojtýždňové závody zrejme nikdy nebudú koncipované tak, aby v nich 
mohol reálne pomýšľať na výrazný výsledok v celkovom poradí. Chris sa každým dňom 
zlepšoval a keby chcel, mohol by zrejme z úniku vyhrať aj niektorú z etáp. Aj príprava 
tesne pred Vueltou prebehla v poriadku a tak Chris naozaj môže byť zdravo 
sebavedomý. Tôbož, keď Lampre zlepilo naozaj veľmi kvalitný tím. Chris bude mať k 

ruke Przemyslawa Niemieca, Winnera Anaconu a Joseho Serpu Pereza. Ohľadom Damiana Cunega je otázkou, ako 
sa na ňom prejaví nepríjemná tržná rana na kolene, ktorú si spôsobil počas strach naháňajúcej prvej etapy v 
závode Tour of Poland, pričom fotka kolena, ktorú sám zverejnil na svojom twitterovom účte, sa stala veľmi rýchlo 
hitom. Na Enecu zasa nepríjemne padal Sacha Modolo, možno aj preto je šprintérska zostava v zložení Roberto 
Ferrari/Maximiliano Richeze/Filippo Pozatto/Elia Favilli.  
 
Lotto-Belisol v tradičnej zostave na Vuelte. Tradícia v troch smeroch. Už tradične sa 
nepodarilo naplniť ambíciu byť v top3 na TdF Jurgenovi Van den Broeckovi. Tentokrát 
neodstúpil kvôli pádu, aj keď pád na konci jednej z etáp na začiatku cieľovej rovinky 
odštartoval postupný prepad a koniec nádejí na elitné umiestnenie. Jurgen určite má 
na to byť top10 na Vuelte, nemyslím si, že by mal na to výrazne mútiť vodu na tých 
úplne najprednejších priečkach. Tradíca číslo 2 by mala byť smerovaná k nezl  omnému 
Austrálčanovi, ktorý už pár rokov žije v Čechách. Adam Hansen sa na Vuelte pokúsi 
dokončiť už 10.GT v jednom slede. Všetko to začalo Vueltou 2011, v ďalších dvoch 
rokoch sa mu podarilo dokončiť všetky 3 GT a v tejto sezóne ma veľmi dobre 
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našliapnuté tento husársky kúsok zopakovať. V Adamovi Hansenovi je zároveň skrytá aj tretia tradícia. Je to 
tradícia na pohľad slabých tímov na Gire/Vuelte, kde na Vuelte to zachraňuje práve väčšinou len meno JvdB, ktoré 
sú ale schopné dosiahnuť ten primárny cieľ podobne zložených formácií – etapové víťazstvo. Zrovna pre Adama 
Hansena nie je Vuelta priestorom, kde by mal veľké šance uspieť, predsa len, také Giro so zapeklitejšími 
zamotanejšími etapami, z ktorých mnohé končia napr. zjazdom, ale najmä pri fakte, že mnohé etapy najmä v 
poslednom období sa idú za veľmi extrémnych chladných a daždivých podmienok, vyhovujú odolnému tempárovi 
ďaleko viacej, resp. dá sa povedať, že patrí k tým, ktorému podobné podmienky najmenej prekážajú. V šprintoch 
síce bez Greipela, ale s belgickým šampiónom Jensom Debusschereom. V kopcoch by mal veľmi dobre asistovať 
JvdB Bart De Clercq. 
 
Movistar so supersilným tímom a s jasným cieľom – vyhrať Vueltu. Tím je bez šprintéra, všetko je podriadené 

celkovému poradiu. Sky takisto zlepil k Froomeovi slušný tím. Výhodou Sky oproti 
Movistaru je variabilita podporných jazdcov, predsa len trio Cataldo/Sivtsov/Kiriyenka 
sú tempármi, či už do kopcov alebo po rovine. O Vuelte sa hovorí, že tím nie je príliš 
potrebný. Je to z dôvodu, že etapy sú pomerne krátke a s podobným charakterom – t.j. 
na úvod pomerne dlhý rovinatý úsek a v závere jeden tvrdý ostrý kopec, príp. nejaká 
krátka stena. Tentokrát to nie je až také extrémne, aj napriek tomu je tam len jedna 
etapa a la TdF, t.j. stúpanie a následne klesanie prakticky na celom úseku etapy. Ani Sky 
nemá šprintéra, aj keď Luke Rowe je pomerne rýchlym závodníkom. Aj vďaka 
univerzálnosti spomínaného tria majú na roviny len Christiana Kneesa a čiastocne 
spomínaného Lukea Rowea. Nieve/Kennaugh/Deignan by mali zohrávať kľúčovú úlohu v 

ostrých stúpaniach v záverečnej fáze, Nieve a Deignan sú agresívni závodníci, ktorí dávajú Sky ďalšie možnosti 
útoku než tú, ktorú sme videli mnohokrát v posledných 2-3 rokoch. Naopak Alberto, aj keď bude vo forme, bude 
prakticky bez tímu v kopcoch. Inak povedané, Chris Anker Sorensen pri stále trvajúcom zákaze činnosti pre 
Romana Kreuzigera by mal byť tým posledným, kto bude zostávať s Albertom. Zaugg a Paulinho pomôžu, ale 
zázraky by som zrovna neočakával. 
 
MTN-Qhubeka dostala divokú kartu aj kvôli tomu, že má vo svojich radoch Sergia 
Pardillu. Už skúsený španielsky vrchár, v minulosti jazdiaci napr. za Movistar, bude 
pomýšľať na kvalitné umiestnenie v celkovom poradí. Samozrejme, pre 
prokontinentálny tím je účasť na GT vždy sviatkom, aj preto je zloženie najsilnejšie 
možné. Do šprintov nemôže chýbať Gerald Ciolek, možno šancu dostane aj rýchly 
Talian Kristian Sbaragli. O podporu by sa mali starať najmä traja borci z JAR 
(Venter/Thomson/Van Rensburg). Pardillu dopĺňa juhoafrický vrchársky supertalent 
Louis Meintjes, ktorý v minulom roku bral striebornú medailu na MS v závode do 23 
rokov. Okrem neho sa predstavia obaja borci z Eritrey – Daniel Teklehaymanot, ktorý zatiaľ bol skôr sklamaním na 

ProTour scéne, najmä pri fakte, aké veľké veci sa od neho čakali, aj preto sa z Oricy pred 
touto sezónou presunul do tímu MTN-Qhubeka, a podstatne mladší Kudus Merhawi 
Gebremedhin. 
 
Europcar má tretieho reprezentanta Eritrey na štarte – Natnael Berhaneho. Europcar 
môže byť na poli GT v tejto sezóne spokojný, najmä zásluhou Pierrea Rollanda, ktorý sa 
zvládol dôstojne popasovať s dvojštartom Giro/Tour. Pre Europcar je to prvá sezóna 
medzi ProTour tímami, aj preto je pochopiteľné, že na Vueltu 
už naozaj nie je moc z čoho brať. Sicard a Berhane by mali 

niečo predviesť v kopcoch a inak to bude viac-menej len o bojovnosti a aktivite. 
Akýkoľvek čiastkový úspech a tým ani nemyslím etapové víťazstvo, bude mať pre 
Europcar cenu zlata.  
 
Katusha má takisto, čo zachraňovať. Etapové víťazstvá sú síce fajn, ale jednoducho v 
sezóne zatiaľ chýba kvalitný výsledok niektorého z jazdcov na GT. Aj preto vyzerá 
menoslov jazdcov tohto tímu tak, ako vyzerá, t.j. nechýba nikto, kto patrí k najlepším 
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vrchárom v tíme. JRod je jasným lídrom, Moreno ukázal v Burgose, že vyladil veľmi dobre formu pred štartom 
Vuelty, Losada/Trofimov/Caruso/Vorganov budú ďalšími členmi vrchárskeho supertímu, na roviny a do úvodnej 
časovky zostáva tak len ten zvyšok – ruské trio Kolobnev/Chernetskyi/Kozontchuk. TTT je ale naozaj krátke, 
možno aj s tým sa v tíme tak trochu pri skladbe počítalo, zároveň aj duo Trofimov/Vorganov sú skor 
charakteristikou tempári, než že by boli vyloženými tradičnými vrchármi, ako sa to dá do bodky povedať o tom 
zvyšku.  
 

