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VŠECHNY ZÁPASY SE ODEHRÁLY. 
MISTRA POZNÁME PO 2 LETECH 
 

Zatímco minulá základní část Tipsport extraligy zaznamenala rekordní zájem fanoušků, 

kterých do hledišť dorazilo 2 083 674, drtivá většina zápasů letošního ročníku se odehrála 

bez diváků. Soutěž se dokonce na základě vládních opatření v boji s pandemií koronaviru v 

říjnu na necelý měsíc úplně zastavila. Nový zápasový program po jejím restartu byl hodně 

nahuštěný, ale stihlo se odehrát všech 52 kol a 364 utkání. 

V uplynulé základní části TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE se do poslední chvíle 

bojovalo o Prezidentský pohár a co nejlepší výchozí pozice pro play off. To vše už je 

minulostí, přichází nejdůležitější období sezony. Ve středu 10. března se rozjedou vyřazovací 

boje, na jejichž konci bude znám nový český mistr. Zatímco v předkole stačí k postupu tři 

vítězné zápasy, od čtvrtfinále musí jeden z týmů vyhrát čtyřikrát, aby si zajistil postup do 

dalšího kola. 

Závěrečná vyřazovací část nese znovu název jednoho z hlavních partnerů českého hokeje, 

akciové společnosti Generali Česká pojišťovna. Rádi bychom jí poděkovali za podporu a péči, 

kterou věnuje také extraligovému hokeji. Doufáme, že i Vy, sportovní novináři, tuto podporu 

oceníte vstřícným postojem v podobě uvádění oficiálního názvu GENERALI ČESKÁ 

POJIŠŤOVNA PLAY OFF TIPSPORT EXTRALIGY. Přičemž jediná přípustná zkratka je 

GENERALI ČESKÁ PLAY OFF. 

Vítězem základní části a držitelem Prezidentského poháru se stali hokejisté HC Sparta Praha, 

navázali tak na triumfy z let 2012 a 2014. O jejich prvenství bylo jasno až po předposledním 

kole, Prezidentský pohár následně převzali v 52. kole po domácím utkání s Mladou Boleslaví. 

Přímý postup do čtvrtfinále GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA PLAY OFF společně se Spartou 

vybojovaly týmy HC Oceláři Třinec, BK Mladá Boleslav a Bílých Tygrů Liberec. V předkole se 

letos představí osmička, která skončila na pátém až dvanáctém místě. HC Škoda Plzeň vyzve 

HC Olomouc, Mountfield HK změří síly s HC VERVA Litvínov, HC Dynamo Pardubice se utká s 

HC Energie Karlovy Vary a moravský souboj obstarají HC VÍTKOVICE RIDERA a HC Kometa 

Brno. 

Skupina o umístění (play out) ani následná baráž nejhorších týmů Tipsport extraligy s 

nejlepšími kluby Chance ligy se letos neuskuteční. Soutěž byla nesestupová. Příští ročník 

2021/22 bude mít patnáct účastníků, k současné čtrnáctce se připojí vítěz play off druhé 

nejvyšší soutěže, které startuje rovněž předkolem ve čtvrtek 11. března. 

Fanoušky čeká u televizních obrazovek napínavá podívaná. Nejpozději v pátek 30. dubna 

bude znám nejlepší tým GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA PLAY OFF – nový vítěz Tipsport 

extraligy a zároveň držitel Masarykova poháru za sezonu 2020/21.  



  

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLAY OFF 

 

▪ Předkolo Generali Česká pojišťovna play off Tipsport ELH:   

10. 3. 2021 – 16. 3. 2021 

Hrají mužstva umístěná v ZČ na 5. až 12. místě. 

▪ I. kolo Generali Česká pojišťovna play off Tipsport ELH – čtvrtfinále:  

18. 3. 2021 – 31. 3. 2021 

 Hrají mužstva umístěná v ZČ na 1. až 4. místě + 4 vítězná mužstva z předkola play off.  

▪ II. kolo Generali Česká pojišťovna play off Tipsport ELH – semifinále:  

3. 4. 2021 – 15. 4. 2021 

 Hrají 4 postupující mužstva ze čtvrtfinále 

▪ III. kolo Generali Česká pojišťovna play off Tipsport ELH – finále: 

18. 4. 2021 – 30. 4. 2021 

 Hrají 2 postupující mužstva ze semifinále 

 

