
 

Sázkařský účet po základních skupinách – náběry za 85 
milionů korun 
 

 

18. května 2016 I U sázkové kanceláře Chance si vsadili sázkaři na MS v ledním hokeji 

již za 85 milionů korun. Ačkoli se česká reprezentace podle bookmakerů aktuálně řadí 

mezi čtveřici týmů s nejvyšší nadějí na zisk zlatých medailí, hlavními favority jsou stále 

Rusové s Kanaďany 

 

Jak se sázelo v základních skupinách 

„Sázkaře zatím nejvíce lákalo  první vystoupení našeho  týmu, tedy utkání Česko – Rusko, na které si 

vsadili za šest milionů korun. Ovšem díky nečekanému výsledku byl tento zápas pro sázkaře také 

nejméně úspěšný,“ uvádí Karel Brettschneider, bookmaker sázkové kanceláře Chance. Chanci naopak 

sázkaři dokázali výrazněji přehrál v sázkách na utkání Rusko – Dánsko či Dánsko – Kazachstán. 

Nejvyšší dosud přijatá sázka byla  200 000 korun a souhrn sázek se už přehoupnul přes  hranici 

85 milionů korun.  

 

Výhled bookmakerů na play off 

Češi přes americký výběr postoupí, i když podle bookmakerů to rozhodně není tutovka, což ukazuje 

kurz 1,84:1. Sázkaři jsou větší optimisté, celých 95 % z nich Vůjtkovu týmu věří. Diváci se mohou těšit 

na gólovou nadílku, nejspíše padne 4 či více branek (kurz 2,17:1). Mezi nejpravděpodobnější přesné 

skóre patří 3:1 a 4:1 (obojí má kurz 14,50:1), následuje výsledek 4:2 s kurzem 15,50:1. Střelci našich 

gólů budou pravděpodobně Plekanec (2,80:1), Červenka a Pastrňák (oba 3,60:1) či Birner (3,80:1). 

 

Čtvrtfinále (kurz a procenta sázek na daný tip) 

1  0  2 

Česko-USA  1,84 (95%) 4,45 (3%) 3,60 (2%) 

Finsko-Dánsko  1,16 (100%) 9,70 (0%) 14,50 (0%)             

Kanada-Švédsko 1,43 (97%) 5,70 (1%) 5,90 (2%)           

Rusko-Německo 1,05 (99%) 17,50 (0%) 31,00 (1%)   

 

 



 

Mistr světa 

Podle odhadů bookmakerů se v boji o zlato sejdou výběry Kanady a Ruska. Aktuálně je jejich kurz na 

zisk titulu mistra světa shodně 2,70:1. Ovšem česká reprezentace se svým výkonem vyšvihla 

z původního vysokého kurzu 13:1 na mnohem slibnější kurz 7,50:1, který ji spolu s Finskem (4,30:1) 

řadí mezi čtveřici adeptů na zlato. 

 

Konečné umístění na MS 

 

Česko 

vítěz  7,50 

do 2. místa 3,50 

do 3. místa 1,90 

 

Kanada 

vítěz  2,70 

do 2. místa 1,60 

do 3. místa 1,35 

 

Rusko 

vítěz  2,70 

do 2. místa 1,60 

do 3. místa 1,35 

 

Kompletní aktuální kurzy jsou k dispozici na webových stránkách www.chance.cz v sekci Lední hokej.  

 

 

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 
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+420 724 697 853 

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

kstonjekova@mediatrust.cz 

+420 604 114 934 

http://www.chance.cz/
mailto:marketa.svetlikova@chance.cz
mailto:kstonjekova@mediatrust.cz