Tak ako Katusha má jasný cieľ – celkové poradie a nič iné, v prípade Treku je to presne 
naopak. Znova je v deviatke jazdcov neunaviteľný držiak Haimar Zubeldia, ktorý 
málokedy sklame, aj keď na druhej strane prakticky nemôže prekvapiť. V tíme sú si ale 
vedomí, že po absolvovanej TdF v elitnej desiatke bude veľmi náročne zopakovať niečo 
podobné aj na pre neho domácej Vuelte. Takže všetko bude o etapových víťazstvách. 
Mimo hromadných šprintérskych etáp si právom môžu robiť zálusk prakticky na 
ktorúkoľvek etapu. Majú dosť časovkárskej kvality, aby uspeli hneď v úvodnej krátkej 
tímovej časovke, viz. v tíme nechýba 
Cancellara/Sergent/Vandewalle/Jungels/Popovych. Určite šance žijú pri náročnejších 
šprintérskych dojazdoch, viz. Fabio Felline, príp. čiastočne aj Jasper Stuyven. A všetky 

klasikárske dojazdy, príp. aj vrchárske etapy z úniku môžu padnúť za obeť Julianovi Arredondovi. Ten síce 
nevstupuje do Vuelty s ideálnou formou, avšak má dosť dní na to, aby aj s týmto hendikepom niečo urobil a otočil 
to v neskoršej fáze do svojej výhody.  
Keď už som spomínal tú tímovú časovku, ďalšie 2 tímy musia mať už klasicky tie najvyššie ambície v tejto 
špecifickej cyklistickej disciplíne.  
 
V prípade OPQS je to o tom, že keď máte v tíme najlepšieho časovkára sveta, musíte 
mať vždy šancu. Mimo Tonyho Martina už síce v zostave nenarazíme na žiadne veľké 
časovkárske eso, lenže treba si uvedomiť, že v takto krátkej tímovej časovke bude veľmi 
užitočný Tom Boonen a za výhodu treba brať aj fakt, že líder na celkové poradie, 
Rigoberto Uran, je jedným z najlepších časovkárov z GC lídrov vôbec. Inak je tím 
primárne poskladaný pre úspechu Riga v celkovom poradí. Pri Boonenovi a Martinovi 
zasa treba vidieť prípravu pred MS, aj keď v prípade Tonyho Martina to zároveň 
znamená, že aspoň jedno etapové víťazstvo je prakticky isté a to druhé je hrateľné, aj 
keď je otázkou, či má zmysel zostávať v závode len kvôli 9.3km dlhej záverečnej 
časovke, ktorá sa dá pokojne nazvať epilógom.  
 

Aj Orica prvýkrát po dlhom čase, t.j. dá sa povedať prvýkrát v ich existencií, vyhlásila, že 
na Vuelte chce uspieť v celkovom poradí. To ale znamená, že ich šance v úvodnom 
prológu sú podstatne menšie. Nielenže ten tím nevyzerá časovkársky a tempársky tak 
dominantne, ale zároveň budú chcieť doviesť v dobrom čase aj ich lídra, Kolumbíjčana 
Estebana Chavesa. Samozrejme, Meyer/Bewley/Clarke/Docker/Lancaster/Matthews, to 
nie je najhoršie, ale tím je tak 2 mená pod časovkárskou normou, na ktoré sme boli 
dlhodobo zvyknutí. Na podporu Chavesa bude už tradične pracovať Ivan Santaromita, 
jeden z dua Yatesových – Adam a určite aj versatilný Simon Clarke, niekoľkonásobný 
víťaz vrchárskej súťaže na Vuelte. Samozrejme, v tíme sa ide tradične aj pre etapové 

víťazstvá – v šprintoch Matthews, z únikov a v klasikárskych dojazdoch Yates a podľa vývoja Chaves.  
 
Giant-Shimano, aj tu je zmena v myslení. Aj tu sa prvýkrát cielene pôjde na celkové 
poradie a tým vyvoleným je Warren Barguil, dvojnásobný etapový víťaz z minuloročnej 
edície španielskej GT. Podporu v kopcoch mu budú robiť ďalšie mladé talenty, ktoré sa v 
posledných rokoch objavili v Giante – Craddock/Haga/Ludvigsson. Bolo by naivné si 
myslieť, že sa všetko v tomto tíme otočí o 180 stupňov a šprinty pôjdu úplne na druhú 
koľaj. To by sa nestalo, aj keby sa náhodou v prvej etape zranil John Degenkolb – v 
zálohe je napr. Ramon Sinkeldam, aj keď je pravdou, že profily etáp na Vuelte dokonale 
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nahrávajú pre Johnovi, ktorý nemá problém s členitejším terénom. 
 
Síce nemám rád TTT, ale takáto krátka by nemala nijako prílišne poškodiť ktoréhokoľvek z favoritov, aj keď má 
napr. časovkársky slabší tím.  
 
Už v 6.etape by sa malo začať diať niečo aj medzi favoritmi na triumf, aj keď nečakám nič veľké. Všetko dôležité by 
sa malo udiať v druhom týždni, ktorý po dni voľna začne 36.7km dlhou časovkou.  
 
Nasledovať bude krátka a taká absolútne tradičná etapa, kde to bude o dlhej rovinatej úvodnej fáze a záverečnom 
pomerne dlhom výživnom kopci. Potom dva dni uvoľnenia a oddychu, aspoň to tak z profilu vyzerá, keďže vo 
štvrtok sa pôjde prakticky úplna placka pre ortodoxných šprintérov a v piatok vyložene etapa pre početný únik, 
kde bude mať šancu skoro každý na výhru, kto sa do toho úniku pracne dostane.  
 
A od soboty 6.septembra to vypukne. Víkendové etapy budú skôr o úplnom závere. V tej sobotnej by sa až do 
záverečného stúpania nič veľké diať nemalo, predsa len, je to etapa, ktorá má viacej ako 200km, čo je na pomery 
Vuelty obrovská porcia kilometrov. Tá nedeľná je viac-menej len o záverečnom známom stúpaní na Lagos de 
Covadonga. Pondelňajšia etapa by v kombinácií s nabitým druhým týždňom a najmä v kombinácií s dvomi 
vikendovými etapami vražedná. Práve tu bude priestor zvrátiť aj na pohľad bezvýchodiskovú situáciu v celkovom 
poradí. Ak sa nič nestane borcom z Garminu, tak zrovna toto je etapa, kde môžu využiť početnú prevahu, veľkú 
odvahu a samozrejme kvalitu, nebolo by to prvýkrát. Samozrejme, ponúka sa aj prípadný útok Alberta Contadora, 
aj od neho sme to už niekoľkokrát v minulosti videli a samozrejme bude sa dať aplikovať aj obrovská kvalita tímu 
Movistar, ak by to bolo potrebné, t.j. Nairo, príp. Alejandro by neboli v čele.  
 
Záverečný týždeň je už skôr priestorom pre úniky. Otázkou je, kto zo šprintérov/klasikárov bude na Vuelte 
zostávať až do úplného konca. Predposledná etapa, horská, príde po dni voľna a troch na pohľad ľahkých 
príjemných etapách, aj keď niekedy zdanie klame a záleží len na odhodlaní a kvalite cyklistov, čo z etapy pre 
diváka vytvoria. Záver bude závislý na poradí. Keď bude všetko v sekundách, záverečná krátka časovka bude 
extrémne zaujímavá, ale taký scenár nie je zrovna pravdepodobný. Narozdiel od nezáživnej šprintérskej derniéry 
je tu aspoň malá šanca, že by o vzrušenie nemusela byť núdza, aj keď vo výsledku to zrejme bude dosť podobné.  
 
23.8., deň, kedy to všetko 
vypukne a ja dúfam, že 
nabité štartové pole sa 
postará o nezabudnuteľné 3 
týždne plné akcie, skvelých 
výkonov a emócií. 
 