ROZPIS UTKÁNÍ 

▪ Tabulka umístění jednotlivých týmů po základní části 

# Tým Z V VP PP P Skóre Body 

1 HC Sparta Praha 52 32 3 6 11 194:116 108 

2 HC Oceláři Třinec 52 31 4 5 12 187:130 106 

3 BK Mladá Boleslav 52 26 6 7 13 167:126 97 

4 Bílí Tygři Liberec 52 24 8 5 15 152:118 93 

5 HC Škoda Plzeň 52 24 6 7 15 170:128 91 

6 Mountfield HK 52 26 4 3 19 144:127 89 

7 HC Dynamo Pardubice 52 21 7 4 20 141:146 81 

8 HC VÍTKOVICE RIDERA 52 20 4 6 22 130:142 74 

9 HC Kometa Brno 52 19 5 6 22 144:152 73 

10 HC Energie Karlovy Vary 52 17 8 6 21 145:176 73 

11 HC VERVA Litvínov 52 17 8 5 22 133:146 72 

12 HC Olomouc 52 14 6 5 27 105:156 59 

13 PSG Berani Zlín 52 11 3 4 34 108:178 43 

14 Madeta Motor České Budějovice 52 6 4 7 35 128:207 33 

 

 

 

 

 



  

 

 

▪ Rozpis utkání Předkola Generali Česká pojišťovna play off  

den datum čas vhazování kolo domácí hosté 

ST 10.3. 17:30 PŘ1 PLZEŇ OLOMOUC 

ST 10.3. 18:00 PŘ1 H. KRÁLOVÉ LITVÍNOV 

ST 10.3. 17:00 PŘ1 PARDUBICE K. VARY 

ST 10.3. 19:00 PŘ1 VÍTKOVICE BRNO 

ČT 11.3. 17:30 PŘ2 PLZEŇ OLOMOUC 

ČT 11.3. 18:00 PŘ2 H. KRÁLOVÉ LITVÍNOV 

ČT 11.3. 15:00 PŘ2 PARDUBICE K. VARY 

ČT 11.3. 17:30 PŘ2 VÍTKOVICE BRNO 

SO 13.3. 17:00 PŘ3 OLOMOUC PLZEŇ 

SO 13.3. 18:30 PŘ3 LITVÍNOV H. KRÁLOVÉ 

SO 13.3. 15:30 PŘ3 K. VARY PARDUBICE 

SO 13.3. 15:00 PŘ3 BRNO VÍTKOVICE 

NE 14.3. 17:00 PŘ4 OLOMOUC PLZEŇ 

NE 14.3. 15:30 PŘ4 LITVÍNOV H. KRÁLOVÉ 

NE 14.3. 15:30 PŘ4 K. VARY PARDUBICE 

NE 14.3. 17:00 PŘ4 BRNO VÍTKOVICE 

ÚT 16.3. 17:30 PŘ5 PLZEŇ OLOMOUC 

ÚT 16.3. 18:00 PŘ5 H. KRÁLOVÉ LITVÍNOV 

ÚT 16.3. 18:00 PŘ5 PARDUBICE K. VARY 

ÚT 16.3. 17:30 PŘ5 VÍTKOVICE BRNO 

 

 

▪ Čtvrtfinálové dvojice  

HC Sparta Praha – 8. tým 

HC Oceláři Třinec – 7. tým 

BK Mladá Boleslav – 6. tým 

Bílí Tygři Liberec – 5. tým 

 

  



  

 

TELEVIZNÍ PŘÍMÉ PŘENOSY  

 

 

V průběhu základní části Tipsport extraligy odvysílala Česká televize 45 utkání přímým 

přenosem na programu ČT sport či ČT 2, z toho navíc čtyřikrát nabídla dvojzápas.  

Vždy v pondělí mohou diváci sledovat na programu ČT sport pořad Hokej den poté. Rozbory 

zajímavých herních situací či komentáře hostů z řad hráčů, trenérů, funkcionářů a dalších 

hokejových osobností k aktuálním tématům jsou hlavní náplní pořadu. 

▪ Průměrná sledovanost základní části TELH 2020/2021 na ČT: 

 

  
15+ 

Rating (%) Rating (tisíce) Share (%) Reach (tisíce) 

Průměr TELH 0,9 75 2,21 301 

 

Nejsledovanějším utkáním byl duel ze dne 16. 12. 2020 mezi HC Sparta Praha – HC Kometa 

Brno se sledovaností 1,5 % (128 tis. diváků). 

Zdroj dat: ATO - Nielsen Admosphere. 

 

  

Z vrcholu hokejové extraligy odvysílá stanice O2 TV Sport desítky utkání z předkola i 

samotného play off, chybět nebude ani kompletní finálová série. Diváci se mohou těšit na 

atraktivní zážitek v multidimenzi. O2 TV Helmet Cam umožní sledovat, tak jako po celou 

sezonu Tipsport extraligy, výjimečné záběry z kamery umístěné na helmách hlavních nebo 

čárových rozhodčích.  

V základní části Tipsport extraligy odvysílala stanice O2 TV Sport celkem 36 přenosů v 

nejvyšší kvalitě. 

Nejsledovanějším hokejovým přenosem se stal duel HC Kometa Brno – HC Dynamo 

Pardubice (10. 12. 2020), který si nenechalo ujít téměř 132 000 diváků. 

Průměrná sledovanost základní části se pak vyšplhala na 78 060 diváků dle interních údajů 

O2TV. 

