
 

Hry v Riu sázkaře nadchly – u Chance si vsadili za 85 milionů 
 

22. srpna 2016 I Sázky na Letní olympijské hry se oproti roku 2012 zvedly o 40 %.  Sportem 

číslo jedna byl pro sázkaře tenis, vsadili na něj třikrát více než na fotbal. 

 

85 milionů korun, takovou sumu sázkaři vsadili u Chance na Rio. Oproti Londýnu šlo o nárůst o 25 

milionů, zimní olympiádu z roku 2014 se povedlo překonat o 10 milionů. Nejvíce sázek Chance přijala v 

pátek 12. srpna, konkrétně osm milionů korun. 

 

Sázkaře nejvíc zajímal tenis, basketbal či fotbal. Atletika je příliš nenadchla, nejvíc sázeli na naše kanoisty 

či na sprintery, především na největší hvězdy – Bolta a Gatlina. Především ženský tenis se z pohledu 

kurzového sázení na hrách v Riu postaral o většinu NEJ. Nejsázenějším utkáním olympiády byl souboj 

Petry Kvitové o finále, ve kterém podlehla Mónice Puigové. Byl to zároveň jeden ze zápasů, který 

sázkařům příliš nevyšel, jen polovina z nich se mohla radovat z výhry. Celkově se sázkařům letní hry 

vydařily, například utkání Šafářová/Strýcová-Errani/Vinci stálo Chanci několik stovek tisíc korun. Největší 

zisk přinesl Chanci zápas o zlato v ženském tenise, největší zisk pro sázkaře přineslo druhé utkání tenistek 

o zlato, čtyřhra Makarova/Vesnina-Bacsinszky/Hingisová. 

 

Nejvyšší sázka přinesla i nejvyšší výhru – sázkař natolik věřil Rafaelu Nadalovi, že porazí domácího 

Thomaze Bellucciho, že neváhal vsadit v kurz 1,15:1 rovných tři sta tisíc korun. Největší prohru přinesla 

sázejícímu Angelique Kerberová, na kterou vsadil v kurzu 1,30:1 dvě stě tisíc, že porazí Mónicu Puigovou a 

získá zlato.

 

Desítka nejsázenějších sportů: 

1. tenis ženy - dvouhra 

2. tenis muži - dvouhra 

3. basketbal - muži 

4. fotbal - muži 

5. basketbal - ženy 

6. házená - muži 

7. tenis ženy - čtyřhra 

8. volejbal - muži 

9. házená - ženy 

10. volejbal – ženy 

 

Desítka nejsázenějších utkání: 

1. Kvitová-Puig 

2. Fognini-A.Murray 

3. Del Potro-A.Murray 

4. Puig-Kerber 

5. Del Potro-J.Sousa 

6. Svitolina-Kvitová 

7. Nadal-Bellucci 

8. Srbsko-USA (basketbal muži) 

9. Keys-Kerber 

10. An.Martin-Nishikori 

      ( a 11. Brazílie-Honduras - fotbal muži) 



 

 

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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