
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

JEDENÁCT TÝMŮ CHCE PŘERUŠIT 

NADVLÁDU TŘINECKÝCH OCELÁŘŮ 
 

Základní část TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE je minulostí, přichází nejdůležitější 

období sezony. Ve středu 8. března se rozjedou vyřazovací boje, na jejichž konci bude znám 

nový český mistr. Zatímco v předkole stačí k postupu tři vítězná utkání, 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 nového Poháru Jaroslava Pouzara se stali hokejisté HC 

Dynamo Pardubice, spolu s HC VÍTKOVICE RIDERA si vybojovali i účast v Champions Hockey 

League v sezoně 2023/24. Doplní je ještě vítěz GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA PLAY OFF 

TIPSPORT EXTRALIGY, nebo v případě triumfu už jistých dvou účastníků třetí HC Sparta Praha. 

Přímo do čtvrtfinále postoupil ještě Mountfield HK. 

V předkole se stejně jako v minulé sezoně představí osmička, 

která skončila na pátém až dvanáctém místě. Bílí Tygři Liberec 

vyzvou HC Škoda Plzeň, vítěz předchozích tří dohraných 

ročníků HC Oceláři Třinec poměří síly s HC VERVA Litvínov, 

HC Kometa Brno se střetne s BK Mladá Boleslav a poslední 

dvojici vytvoří HC Olomouc s HC Energie Karlovy Vary. 

HC Motor České Budějovice si po loňském bronzu zajistil 

záchranu až v předposledním kole základní části, v klíčovém 

utkání porazil Rytíře Kladno 5:2. Jaromíra Jágra a spol. čeká 

stejně jako v předchozí sezoně baráž s vítězem Chance ligy, 

hrát se bude od neděle 16. dubna na čtyři vítězná utkání. 

Nejpozději v neděli 30. dubna bude znám nejlepší tým 

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA PLAY OFF TIPSPORT 

EXTRALIGY a zároveň držitel Masarykova poháru za sezonu 

2022/23. 

  



  

TABULKÁ ZÁKLADNÍ ČÁSTI 

 

# TÝM Z V VP PP P SKÓRE B 

1 HC Dynamo Pardubice 52 29 8 5 10 159:110 108 

2 HC VÍTKOVICE RIDERA 52 28 4 10 10 159:122 102 

3 HC Sparta Praha 52 28 6 3 15 155:122 99 

4 Mountfield HK 52 23 7 5 17 141:124 88 

5 Bílí Tygři Liberec 52 19 10 10 13 156:129 87 

6 HC Oceláři Třinec 52 21 5 7 19 149:121 80 

7 HC Kometa Brno 52 19 6 3 24 134:150 72 

8 HC Olomouc 52 19 6 2 25 121:141 71 

9 HC Energie Karlovy Vary 52 19 4 3 26 129:163 68 

10 BK Mladá Boleslav 52 15 7 8 22 116:128 67 

11 HC VERVA Litvínov 52 15 7 8 22 137:144 67 

12 HC Škoda Plzeň 52 15 6 8 23 127:146 65 

13 HC Motor České Budějovice 52 15 5 6 26 132:158 61 

14 Rytíři Kladno 52 15 3 6 28 122:179 57 

 

NÁVŠTĚVNOST ZÁKLADNÍ ČÁSTI 

# TÝM Z Doma 
Doma 

pr. 
Venku 

Venku 
pr. 

Celkem 

1 HC Sparta Praha 52 281767 10837 149098 5735 430865 

2 HC Dynamo Pardubice 52 235227 9047 149729 5759 384956 

3 HC Kometa Brno 52 159858 6148 155921 5997 315779 

4 HC VÍTKOVICE RIDERA 52 175742 6759 126956 4883 302698 

5 HC Motor Č. Budějovice 52 148764 5722 121380 4668 270144 

6 Bílí Tygři Liberec 52 138491 5327 128994 4961 267485 

7 HC Oceláři Třinec 52 113634 4371 142966 5499 256600 

8 HC Škoda Plzeň 52 112174 4314 141323 5436 253497 

9 Rytíři Kladno 52 88921 3420 162905 6266 251826 

10 HC Olomouc 52 118538 4559 127699 4912 246237 

11 Mountfield HK 52 108288 4165 137760 5298 246048 

12 HC VERVA Litvínov 52 97863 3764 139881 5380 237744 

13 BK Mladá Boleslav 52 80821 3109 136537 5251 217358 

14 
HC Energie Karlovy 
Vary 

52 87205 3354 126144 4852 213349 

 

Průměrná návštěvnost v základní části Tipsport extraligy činí 5 350 fanoušků. 