Zdroj dat: O2 TV. 

 

  



  

 

 

▪ Nasazená TV utkání  

PŘEDKOLO GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA PLAY OFF 

 

den datum čas vhazování TV kolo domácí hosté 

ST 10.3. 17:30 HTV PŘ1 PLZEŇ OLOMOUC 

ST 10.3. 17:00 O2TV PŘ1 H. KRÁLOVÉ LITVÍNOV 

ST 10.3. 19:00 ČT PŘ1 PARDUBICE K. VARY 

ST 10.3. 17:30 HTV PŘ1 VÍTKOVICE BRNO 

ČT 11.3. 17:30 HTV PŘ2 PLZEŇ OLOMOUC 

ČT 11.3. 18:00 HTV PŘ2 H. KRÁLOVÉ LITVÍNOV 

ČT 11.3. 18:00 O2TV PŘ2 PARDUBICE K. VARY 

ČT 11.3. 15:00 ČT PŘ2 VÍTKOVICE BRNO 

SO 13.3. 17:00 HTV PŘ3 OLOMOUC PLZEŇ 

SO 13.3. 18:30 ČT PŘ3 LITVÍNOV H. KRÁLOVÉ 

SO 13.3. 15:30 HTV PŘ3 K. VARY PARDUBICE 

SO 13.3. 15:00 O2TV PŘ3 BRNO VÍTKOVICE 

 

Pozn.: možná změna zápasu České televize v sobotu 13. 3. v návaznosti na vývoj 

předchozích sérií. 

Případnou změnu potvrdí ČT ve čtvrtek 11. 3. večer. 

 

  



  

CHARITATIVNÍ PROJEKTY 

 

Letošní sezónu poznamenanou pandemickou situací, která neumožnila fanouškům vstup na 
stadiony, pojaly kluby různými druhy pomoci nejvíce zasažených oblastí.  

Celorepublikovou aktivitou se stal již podruhé projekt O Kapku lepší hokej, do nějž se zapojily 

všechny kluby TELH. Tím však klubová aktivita na poli charitativních projektů zdaleka 

nekončila. 

Namátkou vybíráme: 

HC Škoda Plzeň – zorganizoval sběr roušek, které následně rozdal Domažlické a Plzeňské 

nemocnici a Domovu poklidného stáří ve Vejprnicích.  

HC Olomouc – podobná aktivita a výtěžek z prodaných roušek daroval FN v Olomouci. Klub 

má také svůj projekt „Kápni božskou červenou“, který podporuje dárcovství krevních složek. 

HC Sparta Praha – hokejisté rozdávali tisíce perníčků pro zdravotníky ze čtyř spřátelených 

nemocnic. Důvod byl jediný – udělat zdravotníkům radost. Klub z Holešovic uskutečnil také 

již tradiční akce jako Sparťanská krev či Sparta vzdává HOLD, jejíž výtěžek přispěl na 

podporu paliativní péče. 

Madeta Motor České Budějovice – po prodělané nákaze celého hráčského kádru se tým 

rozhodl darovat krevní plazmu a tím pomoci dalším pacientům, kteří s koronavirem zápolí.  

HC Energie Karlovy Vary – klub nabídl nefinanční pomoc při rozvážení potravin seniorům, 

kteří v těžké době nemohli vyrazit do obchodů sami. 

HC VERVA Litvínov – vlasatý zápas pro Matyldu (pořízení paruky z pravých lidských vlasů pro 

pětiletou Matyldu). 

HC Dynamo Pardubice – dvě akce na pomoc Rebece Čihákové, dceři trenéra mládeže, která 

trpí nemocí motýlích křídel. 

BK Mladá Boleslav – pomoc dětským domovům. 

HC Oceláři Třinec – věnovali dětem do Klokánků plyšáky z WERK ARÉNY a finanční podporu. 

Zdroj: HC Škoda Plzeň, HC Oceláři Třinec, HC VERVA Litvínov, BK Mladá Boleslav, HC Dynamo Pardubice, 

Mountfield Hradec Králové, HC Energie Karlovy Vary, HC Sparta Praha, Madeta Motor České Budějovice, HC 

Olomouc (k 8. 3. 2020). 

 

  

JAK SE POMÁHALO ČÁSTKA 

DRAŽBAMI 953 470,- KČ 

VYBRANÝMI ČÁSTKAMI URČENÝMI KE KONKRÉTNÍ POMOCI 1 074 749,- KČ 

RŮZNÝMI DARY (NOVÉ NEMOCNIČNÍ LŮŽKO,…) 741 926,- KČ 

O KAPKU LEPŠÍ HOKEJ (AKCE NAPŘÍČ VŠEMI KLUBY) 872 396,- KČ 



  

 

 

Druhý ročník ve virtuální „extralize“ pomalu kráčí ke svému vrcholu. V sezoně 2020/2021 mohl 

každý tým Tipsport extraligy zvolit hned tři gamery, kteří jej reprezentovali, či stále hrají play 

off, v ENYAQ Hockey League. Soutěž nese nové jméno díky generálnímu partneru ŠKODA 

AUTO, která pro název zvolila svůj nejpokrokovější vůz – ENYAQ. No a noví mistři EHL se 

mohou těšit mimo jiné i na zapůjčení těchto vozů. Kdo má šance? 