Autor článku: UselessToo 
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doNny PREVIEW: PREMIER LEAGUE PREVIEW 2014/15 
(psáno k 15.8.2014) 

 

V půlce srpna se na obrazovky fotbalových fanoušků vrací 
anglická Premier League, která i letos slibuje velmi 
napínavou podívanou. Pro mnohé nejlepší liga na světě 
začíná 16. srpna a příznivci anglické kopané jsou jistě 
zvědavi, jak se povede jejich oblíbeným týmům. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uplynulá sezóna nabídla rozuzlení až v posledním kole, kdy se ze zisku trojefe nakonec radovali fotbalisté 

Manchesteru City. Dlouho nebyli bez šance Liverpool a Chelsea, kteří ztráceli na svého výše umístěného soka pouhé dva 

body. Za zmínku stojí i neštěstí Arsenalu, který se držel na čele tabulky po většinu roku, ale svým nedostatečným bodovým 

ziskem na hřištích soupeřů o titul, a také díky častým zraněním, o prvenství v lize přišel. Bezesporu největším zklamáním 

byly výkony Manchesteru United, který pod vedením Davida Moyese dosáhl na konečnou sedmou příčku. Tento slavný celek 

tedy letos nebude hrát ani jednu z evropských soutěží. Na druhém pólu tabulky byl boj o záchranu také velmi napínavý. 

Bodové rozestupy byly v posledních kolech minimální a pověstný „Černý Petr“ padl na hráče Cardiffu, Fulhamu a Norwiche. 

Tohle trio bude v novém ročníku nahrazeno londýnským QPR, Leicesterem a Burnley. 

V průběhu měsíců července a srpna každý fanoušek netrpělivě sleduje přestupní okno, které i letos nabídlo zajímavé 

přestupy a přineslo do Premier League několik zvučných jmen. Na tento pomyslný seznam určitě patří Alexis Sánchéz, 

navrátilci Cesc Fabregas a Didier Drogba, Diego Costa, Herrera a spousta dalších. Z britských ostrovů naopak odešel nejlepší 

střelec sezóny 2013/14 Luis Suaréz, který přestoupil do španělské Barcelony. Dalšími odchozími jsou David Luíz (PSG), 

Vermaelen (Barcelona), A. Cole (AS Řím), Vidič (Inter) nebo Evra (Juventus). 

Kurzy na vítěze Premier League (bet365):  
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BOJ O TITUL 

 

 
Arsenal - celek ze severního Londýna byl po celá léta znám svou zdrženlivou nákupní politikou. V předešlých sezónách 
nechával své fanoušky do poslední chvíle čekat, protože přiváděl většinu hráčů za minutu dvanáct. Letošek byl zcela jiný, 
manažer Arséne Wenger přivedl vzápětí po ukončení Mistrovství světa v Brazílii hned čtyři prvotřídní hráče. Největší 
pozornost přitahuje bezesporu Alexis Sánchéz. Toto množství hráčů, které nemusí být konečné, si nevyžádalo odchod 
klíčových hráčů (výjimku tvoří Sagna) a kádr je po delší době konkurenceschopný pro zisk titulu. Londýnský celek vyčnívá 
svým ofenzivním pojetím fotbalu, které je líbivé pro většinu fotbalových fanoušků. Arsenal má hned několik možností, jak 
poskládat útok. Obě záložní křídla jsou totiž až ztrojena kvalitními fotbalisty (Sánchéz/Walcott/Ox, 
Cazorla/Podolski/Campbell), a když k tomu připočteme zvučné středové trio - Özil, Wilshere, Ramsey, musíme zařadit 
Arsenal mezi týmy, které budou bojovat o mistrovský titul. Ze sázkařského hlediska bych doporučil právě Arsenal, u jehož 
kurzu, i přes pokles, vidím hodnotu. 
Přestupy 
          A. Sánchéz, M. Debuchy, D. Ospina, C. Chambers 
          L. Fabianski, Z. Ansah, B. Sagna, T. Eisfield, C. Jenkinson, B. Afobe, T. Vermaelen 
 
 
Chelsea  - každé přestupové období je v Chelsea velmi rušné a ani to letošní nebylo výjimkou. Bohatý klub pod vedením 
skvělého stratéga Josého Mourinha se nebál investovat do posílení kádru. Modrý dres tak od nové sezóny oblečou hráči jako 
Cesc Fabregas, Diego Costa, Filipe Luis nebo navrátivší se legenda Didier Drogba. Během přestupů se Chelsea na jednu 
stranu vytáhla skvělým obchodem, kdy dokázala prodat Davida Luize za astronomických 50 miliónů euro. Na druhou stranu 
učinila podle mého názoru chybné rozhodnutí, kdy uvolnila Romela Lukaka a ponechala si impotentního střelce Torrese. Při 
pohledu na soupisku si nejsem jist kvalitou stoperské dvojice, ale v posledních dnech se objevují spekulace o příchodu 
Benatii z AS Řím. Nejsilnější stránkou Chelsea je podle mého manažer a jeho taktické schopnosti. Arogantní Mourinho 
dokáže své svěřence skvěle připravit a i přes nelíbivý fotbal dokáže dojít pro tři body. Čistě kurzově je Chelsea největším 
favoritem a na papíře vypadá velmi silně. Já ovšem nevidím v tak nízkém kurzu hodnotu, protože kurz pod tři je při tak 
vyrovnané soutěži, jakou Premier League je, velmi nevýhodný. 
Přestupy 
          C. Fabregas, D. Costa, M. Pašalič, Filipe Luis, D. Drogba, T. Courtois (návrat z hostování) 
          D. Luiz, F. Lampard, D. Ba, A. Cole, R. Lukaku, O. Romeu, R. Bertrand, G. Kakuta, P. van Aanholt, Wallace, B. Traore,  
          S. Hutchinson, J. Swift, K. Omeruo, B. Clifford, Ch. Atsu 
 
 
Manchester City - loňský vítěz bude mít s obhajobou titulu v letošní sezóně velmi těžkou práci. Na záda mu dýchá tradičně 
Chelsea, hladový po úspěchu je Arsenal a návrat do hry hlásí také Manchester United. Jako každé léto, i letos přivedlo City 
několik hráčů a celkový účet se vyšplhal na 50 miliónů liber. Klíčoví hráči v kádru zůstali, odešli pouze nepotřební hráči, kteří 
se nedokázali pravidelně prosazovat v kádru. Rozhodně vítám nákup stopera, protože Demichelis dokázal párkrát svými 
kiksy udělat vrásky na čele Pellegrinimu a při opětovné absenci kapitána Kompanyho by se to nemuselo vyplatit. Hlavní 
zbraní Citizens je útok, který se mohl v minulé sezóně pyšnit nejvíce vstřelenými góly (102, 2,68g/záp.). Zásluhu na tomto 
prvenství má nespočet hráčů, kteří svým rychlým přechodem do útoku a průniky ze stran dokážou nadělat problémy 
nejedné obraně. Navíc není žádným překvapením, že každý ofenzivní post je zdvojen hráčem světových kvalit. Podle mého 
názoru čeká City velmi těžká sezóna a vzhledem k nabízenému kurzu nevidím žádnou hodnotu, stejně jako v případě 
Chelsea.  
Přestupy 
          B. Sagna, F. Lampard, E. Mangala, B. Zuculini, Fernando, W. Caballero 
          J. Rodwell, J. Lescott, G. Barry, C. Pantilimon, A. Henshall, E. Huws, R. Wabara, B.Zuculini (host.), J. García 
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Manchester United - nejúspěšnější anglický celek má v této sezóně co napravovat. V té loňské skončil až na překvapivém, 
ale zcela zaslouženém sedmém místě. Po delší době to tak bude sezóna bez evropských soutěží. Zásadní změnou je příchod 
úspěšného kouče Van Gaala, který nahradil neúspěšného Davida Moyese. Nizozemský trenér přináší do United zcela nové 
herní pojetí a nějakou dobu potrvá, než si mužstvo v ostrých zápasech sedne. Během letní přípravy dokázalo United 
ovládnout šampionát v USA a dát fanouškům alespoň trochu radosti po uplynulé sezóně, i naděje do sezóny letošní. Trošku 
mě zaráží přestupová neaktivita na trhu, kdy do kádru přišel pouze mladý krajní bek Shaw a Herrera, tým naopak opustily 
základní stavební kameny obranných řad - Vidič s Evrou. Největším problémem United je obsazení pozice stopera a krajního 
záložníka. Složený tým nevypadá zas tak zle, ale pokud se Van Gaal neuspokojí pouze s kvalifikací do Ligy Mistrů, je potřeba 
jednoho či dva hráče dokoupit. 
Přestupy 
         A. Herrera, L. Shaw, V. Milinkovič 
          N. Vidič, P. Evra, R. Ferdinand, A. Buttner, Bebe, F. Macheda, J. Barmby, A. Henriquez 

