
 

Realita předčila očekávání. Na ME se u Chance nasázelo za 
165 000 000 korun! 
 

 

11. července 2016 I Sázky na EURO překonaly původní odhady o rovných 15 milionů, a to i 

navzdory faktu, že český tým nepostoupil do čtvrtfinále. Díky velkému množství 

překvapivých výsledků a selhání jasných  favoritů se sázkařům obecně příliš nedařilo.  

 

Největším sázkařským tahákem  celého šampionátu byl souboj Španělsko – Česko, kde se sázky 

přehouply hodně přes sedm milionů korun. Sázkaře ale hodně lákaly i duely Německo – Ukrajina nebo  

Česko – Turecko. Z posledních sedmi utkání pak sázkaři nejvíce sázeli na utkání Francie – Island, kde 

bookmakery jednoznačně přehráli a inkasovali na výhrách šest a půl milionu korun. Ovšem zcela 

největší výhry si připsali na konta při osmifinálovém utkání Německo – Slovensko, kdy Chance na výhrách 

vyplatila o téměř dva miliony víc, než za kolik bylo celkem vsazeno. Naopak bookmakery nejvíce potěšil tým 

Portugalska, a to jak v zápase základní skupiny F s Rakouskem, tak při finálovém utkání s Francií, kdy 

bookmakeři vyšli ze souboje se sázkaři bohatší o dva miliony korun.  

 

Nejvyšší jednotlivou výhru 450 000 korun si připsal na konto úspěšný sázkař, který věřil Portugalcům, že 

v semifinále vyřadí tým Walesu. Na výhru Portugalska v kurzu 2,25:1 vsadil rovných 200 000 korun. Dvě 

největší jednotlivé prohry mají stejnou výši sázky a navíc i 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.  

 

Jak to vidí bookmaker Karel Brettschneider 

„Mistrovství Evropy skončilo překvapivým triumfem podceňovaného Portugalska. Titul slaví tým, který 

dokázal vyhrát v normální hrací době jenom jednou. Portugalci využili snadnější část pavouka, v osmifinále 

se štěstím udolali Chorvaty a prokousali se až do finále. V něm si svým typickým defenzivním pojetím 

poradili i s domácí favorizovanou Francií, které nepomohlo ani zranění Ronalda z úvodu utkání. Jedinou 

slabou útěchou pro Francouze tak zůstala trofej pro nejlepšího střelce šampionátu, která po právu patří 

Griezmannovi.“ 



 

 

Profil firmy I CHANCE a.s. 

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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