Tabulka základní části EHL 2020/2021 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1. HC Dynamo Pardubice 13 12 0 1 48:17 36 

2. Bílí Tygři Liberec 13 11 0 2 46:19 33 

3. HC VERVA Litvínov 13 10 0 3 44:21 30 

4. BK Mladá Boleslav 13 9 0 4 43:22 27 

5. HC Oceláři Třinec 13 8 0 5 44:21 24 

6. HC Energie Karlovy Vary 13 7 0 6 34:31 21 

7. Madeta Motor České Budějovice 13 7 0 6 32:33 21 

8. HC Olomouc 13 5 0 8 28:37 15 

9. Mountfield HK 13 5 0 8 28:37 15 

10. HC Sparta Praha 13 5 0 8 27:38 15 

11. PSG Berani Zlín 13 5 0 8 21:44 15 

12. HC Škoda Plzeň 13 4 0 9 28:37 12 

13. HC Kometa Brno 13 3 0 10 24:41 9 

14. HC VÍTKOVICE RIDERA 13 0 0 13 8:57 0 

 

Play-off ENYAQ Hockey League je nyní před branami semifinále. O velké překvapení se už ve 

čtvrtfinále postarali gameři z Madeta Motor České Budějovice, kteří jednoznačně 3:0 na zápasy 

vyřadili 2. tým základní části z Liberce. Jak si povedou dále?  

Čtvrtfinálové série 

• Bílí Tygři Liberec – Madeta Motor České Budějovice 0:3 

• BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 3:2 

• HC VERVA LITVÍNOV – HC Energie Karlovy Vary 3:1 

• HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 3:1 

Semifinále 

10. 3. 2021 HC Dynamo Pardubice (1) – BK Mladá Boleslav (4) 

10. 3. 2021 Madeta Motor České Budějovice (7) – HC Verva Litvínov (3) 

Finále je na programu 13. března. Ve stejný den se také odehraje série o 3. místo.  

 

 

 



  

TIPSPORT EXTRALIGA NA INTERNETU 

 

 

 

BPA sport marketing a.s. je již 20 let majitelem a provozovatelem hokejového serveru Hokej.cz, 

který je zároveň oficiální webovou stránkou všech hlavních soutěží Českého hokeje. Server 

patří k nejnavštěvovanějším a nejpopulárnějším hokejovým portálům u nás. Přináší ucelený 

soubor nejdůležitějších, nejaktuálnějších a nejzajímavějších informací, statistik a videí z 

hokejového dění u nás i ve světě. Sledujte také speciály zaměřené na moderní statistiky nebo 

nejzajímavější zápasová videa.  

 

▪ Hokej.cz na sociálních sítích 

Aktuality a videa z Hokej.cz naleznete také na: 

Facebooku  www.facebook.com/hokej.cz  83 390 sledujících (+ 2 900 za rok) 

Twitteru  www.twitter.com/hokej_cz  16 211 sledujících (+ 1 900) 

Youtube  www.youtube.com/hokejcz             35 300 odběratelů (+ 4 500) 

 

 

▪ HokejkaTV.cz 

Největší hokejová komunita Hokejka.cz přináší svým registrovaným uživatelům velkou porci 

hokejových videí nebo třeba zábavných newsletterů, které fanoušky udrží vždy ve hře. V této 

speciální sezoně je navíc HokejkaTV.cz zcela zdarma pro všechny majitele permanentních 

vstupenek na Tipsport extraligu, ale také Chance ligu.  

Stejně jako každý rok přinese HokejkaTV.cz neskutečnou porci zápasů v Generali Česká 

pojišťovna play off TELH a platit bude klíč, že vysílá všechna utkání – kromě utkání exkluzivně 

vybraných O2 TV Sport. 

 

 

  



  

 

▪ Extraligová NEJ 

Také čtvrtý ročník oblíbených dovednostních soutěží už míří do svého finále. Tři z pěti disciplín 

už znají své vítěze. A ukázalo se, že borci, kteří se i v minulých sezonách umístili na špici, 

potvrdili, že nešlo o náhodu. Své o tom ví obhajující šampión tvrdosti střelby Filip Pavlík 

z Hradce Králové, nebo Luboš Horký z Pardubice, jemuž však rychlé kolečko nevyšlo dle 

představ a musel se spokojit s 2. místem. Kdo jej předjel?  