 
 

Evropské poháry 

 

 
Everton - příjemným překvapením minulé sezóny bylo umístění Evertonu, který po 38. kolech dosáhl na skvělou pátou 
pozici, zaručující vstupenku do Evropské Ligy. Nicméně Everton hodlá letos skončit o příčku výše a dostat se tak do vysněné 
Ligy Mistrů. Velmi výrazně se na úspěchu podílel hostující Romelu Lukaku, po jehož skvělých výkonech neváhal Everton 
vysázet pro klub rekordních 28 miliónů liber. Kádr je výborně poskládán a mix zkušeností s talentovaným mládím nese své 
výsledky. Liverpoolský celek je velmi sympatickým mužstvem, ale nemyslím si, že svým umístěním dosáhne na Ligu Mistrů. 
Výše popsaná čtveřice týmů je přeci jen na vyšší úrovni a cestu do milionářské soutěže spatřuji přes Evropskou ligu, která 
nově garantuje vítězi vstupenku do následujícího ročníku Ligy Mistrů. Pro tým bylo také důležité udržení zkušeného 
středopolaře Barryho, ke kterému se připojil talentovaný Bešič. Tento mladý bosenský fotbalista se výborně prezentoval na 
Mistrovství světa v Brazílii. Na finanční možnosti klubu je Everton výborným celkem a očekávám ho rozhodně v první 
sedmici týmů. 
Přestupy 
          G. Barry, R. Lukaku, M. Bešič, B. Galloway, Ch. Atsu 
           M. Gueye 
 
 
Liverpool - až do posledního kola živil tento slavný celek naději na zisk vytouženého titulu. Neúspěšným závěrem soutěže se 
ovšem připravil o pětibodový náskok před pronásledovateli. Následující sezónu můžeme označit za novou éru Liverpoolu - 
éru bez Luise Suaréze. Nejdůležitější hráč a zároveň nejlepší střelec Premier League odešel do slunné Barcelony za pořádný 
balík peněz. Liverpool neváhal takto vysoký obnos investovat do nových hráčů. S troškou nadsázky vykoupili Southampton, 
když přivedli hned trio hráčů. Celková útrata se vyšplhala nad astronomickou hranici 100 miliónů liber. Podobný průběh zažil 
před dvěma lety Tottenham, když za podobnou částku odešel Bale a londýnský celek přivedl také kvantum hráčů. 
Liverpoolské posily jsou určitě nadprůměrnými v rámci Premier League, ale v kádru Liverpoolu mi chybí rozdílový hráč, 
kterým byl Suaréz. Očekávám mírný propad v tabulce a rozhodně je nepovažuji za kandidáty na titul. 
Přestupy 
          R. Lambert, A. Lallana, D. Lovren, D. Origi, J. Manquillo, L. Markovič, E. Can, A. Moreno 
          L. Suaréz, P. Reina, D. Origi (hostování), L. Alberto, I. Aspas, A. Wisdom, C. Coady, B. Smith, J. Sokolík, M. Kelly 
 
 
Tottenham - největší rival Arsenalu začne již pátou sezónu honby za opětovným postupem do předkol Ligy Mistrů 
(naposledy 2009/10). K dosažení cíle by měl pomoci nový manažer Manuel Pochettino, který odváděl na lavičce Saints 
výborné výkony. Odchod Balea před dvěma lety neznamenal pro Spurs výraznější propad v tabulce, ale na přední anglické 
kluby tým nedosahuje. I výsledky v minulé sezóně proti velkým týmům tento fakt dokazují. V mnoha případech se dokonce 
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jednalo vysloveně o ostudné debakly (City 6:0 a 1:5, Liverpool 0:5 a 4:0, Chelsea 4:0). Dosud uskutečněné přestupy ani 
neskýtají naději na výraznější posun v tabulce a předpokládám, že budou zase bojovat s Evertonem a pravděpodobně i 
s Liverpoolem o místo do Evropské ligy. V kádru sice najdeme hráče jako Soldado nebo Eriksen, ale chybí tu rozdílový hráč, 
který by se nebál vzít odpovědnost na sebe a rozhodnout utkání.  
Přestupy 
          M. Vorm, B. Davies, E. Dier 
          G. Sigurdsson, H. Gomes, G. Hall, J. Archer, J. Livermore, S. Coulthirst, K. McEvoy, I. Falque, A. Pritchard 
 
 

Boj o TOP10 

 

 
Newcastle -mnohými fanoušky nenáviděný Alan Pardew dostal od vedení klubu důvěru a zůstal na St. James's Parku. 
Navázat na úspěšnou sezónu 2011/12, kdy Straky skončily na pátém místě tabulky, bude velmi obtížné, až nereálné. Jak je u 
Newcastlu zvykem, i v tomto přestupovém období došlo ke značné výměně hráčů. Do letošní sezóny nemůže trenér počítat 
se dvěma klíčovými hráči - Mathieu Debuchym a hostujícím Loicem Rémym. O peníze není na severu Anglie nouze, a tak se 
klub rozhlédl po nových hráčích a přivedl několik zvučných jmen. Z tolik oblíbené Ligue 1 přišel Remy Cabella s Emmanuelem 
Riviérem a ze sousedního Nizozemí dvojice De Jong a Janmaat. Odchozí hráči byli dostatečně nahrazeni a kvalita kádru se 
zase o něco rozšířila. Na druhou stranu mi tu chybí kvalitní posila do obranných řad, protože Newcastle v minulé sezóně 
inkasoval 59 branek (6. nejhorší obrana). Pohárové ambice tento celek určitě má, ale jedinou cestu vidím přes anglický 
pohár. Kádr je dostatečně silný na týmy z dolní poloviny tabulky, stejně tak může potrápit špičku ligy, ale na konsistentní 
výkony proti TOP týmům to není.  
Přestupy 
          R. Cabella, E. Riviére, D. Janmaat, S. de Jong, J. Colback, F. Ferreyra, K. Darlow, J. Lascelles, A. Perez  
          M. Debuchy, L. Rémy, S. Marveaux, A. Campbell, K. Darlow (host.), J. Lascelles (host.), J. Tavernier, D. Gosling,  
          J. Mitchell, C. Newton 
 
 
Southampton - pořádné zemětřesení v kádru zažil tento fotbalový klub z jihu Anglie. Ve své druhé sezóně v Premier League 
skončil na výborném osmém místě tabulky. Tenhle výsledek vzbudil u špičkových anglických týmů zájem o jejich nejlepší 
hráče. Zejména Liverpool neváhal zaplatit za tři stavební kameny kádru téměř 50 miliónů liber. Kromě hráčských odchodů 
nastala změna také na lavičce odchodem manažera Pochettina do severního Londýna. Nahrazen byl neméně kvalitním 
Ronaldem Koemanem, který postupně zaplňuje díry po odchodech mnoha hráčů. I přes celkem kvalitní náhrady bude velmi 
těžké skvělé umístění zopakovat. Nový trenér s sebou přináší nové herní pojetí, v šatně je spousta nových hráčů a nějaký čas 
potrvá, než si vše sedne. Nemyslím si však, že tyto odchody budou znamenat výrazný propad tabulkou a celek z jihu Anglie 
bude bojovat o umístění ve vrchní polovině tabulky. 
Přestupy 
          D. Tadič, G. Pellé, S. Taider, F. Forster, S. Long 
          R. Lambert, A. Lallana, D. Lovren, C. Chambers, L. Shaw, D. Fox, D. Osvaldo, J. Turnbull, A. Robinson, L. Bernard, J. Forte 
 
