
 

Sázkaři si na hokejové MS vsadí u Chance za sto milionů 
 

 

4. května 2016 I sázková kancelář Chance očekává v souvislosti s MS v hokeji sázky za 

100 milionů korun. Česká reprezentace má podle odhadů bookmakerů letos nezvykle 

těžkou úlohu. Její šance na zisk mistrovského titulu ohodnotili kurzem 13:1. 

 

 

Dva dny před prvním utkáním mistrovství eviduje Chance sázky za zhruba tři miliony korun, ovšem 

náběry na MS míři nahoru geometrickou řadou. „Odhadujeme, že se vyrovnáme loňským náběrům, 

tedy 100 000 000 korun. Loňské MS bylo ale výjimečnou událostí, protože se konalo na domácí půdě a 

díky tomu byl zájem sázkařů enormní. A to zdaleka nemluvím jen o skalních hokejových fanoušcích, ale 

také o svátečních sázkařích, pro které měly sázky na domácí šampionát daleko větší sexappeal,“ 

upřesňuje bookmaker Chance, Karel Brettschneider.   

 

Skupina A má už předem jasného vítěze, podle nejnižšího kurzu jím bude jednoznačně Rusko (1,70:1), 

v těsném závěsu je Švédsko s kurzem 3,50:1 a Češi už 6:1, následuje Švýcarsko (20:1), Norsko (90:1), 

Lotyšsko (150:1), Dánsko (200:1) a největším outsiderem skupiny A je Kazachstán s gigantickým 

kurzem 400:1. 

 

Česká reprezentace vyráží do Ruska s nejhoršími vyhlídkami za několik posledních let. „Je tutovka, že 

titul mistra světa nezískáme (kurz 1,01:1) a podle všeho se neprobojujeme ani do semifinále (1,44:1), 

natož do finále (1,06:1),“ komentuje dále šance českých hokejistů Brettschneider. „Ovšem možnost, že 

bychom se neúčastnili ani čtvrtfinále, má nadějně vysoký kurz 5,40:1.“ 

 

Mistrem světa se podle bookmakerů stane výběr Ruska s kurzem 3,20:1, jen o málo vyšší kurz má 

Kanada (3,60:1). Vloni měla česká reprezentace slibný kurz 5,50:1, letos bookmakeři vidí její šance na 

zisk titulu podstatně černěji – vystihuje je kurz 13:1. Jen celkem čtyři týmy mají kurz nižší nežli výběr 

Vladimíra Vůjtka, k Rusku a Kanadě se s relativně nízkými kurzy připojilo ještě Finsko (5:1) a Švédsko 

(7:1).  Je tedy velmi pravděpodobné, že držitel letošního titulu mistra světa bude z Evropy (1,35:1).  

 

 



 

 

 

Konečné umístění na MS 

Česko 

Vítěz  13,00 

do 2. místa 6,00 

do 3. místa 4,40 

do 4. místa 2,40 

 

Kanada 

Vítěz  3,60 

do 2. místa 1,70 

do 3. místa 1,40 

do 4. místa 1,20 

 

Rusko 

Vítěz  3,20 

do 2. místa 1,60 

do 3. místa 1,35 

do 4. místa 1,15 

Utkání hraná 6. května (kurz a procenta sázek na daný tip) 

1  0  2 

USA-Kanada  5,10 (4%) 5,75 (3%) 1,45 (93%) 

Švédsko-Lotyšsko 1,21 (100%) 7,70 (0%) 10,20 (0%)           

Finsko-Bělorusko 1,29 (100%) 6,40 (0%) 7,90 (0%)              

Rusko-Česko  1,53 (93%) 5,20 (2%) 4,75 (5%)     

 

Bookmakeři odhadují, že nejlepším střelcem českého týmu bude Pastrňák s kurzem 4,80:1, Plekanec a 

Červenka mají shodný kurz 5:1 a velmi slibně vypadá i kurz 6,50:1 pro Kováře. Co se týká kanadského 

bodování, nejužitečnější bude pro Vůjtkův výběr Plekanec (4,25:1), Kovář (5:1), Červenka (6:1) nebo 

Pastrňák (7:1). Můžeme se také těšit na gólovou nadílku, podle Chance padne 341 či více gólů (kurz 

1,50:1). 

 

V kurzové nabídce budou řádově tisíce sázkových příležitostí, kompletní aktuální kurzy jsou k dispozici 

na webových stránkách www.chance.cz v sekci Lední hokej.  

 

Akce a soutěže 

Registrovaní klienti Chance se utkají v soutěži o desítky mobilních telefonů a miliony věrnostní bodů 

(goldenů), za které mohou sázat či nakoupit reklamní předměty Chance. Rozjíždí se také tradiční 

Hokejový maraton, ve kterém si ti sázející, kteří zvládnou vsadit každý den hokejového MS alespoň za 

sto korun, mezi sebe rozdělí půl milionu korun, v případě vysokého poštu výherců Chance garantuje 

jako minimální výhru stokorunu pro každého výherce.   

 

http://www.chance.cz/


 

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 
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