 

Disciplína  Jméno Klub Výkon  
tvrdost střelby 1. místo Filip Pavlík Mountfield HK 172 km/h  

 2. místo Stěpan Zacharčuk HC Dynamo Pardubice 170 km/h  

 3. místo Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec 170 km/h  
přesnost střelby 1. místo Jan Dufek PSG Berani Zlín 3,64 sec  

 2. místo Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec 4,50 sec  

 3. místo David Bernad BK Mladá Bolelsav 4,52 sec  
rychlost bruslení 1. místo Marek Zachar Mountfield HK 14,05 sec  

 2. místo Luboš Horký HC Dynamo Pardubice 14,08 sec  

 3. místo Pavel Kousal BK Mladá Boleslav 14,22 sec  
šikovnost bruslení sledujte na webu  HokejkaTV.cz   
šikovnost brankářů sledujte na webu HokejkaTV.cz    

 

 

▪ Tipsport extraliga na sociálních sítích 

I v sezoně 2020/2021 budeme na sociálních sítích TELHCZ používat ve spojitostí s Generali 

Česká pojišťovna play off TELH následující hashtag: 

#ZATITULEM 

Počet fanoušků na oficiálních profilech Tipsport extraligy pravidelně roste na všech sociálních 

sítích. Fanoušci mohou naši nejvyšší soutěž zmiňovat ve svých příspěvcích, fotkách a videích 

pomocí hashtagu #telhcz #telh #telh_cz 

 

Facebook  www.facebook.com/telhcz 44 035 sledujících (+ 1800 za rok) 

Twitter   www.twitter.com/telhcz 16 385 sledujících (+ 3000)  

Instagram  www.instagram.com/telhcz 52 988 sledujících (+ 5000) 

 

 

  



  

AKTIVITY BĚHEM GENERALI ČESKÁ  

POJIŠŤOVNA PLAY OFF 

 
▪ Zlatá helma SENCOR 

Sezona 2020/2021 přinesla několik skvělých hokejových okamžiků. A právě o těch nejlepších 

rozhodují svým hlasováním fanoušci. Každoročně tedy z konečného pořadí vzejdou měsíční 

vítězové Zlaté helmy SENCOR. Soutěž pokračuje i ve vyřazovacích bojích. Vítěz celostátního 

finále bude oznámen a oceněn při příležitosti vyhlášení Hokejisty sezony Tipsport extraligy. 

Vítězové Zlaté helmy SENCOR za jednotlivé měsíce základní části 2020/2021: 

Období Vítěz 

Září až říjen Martin Kaut – střela 

Listopad Filip Zadina – klička 

Prosinec Jiří Patera – zákrok 

Leden Jakub Klepiš – klička 

Únor Jaroslav Vlach – střela 

 

▪ Mobilní aplikace TELH 

Nová oficiální aplikace Tipsport extraligy ledního hokeje přináší 
fanouškům nejdůležitější informace o svém oblíbeném týmu v 
přehledné formě. Tedy jak a kdy hraje, jakou má formu, na jakém 
místě v tabulce se nachází, nebo kdo je nejproduktivnějším 
hráčem týmu. 

Každý fanda si může vybrat, zda bude chtít sledovat veškeré 
extraligové dění, nebo zda si v možnostech vybere pouze svůj 
oblíbený tým. 

V aplikaci nechybí nejzajímavější články webu hokej.cz, stejně 
jako super videa důležitých událostí utkání. Ať už se jedná o góly, 
zákroky, hity nebo bitky. Samozřejmostí je rozpis již odehraných, 
ale také budoucích zápasů, včetně informací, jaký televizní kanál 
bude dané utkání vysílat, nechybí živé stavy utkání.  

Jedná se o PWA (progresivní webovou aplikaci), což je označení 
pro weby, které přebírají některé vlastnosti nativních aplikací: umí 
například běžet offline, mají přístup k hardwaru a posílají notifikace uživateli. 

Aplikaci najdete v Google Play (telefony android) nebo na www.telhcz.app (telefony iOS). 

  

http://www.telhcz.app/


  

 

PLAY OFF S PODPOROU GENERALI 

ČESKÉ POJIŠŤOVNY 
 

Aktuální část hokejové extraligy má stálého titulárního partnera. Spojením aktivit pojišťovny 

Generali a České pojišťovny vznikl lídr českého pojistného trhu s novým názvem Generali 

Česká pojišťovna. Tato fúze se tak přímo propsala do názvu jako Generali Česká pojišťovna 

play off Tipsport extraliga.  

  
 
 

 
„Podpora českého hokeje je pro nás v Generali České za ty roky srdeční 
záležitostí. Jsme partnerem, na kterého je možné se spolehnout v časech 
dobrých i těch zlých.  
Jsme přesvědčení, že hokej přináší do životů lidí mnoho radosti a také 
vzpruhy. Potřebujeme vidět a zažít dynamiku, které je na ledové ploše 
vždy spoustu. Držíme palce play off. Český hokej v tom i díky nám není 
sám,“ dodává Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny. 
 