 
Stoke City - Stoke začne již svou sedmou sezónu po návratu do Premier League. Během dosavadního působení se tým 
prezentoval výborně a neměl výraznější problémy se záchranou. V posledním ročníku se navíc dokázal probojovat do elitní 
desítky týmů a tento úspěch bude chtít letos zopakovat. Stoke City prošlo také menší herní obměnou. Z bojovné a tvrdé hry 
se přeorientovali na techničtější fotbal, který jim naordinoval Mark Hughes. Ten přivedl do svého kádru velmi kvalitní 
fotbalisty buď zcela zdarma, nebo za minimální obnos. Velkou zbraní týmu je domácí prostředí, odkud se body odvážejí 
velmi těžce. V této pomyslné tabulce by tým skončil na skvělé šesté pozici. Mezi cenné skalpy patří zejména tyto výsledky - 
City 0:0, Chelsea 3:2, Everton 1:1, United 2:1, Arsenal 1:0. Atmosféra na Britannia Stadium je doslova elektrizující a o své 
fanoušky se Stoke bude opírat i letos. 
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Přestupy 
          S. Sidwell, P. Bardsley, M. Biram Diouf, D. Teixeira, B. Krkič 
          M. Kightly, J. Alabi, J. Ness 
 
 
West Ham - s oblíbeností manažera je to v týmu West Hamu podobné jako u Newcastlu. Big Sam byl v několika zápasech 
vypískán, ale klubové vedení se rozhodlo anglického manažera nechat. Po rozpačitém úvodu a celkových výkyvech se West 
Ham umístil na třinácté pozici. Letošním cílem je postup do TOP10, a proto se vedení rozhodlo investovat. Rozhodně 
nešetřilo peníze na Valenciovi, který se blýskl na Mistrovství světa a přišel za patnáct miliónů liber. West Ham praktikuje 
spíše bojovný a důrazný fotbal, pro který byl vhodný Andy Carroll, který se na pár měsíců zranil a i pro větší variabilitu se 
rozhodli pro koupi Maura Zaráteho. Tyto příchody dávají fanouškům jasný signál, že se tým snaží zvednout kvalitu ofenzivy. 
Vždyť v minulé sezóně hráči vstřelili pouze 40 branek. Pokud West Ham zlepší svou gólovou produktivitu a vyhne se větším 
výkyvům ve formě, může svůj sezónní cíl splnit. 
Přestupy 
         M. Zárate, E. Valencia, C. Jenkinson, D. Poyet, Ch. Kouyaté, D. Sakho 
          J. Cole, M. Taylor, S. Henderson, A. Creswell, G. Moncur 
 
 

Dolní polovina tabulky 

 

 
Aston Villa - Birminghamský celek disponuje poměrně mladým kádrem, a tak není vůbec divu, že během letního 
přestupového okna přišlo do týmu pár zkušených fotbalistů - Joe Cole, Kieran Richardson nebo Senderos. Nikdy nevíme, co 
můžeme od Aston Villy očekávat. Dokážou porážet celky jako Arsenal, Manchester City nebo Chelsea, ale na druhé straně 
odevzdat všechny body soupeřům z nižších pater tabulky. Největší slabinu shledávám v obranné řadě, která inkasovala 61 
branek. Tento nepříznivý fakt nedokázali vyrovnat ani svou ofenzivou, které se podařilo vstřelit 39 vstřelených branek. Tým 
je v útočné hře až moc závislý na Bentekem, jehož absence v několika zápasech byla na hře a gólech znát. V letošní sezóně 
očekávám velmi podobné umístění jako v sezóně minulé. Angažovaní hráči sice přinesou do týmu zkušenosti, ale potřebnou 
kvalitu, která by zvýšila naděje na klidný střed tabulky, rozhodně ne. 
Přestupy 
          J. Cole, K. Richardson, P. Senderos, A. Cissokho 
          A. Luna, N. Helenius, Y. Sylla, N. Delfouneso, J. Bowery, A. Tonev, D. Johnson, J. Steer, S. Carruthers 
 
 
Crystal Palace - neskutečnou práci odvedl v minulé sezóně s londýnským celkem manažer Tony Pulis. Od svého jmenování 
na konci listopadu dokázal sestupový tým pozvednout až na konečné jedenácté místo. V lednovém přestupovém okně 
přivedl pět posil, které si se zbytkem týmu náramně sedly a i ony přispěly k pětizápasové šňůře výher. Není divu, že byl Tony 
Pulis vyhlášen jako „Premier League Manager of the Year“. I přes všechna tato pozitiva Tony Pulis od týmů odchází. 
Důvodem odchodu jsou neshody s vedením a do týmu bude muset přijít nový manažer, což je těsně před prvním kolem 
velmi nepříjemné. Tým přes léto výrazně neoslabil, naopak příchozí hráči by měli úroveň klubu pozvednout. Záchranářské 
problémy by se měly tomuto klubu vyhnout a umístění nad sestupovou propastí je velmi reálné. Pro zajímavost je Crystal 
Palace podle Transfermarktu nejméně hodnotným kádrem v celé soutěži a ani jejich skromný stadion s tréninkovým 
areálem příliš na celkové hodnotě klubu nepřidají. 
Přestupy 
          F. Campbell, B. Hangeland, Ch. Kettings, M. Kelly 
          K. Dikgacoi, J. Campana, S. Dobbie, A. Wynter, D. Moxey, A. Wilbraham, O. Sow, K. Appiah, J. Hunt 
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Sunderland - hektický závěr sezóny zažili fanoušci na severu Anglie. Pod vedením temperamentního manažera Poyeta 
každým kolem stahovali náskok na nesestupové pozice. Tým se nakonec v soutěži zachránil a díky povedenému závěru 
soutěže se vyšplhal až na čtrnáctou pozici. K úspěšné záchraně se přidala spanilá jízda Sunderlandu v Capital One Cupu, kdy 
je až ve finále zastavil Manchester City. V letošní sezóně by si vedení představovalo určitě klidnější sezónu. Do týmu sice 
přišlo pár zajímavých fotbalistů a mezi nimi talentovaný Rodwell (10 miliónů liber), ale za poslední sezónu toho odehrál 
velmi málo a nikdo neví, co od něj očekávat. V posledních dnech se navíc spekuluje o návratu útočníka Boriniho, který 
v minulé sezóně nasázel 10 branek. V letošní sezóně neočekávám, že by se měl tým zabývat starostmi o záchranu, rovněž 
však neočekávám výraznější posun v tabulce. Sunderland se navíc zbavil nepotřebných hráčů, ale tento tým není dostatečně 
připraven na proražení do elitní desítky klubů. 
Přestupy 
           J. Rodwell, P. van Aanholt, J. Goméz, B. Jones, C. Pantilimon, S. Vergini, W. Buckley 
           C. Gardner, P. Bardsley, J. Colback, B. Knott, K. Westwood, El-Hadji Ba, Ch. Flores, I. Scocco, J. Egan, J. Pickford 
 
 
Swansea - Velšský zástupce Premier League je u mě favoritem na nejlepší umístění ze všech výše zmíněných týmů. To by 
znamenalo obhájit loňské dvanácté umístění. V minulé sezóně se celek účastnil Evropské ligy a při nabitém programu tato 
soutěž postupem času ubírala hráčům na kondici. Své umístění vylepšili zejména formou v posledních čtyřech kolech, kdy 
získali devět bodů. Přes léto došlo k zásadním momentům - udržení Bonyho a odchod Vorma. Náhrada za brankářskou 
jedničku, která se rozhodla jít dělat do Tottenhamu dvojku, je podle mého velice kvalitní. Polský brankář doplácel v Arsenalu 
na skvělé výkony svého reprezentačního kolegy. Své kvality prokázal například v FA Cupu, kde přiložil „rukavici“ k dílu. Jako 
konkurent k Bonymu navíc přibyl další silový útočník Bafitembi Gomis z Lyonu a útočnou sílu by měl ze záložní řady podpořit 
Sigurdsson, který doplatil na přetlak v záložní řadě Spurs. Ten by se měl stát náhradou za odcházejícího Michua, jehož si 
s následným odkupem na rok půjčila italská Neapol. Letošní sezóna bude bez účastí velšského celku v evropských pohárech, 
a tak se klub může soustředit jen na ligu a své loňské umístění minimálně zopakovat. 
Přestupy 
           L. Fabianski, B. Gomis, G. Sigurdsson, M. Emmes, J. Montero 
           M. Vorm, L. Lita, B. Davies, A. Pozuelo, D. Alfei, G. Edwards, P. Hernandéz, Michu (hostování) 
 
