
 

Základní skupiny ME 2016 u Chance = 110 000 000 korun 
 

23. června 2016 I U sázkové kanceláře Chance si během základních skupin fotbalového  

mistrovství Evropy vsadili fanoušci fotbalu za sto deset milionů korun. Ve zbývajících 

15 utkáních Chance očekává sázky v objemu dalších 40 až 50 milionů korun. 

 

 

Dosavadní sázkařská bilance 

Sázky na EURO zatím naplňují svá očekávání, celková suma by se u Chance měla přehoupnout přes 

hranici 150 milionů korun. Sázkaře doposud nejvíce lákalo utkání Španělsko – Česko, Německo – 

Ukrajina a také Česko – Turecko. Největší výhry si připsali na konta při utkání Německo – Ukrajina, kdy 

Chance na výhrách vyplatila o téměř dva miliony víc, než za kolik bylo celkem vsazeno. Podobně 

bookmakery nepotěšilo utkání Francie – Rumunsko či souboj Polsko – Severní Irsko. Zuby si naopak 

vylámali sázející nejvíce na sobotním souboji Portugalska s Rakouskem, kdy je nečekaná remíza 

připravila v součtu o tři miliony korun.  

 

Zatím nejvyšší jednotlivá výhra se vyšplhala na částku 321 000 korun, když sázkaře nezklamal výběr 

Německa proti Severnímu Irsku. Dvě největší jednotlivé prohry mají společného jmenovatele v 

polském týmu. Dva sázkaři si vsadili po 200 000 korunách - jeden na výhru Němců nad polským 

výběrem a druhý pak na to, že Ukrajina s Poláky uhraje alespoň remízu. Neúspěšná byla i sázka za 

150 000 korun na předpokládanou tutovku, že se Portugalsko umístí ve skupině lépe nežli Maďarsko.  

 

Výhled na osmifinále 

„Tutovkou je postup Francie v kurzu 1,15:1, Německa (1,17:1), Belgie (1,21:1) a snad i Walesu (1,25:1), 

i když utkání se Severním Irskem pro Wales rozhodně snadné nebude. Do čtvrtfinále by měli teoreticky 

projít i Španělé (1,5:1), slušnou naději mají také Chorvati a Poláci (1,7:1). Mezi osm nejlepších by se 

určitě rády dostaly týmy Portugalska a Švýcarska, obě země mají postupový kurz 2,15:1. Bez boje se 

nevzdá ani Itálie (2,6:1) nebo Severní Irsko (2,8:1),“ hodnotí šance týmů bookmaker Chance, Karel 

Brettschneider. Na opačném konci pomyslné postupové tabulky jsou s nejvyšším kurzem týmy Irska 

(5,1:1) a Slovenska (5,8:1). „Co se účasti ve finalé týká, díky rozložení osmifinálového pavouka má 

paradoxně nejlepší vyhlídku tým Belgie (3,1:1), protože Francie (3,3:1) či Německo (3,6:1) budou mít 

podstatně těžší soupeře. To samé platí i pro Chorvatsko, díky lehčí polovině pavouka má velkou šanci 



 

se do finále podívat (kurz 4,30:1). Ovšem musí přejít přes Portugalce, což je papírově nejtěžší soupeř v 

osmifinále pro tuhle část pavouka,“ doplňuje Brettschneider.  

 

Kurzy na utkání osmifinále 

Švýcarsko-Polsko   3,5 2,85 2,60 

Wales-S.Irsko   2,00 3,00 4,35 

Chorvatsko-Portugalsko  2,57 2,95 2,96 

Francie-Irsko   1,43 4,5 8,90 

Německo-Slovensko  1,40 4,20 9,10 

Maďarsko-Belgie   6,20 3,50 1,62 

Itálie-Španělsko  4,00 2,96 2,10 

Anglie-Island   1,52 3,70 7,50 

  

Aktuální kurzy na vítěze ME 2016: 

Francie 5,30 

Německo 6,00 

Španělsko 7,00 

Belgie  7,50 

Chorvatsko 10,00 

Anglie  11,00 

Portugalsko 15,50 

Itálie  19,00 

 

Budoucnost trenéra českého týmu 

Nevalný výkon české reprezentace vyvolal otázku, zda je trenér Vrba mužem na svém místě. Podle 

bookmakerů i sázejících se pod ním trenérská židle zatím nekývá ani trochu – na variantu, že bude 

hlavním trenérem českého výběr při prvním utkání kvalifikace na MS 2018, si v kurzu 1,35:1 vsadilo 

92 % sázejících. 

 

Kompletní přehled aktuální sázek najdete na www.chance.cz v sekci fotbal/ME 2016. 

 

Profil firmy I CHANCE a.s. 

http://www.chance.cz/


 

Sázková kancelář CHANCE a.s. byla založena roku 1991 v moravsko-slezském městě Frýdek-Místek. První pobočka byla 

otevřena v Ostravě, v ulici Československých legií.   

V současné době je CHANCE a.s. společností s celostátní působností. Své služby nabízí prostřednictvím internetu a ve více než 

200 pobočkách rozmístěných jak ve velkých městech, tak i v lokálních střediscích. 

Cílem CHANCE je nabízet zákazníkům neustále se zlepšující služby i zákaznicky orientovaný přístup. Vyvíjí nové a inovativní 

produkty, které přinášejí zákazníkům více radosti a uspokojení ze hry. Převažující část služeb zahrnuje kurzové sázení 

především na sport, ale i na další veřejné kulturní, společenské a speciální akce. Dalšími, neméně důležitými produkty 

nabízenými společností CHANCE je loterie Korunka a číselné hry Poker a Kostky či stírací losy.  

CHANCE je titulárním partnerem Chance futsal ligy a podporuje mnoho dalších sportovních aktivit.  
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