 

FAVORITEM TIPSPORT EXTRALIGY SPARTA 

Sparta měla nejlepší finiš z extraligových klubů a po 52 kolech jí patří Prezidentský pohár. Teď 
začíná cesta za titulem. Sparta a Třinec jsou podle bookmakerů největšími favority. Za zády 
si ale vezou do play off silné týmy.  

Sázkaři věří Třinci 

Není pravidlem, že se vítězi základní části extraligy podaří dojít do finále, natož pak k titulu. 

Přesto, pokud se podíváme, jak se sází na vítěze TELH, tak většina tipů jde na Spartu 2,4:1 a 

Třinec 3,3:1. U sázkařů ale jasně vede Třinec, kterému věří 58% tipujících. „Favorité jsou 

nastaveni kurzově docela výrazně. Do jisté míry za to mohou náběry sázek, které jdou 

výhradně za Třincem a Spartou. Faktem je, že Sparta a Třinec jsou kvalitou a šíří kádru dál 

než ostatní. Jen jména ale stačit nemusí, skutečnou sílu nám ukáže až samotná hra pod 

tlakem play off,“ říká hokejový bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.  

Tip bookmakerů: Mladá Boleslav 

Za oběma lídry se hlásí do boje o titul z dobré pozice i jistí čtvrtfinalisté Liberec v kurzu 9,5:1 

a Mladá Boleslav s kurzem 10,5:1. „Zcela zaslouženě skončila třetí Boleslav. Tady je vidět 

hokejově největší progres. Má vyvážené kompaktní mužstvo vedené výbornými trenéry 

Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou a považuji je za černého koně soutěže. 

 

 



  

 

 

Můj tajný tip na mistra. Až v posledním zápase si zajistil účast mezi nejlepší čtveřicí Liberec, 

vyhnul se předkolu a tím potvrdil svoje vysoké ambice,“ hodnotí další adepty na titul kurzový 

expert Hora.  

Baráž o čtvrtfinále 

Zbylou osmičku klubů čeká předkolo play off Tipsport extraligy. Nemilosrdný boj o 

pokračování sezony, o šanci zahrát si o titul. Jak hodnotí postupové naděje jednotlivých týmů 

bookmaker Miroslav Hora? 

Kurzy na postup: HC Škoda Plzeň 1,09 – HC Olomouc 7,00 

Plzni hodně chyběl zraněný Čerešňák, top obránce celé soutěže. Za mě Plzeň druhý černý 

kůň extraligy. Bohužel se neprotlačila do elitní čtveřice a musí do předkola. Pokud se jí 

vyhnou další zdravotní problémy, může prohnat nejlepší týmy. Obrovskou kvalitu prokázali 

v plném složení (bez Čerešňáka) v posledních třech zápasech, kdy rozdrtili Olomouc 9:1, Zlín 

7:0 a Hradec Králové 5:2 na jeho ledě. 

Olomouc má kompaktní tým, který je dlouho spolu. Prošel si obrovskou marodkou a 

výpadkem tréninku kvůli covidu. Pro sázkaře možná jednoznačná záležitost ve prospěch 

Plzně, ale je tu až nepochopitelná přitažlivost těchto týmů. V play off se potkávají potřetí 

z posledních čtyřech sezon. Vždy uspěla Plzeň. Ale poslední série byla velmi vyrovnaná, a 

rozhodoval až sedmý zápas. Pro tým Olomouce vedený výbornou dvojicí trenérů Motákem a 

Tomajkem jde o obrovskou motivaci Plzeň konečně porazit. 

Kurzy na postup: Mountfield HK 1,48 – HC VERVA Litvínov 2,60 

Hradec má dlouhodobě velmi silný tým, vedený litvínovským odchovancem Vladimírem 

Růžičkou, ale střídá výborné zápasy se slabšími. Osobně v něm aspiranta na titul nevidím, ale 

bude zajímavé sledovat, jak se změní motivace a tím pádem výkony týmu v play off. 

Litvínov mě zklamal v úvodu základní části. V druhé polovině soutěže tým nabral na 

obrátkách a na konci už patřil k nejlepším. Tým táhnou výborný gólman Godla, cizinecká 

legie v obraně a matadoři v útoku Viktor Hübl a František Lukeš.  

Kurzy na postup: HC Dynamo Pardubice 1,33 – HC Energie Karlovy Vary 3,21 

Pardubice sužovala v sezoně zranění. Jinak je kvalita týmu obrovská a po trenérské výměně 

je z Pardubic cítit síla. Jednoznačně slabším článkem byli zatím branáři. Trenéři musí 

rozhodnout mezi obrovsky zkušeným Konstantinem Barulinem s průměrem 3,11 gólu na 

zápas a mladým ambiciózním Milanem Kloučkem s průměrem 2,9 gólu na zápas.  

