
 

Hokejové MS: hranice 100 milionů korun v Chanci 
pokořena! 
 

23. května 2016 I sázková kancelář Chance přijala na MS v hokeji sázky za 102 milionů 

korun. Sázkaři přitom nejvíce sázeli na utkání Česko – USA a Rusko – Česko. Poté, co 

česká reprezentace z bojů vypadla, zájem o sázky výrazně opadl. 

 

Během základních skupin si u Chance vsadili sázkaři za 85 milionů korun, v rámci play off pak přidali 

další 17 milionů. „Mistrovství světa v ledním hokeji je letos až třetí největší sportovní událostí. I proto se 

letošní hokejové sázky nevyrovnaly těm loňským, „ vysvětluje nižší zájem sázkařů Markéta Světlíková, 

tisková mluvčí Chance. Loňský obrat MS v hokeji dosáhl u Chance 105 milionů korun. K nepatrnému 

poklesu přispěla i menší atraktivita MS (vloni se MS odehrávalo v ČR) i fakt, že česká reprezentace své 

působení ukončila nečekaně brzy.  

 

Průměrná sázka se pohybovala okolo 165 korun na jeden tiket. Nejsázenějším utkáním byl úvodní 

zápas naší reprezentace se Sbornou a pak poslední vystoupení českého týmu na MS v souboji s USA. 

Na utkání s ruským výběrem si u Chance čeští sázkaři vsadili za šest milionů korun, do čtvrtfinálového 

duelu investovali dokonce sedm milionů korun. Spolu s dalšími nečekanými výsledky se tato utkání 

podílela na největších prohrách na straně sázkařů. Na remízu v základní hrací době ve smolném 

souboji Vůjtkova týmu s Američany si vsadilo jen 800 sázejících. Naopak nejlépe vyšla sázejícím utkání 

dánské reprezentace – například v utkání Dánska s Kazachstánem Chance vyplácela na výhrách přes 

130 % z celkového objemu vsazených peněz, které si mezi sebe rozdělilo na dvacet tisíc úspěšných 

sázkařů. Podobně se sázejícím dařilo i v sázkách na zápas Bělorusko-Kanada.  

 

 

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.  

 
 
Kontakty 

Markéta Světlíková I tisková mluvčí CHANCE a.s. 

marketa.svetlikova@chance.cz 

+420 724 697 853 

Karolina Stonjeková I MediaTrust Communications spol. s r.o. 

kstonjekova@mediatrust.cz 

+420 604 114 934 

mailto:marketa.svetlikova@chance.cz
mailto:kstonjekova@mediatrust.cz