 

Adepti na sestup 

 

 
Burnley - fotbalový klub z malého městečka Burnley postoupil do nejvyšší anglické soutěže z druhého místa, které 
zaručovalo přímý postup. V Championship mělo Burnley nejlepší obranu z celé ligy (ve 46 zápasech obdrželo pouhých 37 
branek). Na pevné obraně bude jistě trenér stavět i v Premier League, kde to bude ale o poznání těžší. Kádr je sestaven 
z drtivé většiny na britských hráčích, mezi kterými vyčnívá hvězdné duo útočníků Danny Ings a Sam Vokes. Prvně jmenovaný 
dokázal ve 40 zápasech vstřelit úctyhodných 21 branek, jeho kolega rozvlnil síť ve 20 případech při 39 zápasech.  Pro 
úspěšnou záchranu jsou taky velmi důležité zkušenosti, které vedení Burnley našlo v hráčích jako Matt Taylor (West Ham) 
nebo Steven Reid (West Brom). S omezenými financemi si klub zkrátka nemůže dovolit zaplatit lepší a zkušenější hráče. Na 
druhou stranu je zbytek týmu velmi nezkušený a Premier League je přeci jen o třídu výše a nemyslím si, že Burnley svou misi 
záchrany zvládne. Burnley je pro mě jasný sestupující, který skončí na posledním místě v tabulce. 
Přestupy 
          M. Taylor, S. Reid, M. Gilks, M. Kightly, D. Stockdale, L. Jutkiewicz 
           Ch. Baird, J. Stanislas 
 
 
Hull City - Tygři v minulé sezóně ligy příliš neoslnili a skončili na šestnáctém místě tabulky, pouhé čtyři body od sestupujícího 
Norwiche. Hull naopak oslnil ve finále FA Cupu, ve kterém sice podlehl Arsenalu (i přes vedení 2:0), ale díky čtvrté pozici 
Gunners se tým manažera Bruce kvalifikoval do Evropské ligy. Tygři v pohárové Evropě ještě nikdy neúčinkovali a tuto 
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jedinečnou možnost si budou chtít určitě užít a vydržet v soutěži co nejdéle. Na druhou stranu to sebou nese větší riziko 
zranění a vyšší požadavky na fyzickou kondici. Egyptský majitel klubu neváhal investovat do rozšíření kádru dvacet miliónů 
liber, protože to případný úspěch na dvou frontách vyžaduje. Posily přišly opravdu dobré, zejména příchody Snodgrasse, 
Inceho a Livermora můžou pomoci Hullu k lepším výsledkům. Jak jsem už zmínil, účastí v Evropské lize klesají Hullu procenta 
na umístění v klidné zóně mimo sestupové vody. Obávám se, že se náročný program později projeví a Hull bude mít se 
záchranou v soutěži co dělat. 
Přestupy 
          R. Snodgrass, T. Ince, J. Livermore, H. Maguire, A. Robertson, J. Ter Horst 
          R. Koren, M. Fryatt, C. Stewart, M. Oxley, N. Proschwitz, J. Dudgeon, C. Townsend, C. Henderson, P. McElroy, S. Long 
 
 
Leicester City - po jednoznačném vítězství ve druhé nejvyšší soutěži neočekávají fanoušci nic jiného než úspěšnou záchranu. 
V loňské sezóně se Leicester prezentoval skvělým fotbalem s velkým množstvím gólů, který po 46 kolech přinesl na konto 
neuvěřitelných 102 bodů (31-9-6 83:43). Za skvělými výsledky stál například talentovaný brankář Schmeichel, bývalý hráč 
Fulhamu Konchesky nebo střelecké duo Nugent-Vardy. Tato dvojice útočníků nastřílela dohromady 36 branek. I přes 
střelecké schopnosti těchto hráčů neváhal Leicester vysázet pro klub rekordních osm miliónu liber, aby přivedlo konkurenci - 
Argentinec Leonardo Ulloa z Brightonu (35 záp./15g). Leicester se nebál také přivést hráče se zkušenostmi z Premier League. 
Z Brightonu přišel do týmu zkušený stoper Upson nebo Albrighton z Aston Villy. Tento nováček soutěže má podle mého větší 
šanci na úspěšnou záchranu než ten z Burnley. 
Přestupy 
           M. Upson, L. Ulloa, M. Albrighton, J. Barmby, B. Hamer 
            P. Callagher, L. Dyer, Z. Whitbread, N. Danns, M. Waghorn, G. Taft 
 
 
Queens Park Rangers - pouhou jednu sezónu trvalo, než se tento bohatý londýnský celek vrátil do Premier League. Svůj 
postup si vykopal po vítězství ve finále play-off na stadionu Wembley. Aby se nemusel opakovat sestup, přivedlo vedení 
klubu do týmu pár zajímavých jmen. Z Cardiffu odešel skvělý stoper Caulker, ke kterému se přidá zkušenost v podobě Ria 
Ferdinanda. Dalším zvučným jménem je Isla, který přišel z italské Serie A. Z hostování se navíc vrátil útočník Loic Rémy, který 
neprošel lékařskou prohlídkou v Liverpoolu a bude se muset spokojit s menším klubem. S jeho službami do nové sezóny 
počítá i zkušený manažer Harry Redknapp, který zná Premier League velmi dobře. Myslím si, že letošní ročník bude pro tým 
hrající na Loftus Road úspěšnější než ten poslední a vyhne se sestupu. 
Přestupy 
            S. Caulker, R. Ferdinand, M. Isla, J. Mutch 
            Y. Benayoun, E. Granero, A. Hughes, T. Hitchcock, M. Shariff, G. O´Neil 
 
 
West Bromwich Albion - druhý z birminghamských celků v soutěži prošel během letní přestávky značnou přeměnou kádru. 
Do týmu sice přibyly fotbalové zkušenosti v podobě Lescotta, Bairda nebo Gardnera, ale největší pozornost bude upřena na 
jiného fotbalistu. Za deset miliónů liber přišel do týmu útočník Ideye z Dynama Kyjev, který se na Ukrajině moc neprosazoval 
a naskakoval převážně z lavičky. Snad se tato odvážná investice WBA vyplatí. Remízový král minulého ročníku skončil na 
posledním nesestupovém místě a od nižší soutěže jej dělily pouhé tři body. Kádr byl podle mého trošku vylepšen, ale 
výraznější posun tabulkou neočekávám. Neznámou budou výkony předraženého Ideyeho, stejně tak Lescotta , který toho 
v posledním roce za Manchester City příliš neodehrál a jeho bolestivé koleno, mu nemusí dovolit v úvodním utkání podat 
stoprocentní výkon. 
Přestupy 
            J. Lescott, G. Gardner, Ch. Baird, A. Wisdom, Ch. Gamboa, J. Davidson, S. Pocognoli, B. Ideye 
            S. Reid, C. Gayle, L. Ridgewell, B. Jones, D. Daniels, G. Thorne 
 
Autor článku: doNny 
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Sázkařský web Liga.cz pod lupou 
 

V tomto čísle zabrousím na druhý web skupiny Livesport a 
to www.liga.cz. Doména je poměrně stará, vznikla v roce 
1998, ale spuštění webu proběhlo v roce 2004.  
 
V podstatě liga.cz byla nástupcem projektu tipovani.cz, 
který koupila Sazka. 

 
Web má jasnou orientaci, poskytnou sportovním 
fanouškům a sázkařům poměrně rozsáhlé 
statistiky, tabulky, výsledky, dále srovnává kurzy 
sázkových kanceláří, dále nabízí soutěž o ceny, 
tipy na sázení od moderátorů i obyčejných 
uživatelů webu, livescore a několik zajímavých 
funkcí. 
 
Jak tipovani.cz i liga.cz byly pro mne sázkařské 
weby s atraktivní řádkovou diskusí, což se bohužel 
v současné době říci nedá. Neznám důvod tak 
masivního úpadku řádkové diskuse na liga.cz. 
 
Nyní do diskuse přispívá několik málo osob a s malou frekvencí. Je to škoda, protože tato forma a provedení diskuse je na 
vysoké technické a grafické úrovni. 