Karlovy Vary jsou týmem, který dohání absenci top kvality objemem v tréninku. Do Pardubic 

pojedou v předkole v plné síle a mají určitě ambice srazit silné Pardubice. Kouč Karlových 

Varů Martin Pešout jako známý stratég má do baráže jasný plán, a čekám tak zajímavou 

sérii. 

 

  



  

 

Kurzy na postup:  

HC VÍTKOVICE RIDERA 2,32 – HC Kometa Brno 1,58 

Vítkovice pod koučem Milošem Holaňem neskutečně ožily a dostaly se do výborné formy. 

Teď se hraje o to, jak vážné je zranění klíčového muže týmu Dominika Lakatoše z posledního 

zápasu.  

Kometa Brno před koncem základní části tradičně nabírala formu. Poslední tři zápasy ale 

nezvládla a její forma je tak trochu nečitelná. Síla v týmu je ale obrovská, mají skvělou první 

lajnu a možná nejlepší přesilovku v lize.  

 

Tipsport extraliga – kurzy na titul před play off 2020/2021  

 

HC Sparta Praha   2.40   HC Oceláři Třinec  3.30 

Bílí Tygři Liberec  9.50   BK Mladá Boleslav  10.50 

HC Kometa Brno   17.00   HC Škoda Plzeň  17.00  

HC Dynamo Pardubice  20.00   Mountfield HK  22.00 

HC VÍTKOVICE RIDERA 70.00   HC VERVA Litvínov 70.00 

HC Energie Karlovy Vary  80.00    HC Olomouc  200.00  

 

TV Tipsport 

Tipsport nabídne všechny zápasy play off Tipsport extraligy svým klientům v přímých 

přenosech (streamech) na největší internetové televizi u nás TV Tipsport, která krom 

rozsáhlé nabídky hokejových soutěží přináší desítky dalších sportovních přenosů denně.  

 

Mobilní aplikace: televize i sázky v kapse 

I zápasy play off vás spolehlivě provede uživatelsky skvěle hodnocená a technologicky nabitá 

mobilní sázková aplikace. 

Tipsport aplikace pro chytré mobilní telefony obsahuje kompletní nabídku klasických sázek, 

samozřejmostí jsou LIVE sázky a důležitou součástí je možnost sledovat na mobilním 

telefonu všechny sportovní přenosy z TV Tipsport. K dispozici pro operační systémy Android 

a iOs je na adrese mobil.tipsport.cz, uživatelé telefonů s jinými systémy mohou využít 

mobilní web na m.tipsport.cz. 

 

 

  



  

RADEGAST INDEX OSLAVUJE  

HOKEJOVÉ BOJOVNÍKY UŽ 8 SEZÓN 
 

Radegast index je oficiální hokejová metrika, která už od sezony 2013/14 oceňuje ty největší 

bojovníky. V této sezoně si na paty šlapali dva velcí tvrďáci – Michal Gulaši s Richardem 

Nedomlelem. V únoru svedli nejtěsnější souboj, jaký jsme vůbec kdy mohli vidět. Právě Gulaši 

byl historicky prvním vítězem Radegast indexu a v posledních dvou letech na toto své prvenství 

opět navázal. Letos možná i proto, že hokejovou extraligu opustil doposud nejvíce oceňovaný 

bojovník Jan Výtisk.  

Na základě Radegast indexu je každý měsíc vyhlášen největší bojovník extraligy. RI se skládá 

ze tří parametrů – blokovaných střel, hitů a statistiky plus a mínus. Zaměřuje se především na 

bojovnost a obětavost hráčů. Radegast index 

oceňuje především ty hráče, kteří se nebojí lehnout 

do střel nebo rozdat řadu tvrdých hitů. Právě tyto 

atributy hokejového hráče jsou důležité pro celý 

tým.  

Podruhé v řadě se stal celkovým vítězem Radegast indexu Michal Gulaši z Komety Brno s 208 

body, který se přehoupl přes magickou dvoustovku. Naopak z extraligy odešel dlouholetý král 

Radegast indexu Jan Výtisk, který od letošní sezony obléká dres Litoměřic. Výtiskovým 

nejvyšším dosaženým maximem a také nepřekonaným rekordem je 427 bodů ze sezony 

2016/17. „Vzhledem k absenci Jana Výtiska v letošním ročníku extraligy tak nejspíše přichází 

nová éra bojovníků Radegast indexu a my jen můžeme hádat, zda někdo dokáže překonat 

jeho dosavadní rekordy,“ komentuje Kateřina Puldová. Hned v závěsu za Gulašim se umístil 

Richard Nedomlel z Hradce, který získal 203 bodů. A pomyslnou trojici uzavírá David Musil 

Třince se 159 body na kontě. V TOP 20 se letos umístil pouze jeden útočník – Patrik Poulíček 

z Dynama Pardubice se 102 body.  

Vítěz daného měsíce vždy získá zelenou helmu, ve které pak odehraje následující měsíc. 

