
 

Letošní MS v hokeji zlomilo rekord – sázky za 100 milionů 
korun  

 

18. května 2015 I Na historicky nejsázenějším mistrovství světa v ledním hokeji dosáhla 

sázková kancelář Chance a.s. objemu sázek ve výši 100 milionů korun.  

 

Fanouškovské šílenství ze šampionátu na domácí půdě se promítlo i do sázení. Přes 600 000 tiketů, 

105 milionů vsazených korun, tikety za desetikorunu i za čtvrt milionu, výhry v podobném rozpětí. 

Takový je celkový účet právě skončeného MS 2015.  

 

Sázkaře logicky nejvíce zajímaly souboje české reprezentace. Nejsázenějším utkáním byl náš zápas s 

výběrem Francie, kdy u Chance sázkaři vsadili jen na tento zápas šest a půl milionu korun. Podobně 

atraktivní byl i zápas Růžičkova týmu s Lotyši, Německem či duel Švédsko – Německo.  

 

Turnaje na úrovni MS v hokeji bývají pro sázkaře vcelku dobře čitelné, i letos byli poměrně úspěšní, 

mnohdy je favorité nezklamali. Nejlépe se sázejícím povedlo odhadnout utkání Kanada – Německo, 

kdy Chance na výhrách vyplatila přes 160 % vkladů. 130 % vkladů Chance vyplácela například v utkání 

v základní skupině Česko – Kanada, kde sázející dali z 90 % přednost tvrdým datům ze statistik před 

patriotismem. Semifinálové opakování souboje proti Kanadě už sázející tak dobře nezvládli, zhruba 

pětina z nich souboj s bookmakery prohrála. Ale největším zklamáním byl pro sázející souboj o třetí 

místo, když český tým navzdory papírovým předpokladům utkání prohrál. Přes 70 % sázejících věřilo 

naší reprezentaci, a tak měli po utkání smutek dvojnásobný. 

 

Live sázení mělo trochu jiný průběh. Výrazným zklamáním bylo pro sázející semifinálové utkání Česko 

– Kanada, kdy téměř polovina sázek byla proherních.“To velmi dobře dokládá, že náš výkon na ledě byl 

z pohledu sázejících lepší, nežli očekávali před samotným zahájením zápasu. Přesto se nám bohužel 

Kanadu  přehrát nepodařilo,“ komentuje výrazný rozdíl v úspěšnosti sázek vsazených před utkání a 

sázek vsazených v průběhu Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance. A dodává: „Nejvíce sázející 

bavilo a tedy i nejvíce vsadili na utkání ČR – Finsko a byli v něm také ze všech utkání nejúspěšnější. 

Díky výhře naší repre jsme nakonec vyplatili za tento zápas na výhrách zhruba 140 % vkladů.“ 

 

 



 

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 jsou číselné hry Poker a Kostky a loterie Korunka.  

CHANCE je oficiálním sázkovým partnerem nejvyšší české fotbalové ligy a národní fotbalové reprezentace, titulárním partnerem 

Chance futsal ligy a podporuje mnoho dalších sportovních aktivit.  
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