 
Vlastní diskuse je rozdělena na obyčejný Pokec, dále jednotlivé 
sporty (Fotbal, Hokej, Basket, Tenis, Baseball), pak jsou zde diskuse 
pro Analýzy, Tikety a vše Ostatní. 
 
U každého příspěvku 
vidíte autora (nick), 
datum a čas odeslání a 
také unikátní číslo 
každého příspěvku. 
Zprávy lze filtrovat 
podle několika kritérií, 
lze vkládat grafické 
smajlíky. Vlastní 
přidávání diskusních 

příspěvků a komentářů je po přihlášení velice snadné. 
 
Na toto navážu informací, že po zalogování na liga.cz můžete ostatním 
uživatelům zasílat a vy přijímat vzkazy a také se můžete účastnit soutěží či 
zasílat své tipy do moderátorské soutěže. 
 
Naprosto hlavním kreditem této stránky jsou statistiky. Vše nabízí přehledně 
homepage, kde vidíte jednotlivé sporty a státy/ligy. Ke stejným statistikám se 
můžete proklikat i přes horizontální barevné menu. 
 

http://www.liga.cz/
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Po kliknutí na příslušný stát se vám rozbalí výběr ligových soutěží/pohárů. Pokud je odkaz tučný, znamená to, že se v tom 
aktuálním dni hraje alespoň jeden zápas. Číslovka u ligy znamená kolik je k dispozici aktuálních/budoucích zápasů. 
 
Jedna poznámka, na webu se zobrazují průměrné kurzy, ale v nastavení profilu si můžete vybrat možnost 
zobrazovat nejvyšší kurzy. Také lze filtrovat zobrazení jen určitých sázkových kanceláří. 
 
Pro detailnější popis statistik si vyberu norskou nejvyšší ligu. 
 
Vidíme zde 
Přehled - 
nadcházející 
zápasy, kde jsou 
uvedeny datumy 
a časy začátku 
zápasů, počet 
sázkových 
kanceláří (SK), 
které mají daný 
zápas vypsaný a 
již zmiňované 
průměrné kurzy. 

Odkaz Výsledky nám nabízí všechny 
odehrané zápasy v dané sezóně, lze 
samozřejmě listovat i v historii. Názvy týmů 
či výsledky jsou klikatelné pro detail zápasu. 
Odkaz Rozlosování klasický los soutěže. 
Poměrně zajímavý je odkaz Statistiky (viz 
screen), kde jsou uvedeny například počty a 
% výher domácích týmů/hostujících 
týmů/remíz, dále počty gólů 
celkem/domácí/hosté s průměrováním a 
také bilance under/over 2.5. Poslední odkaz 
je porovnávač vzájemných zápasů týmů. 
 

V přehledu vidíme také Tabulky s možností 
zobrazení celkem/doma/venku a zajímavé jsou 
tabulky Formy, Over/Under gólů s různými 
hranicemi a průměrným počtem gólů na zápas, 
dále HT/FT (poločas/zápas) a tabulka střelců. 
 
Pod tabulkou v Přehledu naleznete také poslední 
odehrané zápasy podle kol se zvýrazněním kurzu, 
který odpovídá oficiálnímu výsledku zápasu. 

 
Rozklikneme si jeden zápas např. Brann - 
Aalesund. V horní části máme srovnání kurzů z 
různých sázkových kanceláří.  
 
Kurzy lze seřadit od nejlepšího či od nejhoršího. 
Kurzy jsou dostupné pro druhy sázek 1X2, 
under/over, asijské handicapy, sázku bez remízy 
(SBR), dvojtip (DT), oba gól (ODG).  
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Pod tímto srovnáním kurzů se zobrazují opět tabulky, ale jsou zde již oba týmy zvýrazněny pro lepší přehled. 
 
Následuje zajímavá část a to jsou poslední výsledky 
obou týmů s grafickým zobrazením (výhra zelená, 
remíza hnědá, prohra červená). Implicitně je 
nastaveno zobrazení posledních 10 zápasů, ale lze 
si nastavit méně i více posledních zápasů. 
 
Zvýrazněné kurzy opět označují správný výsledek, 
který je zde také uveden. Samozřejmě lze po 
kliknutí na výsledek zobrazit detail zápasu. 
 
Poslední částí obrazovky jsou vzájemné zápasy, kde 
jsou uvedeny zápasy jak ligové, tak i pohárové či 
přátelské a sahají až do roku 2002. Opět si 
historický detail zápasu můžete prohlédnout 
kliknutím na odkaz detail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po kliknutí na detail/výsledek zápasu získáme v 
novém okně informaci o výsledku včetně 
poločasů a střelců branek. Zajímavé a 
důležité jsou ovšem kurzy, kde po kliknutí na kurz 
se zobrazí historie vývoje kurzu.  
 
Je zde vidět datum a čas změny kurzu a 
hodnota změny. 
 
Statistiky pokládám na liga.cz za opravdu 
velmi pěkně provedené, jsou přehledné a 
graficky příjemné. 
 
Dále se půjdeme podívat na další části webu. 
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Jsou to odkazy Dnešní zápasy poskytující aktuální zápasy s možností stránkovat do dnů minulých i budoucích či 
možnost využít kalendář, také jsou zde zobrazeny jako livescore aktuálně hrané zápasy a pak odkaz Výsledky, což 
je v podstatě totéž. 
 

 
Další částí jsou Tipy a Tipy uživatelů. 
 
V části Tipy publikují své tipy moderátoři 
Liga.cz a v části Tipy uživatelů jsou tipy 
obyčejných sázkařů, kteří mají chuť se zapojit 
do zasílání tipů a třeba se stát moderátorem 
Liga.cz.  
 
Grafické provedení je opět velmi příjemné. U 
vlastních tipů nacházíme základní informace 
kdo tip zaslal, vlastní tip, o jaký se jedná 
sport/ligu/turnaj, kdy se zápas hraje, textovou 
analýzu a v dolní části znovu vlastní tip, vklad 
(stupnice 1-10/10) a nejvýhodnější kurz z 
nabídky. 
 
Ač uvedené tabulky po pravé straně nám 
ukazují velmi krásná čísla a zisky, velká část 
moderátorů již není na liga.cz aktivních, v 
podstatě zde působí pár moderátorů. Možná v 
silnější části sázkařské sezóny zasílá tipy více 
moderátorů. 
 
Kvalita tipů dosahuje v dlouhodobých číslech hodnoty +5,30 % Yieldu s vklady 18500 a výhrami 19481 unitů, což 
je velmi slušná a 
úspěšná historie 
moderátorských 
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tipů a zde zveřejňované tipy pokládat za seriózní a dlouhodobě úspěšné. 
 
Přehledně je zobraz i vývoj bilance tipů 
podle měsíců až do roku 2005, po 
rozkliknutí nějakého měsíce můžete 
procházet zasílané tipy a vidět bilanci 
jednotlivých moderátorů v daném měsíci. 

 
 
Jdeme na další část, kterou pokládám za poměrně zajímavou. Jedná se o část nazvanou SÉRIE.  
 
Jedná se o mnoho tabulek, které přímo poukazují na pozitivní nebo negativní série týmů. Vše nejlépe popisuje 
screen. Lze si vybrat druh sportu a pak si nechat zobrazit série výher nebo série remíz nebo proher, atd. 
 

 
 
Někteří sázkaři si zakládají své sázky na aktuální formě nebo neformě týmů, resp. sází na pokračování dobré formy 
nebo pokračování špatné formy. Toto se týká i třeba počtu vstřelených branek (tým má hodně zápasů v řadě s 
větším počtem branek nebo tým má hodně zápasů bez vstřelené branky), zajímavé jsou i série under/over. 
 
Tuto část pokládám za velmi zajímavou a hodnotnou, mnozí sázkaři zde najdou cenné statistické informace pro 
své sázky. 
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Část Livescore je klasické zobrazení 
aktuálních výsledků, ale to doporučuji 
využívat vlastní stránku skupiny livesport - 
Livesport.cz, která se na toto specializuje. 
 
Další částí jsou ZPRÁVY, jedná se o 
zpravodajství z fotbalu a tenisu, resp. to 
jsou upoutávky na články na dalších 
portálech skupiny livesport a to 
eurofotbal.cz a tenisportal.cz. 
 