V letošní sezoně jsme zaznamenali hned 4 různé vítěze měsíčního hodnocení. Dvojnásobnými 

vítězi se stali Michal Gulaši s Romanem Polákem. Po jednom vítězství si připsali Filip Hronek a 

Richard Nedomlel. Přestože Nedomlel skončil v celkovém pořadí na 2. místě, musel si tento 

rázný obránce na své měsíční vítězství počkat až do února. Ukazuje to především to, že celá 

sezona byla velice vyrovnaná a měsíční vítězství mu vždy uteklo jen o kousek. Poslední měsíc 

se neustále předháněl s Michalem Gulašim. Oba nakonec získali 48 bodů a Richard Nedomlel 

vyhrál jen díky menšímu počtu odehraných zápasů. 

Týmový Radegast index se skládá ze součtu individuálních Radegast index bodů hráčů daného 

týmu. Pokud se na něj podíváme blíž, zjistíme pár zajímavých faktů. Lze zde hledat spojitost 

mezi postavením týmu v tabulce a počtem RI. Čím výše se tým v extraligové tabulce umístil, 

tím má i vyšší skóre RI.  

 

  



  

NOVÉ TECHNOLOGIE V PRAXI:  

ŠKODA VYUŽIJE VE VĚTŠINĚ  

TELEVIZNÍCH PŘENOSŮ PRVKY ROZŠÍŘENÉ REALITY 
 

Společnost ŠKODA AUTO ve spolupráci s Českým hokejem, sportovní redakcí České televize a 

O2 TV využije při vysílání Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 2020/2021 

novou technologii virtuální grafiky. Díky tomuto inovativnímu Simply Clever řešení si mohou 

diváci přímých přenosů prohlédnout v rozích kluziště za plexisklem virtuální 3D modely vozů 

ŠKODA SCALA, KAMIQ, OCTAVIA a ENYAQ iV, přičemž přímo na stadionu vozy fyzicky přítomny 

nebudou. Novinku mohli televizní diváci zaregistrovat již během vybraných utkání Generali 

Česká Cup 2020 a Tipsport extraligy 2020/2021. 

 

 

 

„Angažmá značky ŠKODA v tomto populárním sportovním odvětví hraje od počátku 

devadesátých let minulého století klíčovou roli v naší sponzoringové strategii. Značnou měrou 

přispělo k výraznému posílení image a známosti značky ŠKODA nejen mezi hokejovými 

fanoušky,“ říká Petr Janeba, vedoucí marketingu ŠKODA AUTO ČR. „I proto se snažíme držet 

krok s dobou a nejnovější technologie, které vznikají při vývoji našich vozů, využít i pro 

marketingové účely. Tentokrát jsme sáhli k inovativnímu řešení a využití prvků rozšířené 

reality. Díky tomu si může televizní divák prohlédnout nové modely ŠKODA v různých barvách, 

přestože se na stadionu fyzicky vůbec nenacházejí,“ dodává Janeba.  

Technologie rozšířené reality používá špičková 3D data automobilů, která vznikají již při vývoji 

nových modelů. Tato data jsou však natolik precizní v zobrazení sebemenšího detailu, že 

datová velikost neumožňuje jejich snadné zpracování v televizním prostředí. ŠKODA tak ve 

spolupráci s kreativní agenturou ISOBAR a 3D studiem Paranormal připravila zjednodušenou 

virtuální grafiku svých modelů pro televizní účely. Za konečnou implementaci do vysílání jsou 

zodpovědné Česká televize a O2 TV a jejich dodavatelé, brněnská firma ISG Graphics.  

Ta jako jediná v tuzemsku využívá nejmodernější technologii, díky níž je možné pracovat ve 

virtuálním softwarovém studiu s grafickými podklady přímo v trase televizního signálu živě 

vysílaného sportovního přenosu. Využití moderních technologií se stává stále běžnějším. Díky 

rozšířené realitě tak mohou firmy propagovat své produkty i v případě, že fyzický prostor v 

dané lokalitě není dostatečně velký nebo ho má v rámci partnerství zakoupen jiný subjekt, 

popřípadě dochází ke kolizím licenčních a sponzoringových podmínek, které nedovolují 

marketingovou podporu přímo v místě akce. 

 

 

 

 

https://youtu.be/LVD869243iE


  

 

 

 

 

NÁZEV A GRAFIKA PRO GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA 

PLAY OFF TELH 
 

Prosíme o respektování a používání oficiálního názvu a loga play off: 

Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy ledního hokeje 

Případně je možné použít zkrácené verze:  

• Generali Česká play off Tipsport ELH  

• Tipsport extraliga – Generali Česká play off  

 

 

 

Logomanuál a různé podoby loga, stejně jako tuto tiskovou zprávu, si můžete stáhnout na:  

https://www.bpa.cz/clanek/startuje-generali-ceska-pojistovna-play-off-tipsport-elh  

https://www.bpa.cz/clanek/startuje-generali-ceska-pojistovna-play-off-tipsport-elh

