
 

Letošní velké sportovní události zvednou zájem sázkařů na 
dvojnásobek 

 

4. února 2016 I Rok 2016 bude přímo nabitý velkými sportovnimi zážitky. Sázkaři se 

nejvíc těší na fotbalové EURO, letní olympijské hry i hokejové mistrovství světa. 

Chance očekává u těchto událostí dvojnásobné sázky oproti srovnatelnému roku 2012.  

 

Fotbalové EURO je jednoznačně vrcholem letošní sázkařské sezóny. Oproti ME 2012 Chance očekává 

nárůst řádově o 80 %, letošní EURO by tak mohlo vyrovnat či dokonce překonat doposud nejsázenější 

sportovní událost, kterou bylo Mistrovství světa ve fotbale z roku 2014. Tehdy sázky u Chance dosáhly 

ke dvou stům milionů korun. Pro letní olympijské hry je očekáváný nárůst ještě vyšší, tam se celková 

vsazená částka vyšplhá podle odhadů na 130 % oproti roku 2012. Na LOH si podle očekávání 

bookmakerů vsadí daleko větší množství svátečních sázkařů, a ti většinou sází na české olympioniky. 

Oproti tomu fotbalové ME je největším tahákem pro zkušené sázkaře. 

 

Vedle těchto dvou sportovních vrcholů nezapadne ani hokejové mistrovství světa, které se letos koná v 

Moskvě a Petrohradě. Loňský šampionát znamenal v Chanci 105 milionů vsazených korun. Velký podíl 

na tak vysokých náběrech měl fakt, že MS hostila Česká republika a zájem fanoušků byl tím pádem 

mimořádný. Proto Chance očekává, že sázky dosáhnou podobných hodnot jako vloni.  

 

 

 

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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