Přecházíme na atraktivní část stránky SOUTĚŽ. 
 
Zde Liga.cz spolupracuje se sázkovou kanceláří Bwin, která dotuje soutěž 640 EUR měsíčně. 
 
Smysl soutěže je velice prostý, natipovat výsledky vybraných víkendových zápasů a to klasickou volbou 1, 0 nebo 
2. Tipovat lze pouze na jeden víkend z měsíce, kdo již jeden víkend odtipoval, další víkend ve stejném měsíci již 
tipovat nemůže.  
 
Vyhodnocení soutěže je také prosté, vítěz je sázkař s nejvyšším počtem uhodnutých tipů, pokud má více sázkařů 
stejný počet uhodnutých tipů, druhým kritériem je součin kurzů u správných tipů. Pokud i pak je více sázkařů se 
stejným součinem, rozhoduje o pořadí los. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.livesport.cz/
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Další část webu patří mezi méně významné a to je Oblíbené tipy návštěvníků, kde se zobrazuje počet tipujících 
stejné tipy včetně % v rámci jejich výběru zápasů pro "Můj tiket". S ohledem na menší aktivitu uživatelů tato část 
nemá takovou vypovídající hodnotu v současné době. 
 

 
 
Závěrečné části navigace jsou ODKAZY - katalog odkazů spojených se sázkami, sportem, pokerem, apod. a 
SOFTWARE - krátká upoutávka na program Trefík. 
 
Celkové hodnocení stránky z mé strany je kladné. Velmi kladně hodnotím statistiky. 
 
Autor článku: Jiří Hejsek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sázkařský kalendář - Září 2014 
 

Fotbalové ligy jsou již v plném proudu a začnou se hrát 
základní skupiny Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA. Z 
fotbalu nesmíme zapomenout na úvodní kvalifikační 
zápasy fotbalového EURA 2016. 
 
Hokejoví příznivci a sázkaři odstartují novou sezónu, 
tenisté budou držet palce našim hráčům v Davis Cupu a 
uskuteční se MS mužů i žen v basketbalu. 
 
Pomalu bude vrcholit motoristická i golfová sezóna. 
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Září 2014 
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Září 2014 
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Září 2014 
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BETSTAR aneb vydělávejme na tipech dobrých sázkařů 
 

V současné době vybrat sázkařskou Betstar na Liga.cz je 
poměrně jednoduché, protože zde aktivně působí pouze 
dva moderátoři. Jeden moderátor má bilanci v podstatě na 
nule s velkým počtem tipů a druhý moderátor je ziskový. 
 
Sázkař Martaz má za své působení na Liga.cz bilanci +90 unitů při 
yieldu +5,90 % (k 11.8.2014), jeho bilanci a tipy naleznete na 
tomto odkazu. 

 
Pokud se podíváme na celou tabulku, 
najdeme zde více "betstarů", ale již nejsou 
aktivní. Možná některé z nich potkáte na 
jiných sázkařských webech (Vasas, Petas28, 
McGrady, PeterATP, Totti). 
 
Autor článku: Jiří Hejsek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liga.cz/tipy/tiperi/?tipster=85
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Sázkař LOSER aneb vydělávejme na opačných tipech 
 

Stejný problém s Losery jako u dalších sázkařských webů, 
špatní sázkaři jsou rychle vyřazeni a jejich bilance 
smazána.  
 
Na liga.cz mezi běžnými moderátory není možnost již najít 
dlouhodobě špatného sázkaře, proto zabrousím mezi 
běžné návštěvníky, kteří posílali tipy do části Tipy 
uživatelů. 

 
Ovšem i u těchto sázkařů nelze aktuálně nalézt jejich nové tipy, 
protože již nejsou na Liga.cz aktivní. Proto tento seznam lze brát 

jen jako vodítko k tomu, že když narazíte na jiných sázkařských webech na některé nicky, tak budete znát jejich 
negativní bilanci tipů na Liga.cz. A pak je třeba si na tyto sázkaře dát pozor či využít anti-tipů. 

 
Vybírám ty, kde je 
větší počet tipů a 
dosahují vyššího 
mínusu: 
 
platforma 
BlackFox 
R Rubio 
Gooner4 
hercina 
Santos 
 
Autor článku: Jiří 
Hejsek 
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Diskuse  

k tomuto vydání časopisu 
1x2tip a článkům na 

www.KolemDvou.cz/1x2tip 
 
 

INZERCE 
 

Máte zájem o inzerci 
(grafická, řádková) v 

časopise 1x2tip?  
 

Napište nám na 
redakce@1x2tip.cz 

 

Nezisková organizace Federbet v poslední době zaznamenala několik velmi 
rizikových tenisových zápasů, kde se mohlo jednat o ovlivnění výsledků z důvodu 
sázek. Dva případy se týkají zápasů ATP turnaje v Hamburku. Veřejně se 
spekuluje, že mohlo jít o zápas mezi Rusem Gabašvilim a Španělem Gimeno -
Traverem. V zápase velmi hladce vyhrál lehký outsider utkání Gimeno-Traver 2:6 
3:6. Úvodní kurzy byly na hodnotě cca 1.30 Gabašvili - 3.80 Gimeno-Traver. Na 
tento zápas (tip na Gimeno-Travera) byly přijaty vysoké sázky v celkovém 
objemu nad 1 mil. USD. 

 
Česká sázková kancelář Synotip začala vypisovat kurzy i na nižší fotbalové ligy ČR (v nabídce pod ČESKO - 
AMATÉŘI). Jsou k dispozici sázky 1X2 + dvojtipy + asijský handicap 0 (sázka bez remízy) na zápasy ČFL a MSFL. Pro 
divize, krajské přebory a některé 1.A třídy vypisuje pouze klasické sázky 1X2 + dvojtipy. Samozřejmě nelze tyto 
zápasy využít pro profi sázení za vyšší vklady. Praxe je, že sázky mají limity a lze sázet pouze jako SÓLO sázky. 
 
U sázkové kanceláře Tipsport pokračuje další etapa Sázkařské GRAND TOUR o 10 mil. Kč. Osmá etapa se týká 
tenisového US Open s dotací cen 500.000,- Kč. Tenisové zápasy pak Tipsport bude živě vysílat v přímých 
přenosech své TV Tipsport. 
 
V Anglii rázně vykročila Anglická fotbalová asociace (FA) proti sázkám hráčů 
a funkcionářů. Od 1.8.2014 platí úplný zákaz sázek nejen na anglický fotbal, ale 
na fotbalové zápasy obecně po celém světě. Tento zákaz má platnost pro všechny 
hráče, manažery, zaměstnance fotbalových klubů, rozhodčí, funkcionáře a další 
osoby spojené s anglickým fotbalem a to nejen na klasické zápasy, ale také sázky na 
různé speciály týkající se přestupů, trenérských obměn, apod. Tento zákaz se týká 
nejvyšších osmi úrovní anglického fotbalu. Na toto bude navazovat rozsáhlá 
kampaň FA, přesněji řečeno bude probíhat mnoho prezentací a schůzek s kluby z 
celé Anglie, kde bývalý italský fotbalista Simone Farina bude působit jako 
ambasador této osvěty a vše bude klubům prezentováno.  
 

Vtip měsíce 
 

Velmi ukřičená, neatraktivní žena s hrubými 
rysy vchází do Tesca se dvěma dětmi za sebou. 
Celou cestu na ně silně křičí oplzlosti a nadávky 
až k hlavnímu vchodu. 
 
Starší pán, pracující jako ostraha obchodu, jí u vchodu osloví: "Přeji krásný den madam, vítejte v Tescu, máte nádherné 
dětičky. To jsou dvojčata?" 
 
Ta tlustá škaredá žena přestane křičet, potáhne nosem a odpoví: "Samozřejmě, že nejsou. Starší má devět a mladší sedm. 
Proč myslíš, že jsou dvojčata? Copak vypadají stejně, ty idiote?" 
 
"Absolutně ne", odpovídá pán. "Jen nemůžu uvěřit tomu, že jste měla sex s někým dvakrát …" 
 

 

Internetový časopis 1x2tip - časopis úspěšného sázkaře 
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