  



  

REKORDY A ZAJÍMAVOSTI 
 

Sparta se dostala do play off v 28 z 30 extraligových sezon (včetně ročníku 2019/20, kdy vinou 

pandemie covidu nehrála ani jeden zápas) a drží nejvyšší postupovou úspěšnost: 93,3 %. 

Hradec Králové se od návratu do ELH v roce 2013 probil do play off pokaždé, navíc v 8 z 10 

případů přímo do čtvrtfinále (bez nutnosti absolvovat předkolo). 

Dosud jen 9krát v 28 dohraných ročnících ELH se přihodilo, že vítěz základní části získal i titul: 

5x Vsetín, 2x Sparta, 1x Třinec a Liberec (dosud naposledy, 2015/16). 

Martin Růžička (TRI) se může posouvat v historických statistikách play off ELH, dosud nastřádal 

51 gólů (4.), 107 bodů (7.). 

Marek Čiliak dosud odchytal v play off 73 utkání (všechna za Kometu) a v počtu zápasů od 

roku 1994 mu patří 4. místo. Teoreticky může atakovat rekord Petra Břízy (80). 

Sparta vstupuje do vyřazovací fáze jako nejnavštěvovanější tým doma: v 16 z 26 utkání 

základní části v O2 areně přesáhl počet diváků 10 tisíc. Celkovou průměrnou návštěvností 10 

837 Sparta vytvořila nový extraligový rekord. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLAY OFF 

▪ Předkolo Generali Česká pojišťovna play off Tipsport ELH:   

8. – 14. 3. 2023 

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

▪ Bílí Tygři Liberec (5.) vs. HC Škoda Plzeň (12.) 

▪ HC Oceláři Třinec (6.) vs. HC VERVA Litvínov (11.) 

▪ HC Kometa Brno (7.) vs. BK Mladá Boleslav (10.) 

▪ HC Olomouc (8.) vs. HC Energie Karlovy Vary (9.) 

 

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

17. 3. – 30. 3. 2023 

 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:  

2. 4. – 15. 4. 2023 

 Hrají 4 postupující mužstva ze čtvrtfinále 

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

18. 4. 2022 – 30. 4. 2023 

 Hrají 2 postupující mužstva ze semifinále 

 

  



  

ROZPIS UTKÁNÍ 

 

▪ Rozpis utkání Předkola Generali Česká pojišťovna play off a TV nasazení 

den datum čas domácí hosté vysílatel 

st 08.03.2023 18:00 Bílí Tygři Liberec HC Škoda Plzeň HOKEJKA TV 

st 08.03.2023 17:00 HC Oceláři Třinec HC VERVA Litvínov ČT sport 

st 08.03.2023 19:00 HC Kometa Brno BK Mladá Boleslav O2 TV Sport  

st 08.03.2023 18:00 HC Olomouc HC Energie K. Vary HOKEJKA TV 

čt 09.03.2023 19:00 Bílí Tygři Liberec HC Škoda Plzeň O2 TV Sport  

čt 09.03.2023 17:00 HC Oceláři Třinec HC VERVA Litvínov HOKEJKA TV 

čt 09.03.2023 18:00 HC Kometa Brno BK Mladá Boleslav ČT sport 

čt 09.03.2023 18:00 HC Olomouc HC Energie K. Vary HOKEJKA TV 

 

Změny vyhrazeny. V případě změn vás budeme informovat. Časy vyznačené modře vysílá O2 

TV Sport, zeleně Česká televize. Sobotní a případně nedělení utkání budou určena ve čtvrtek 

večer v závislosti na vývoji sérií. 

▪ Čtvrtfinálové dvojice  

▪ HC Dynamo Pardubice – 8. nejlépe postavený tým základní části 

▪ HC VÍTKOVICE RIDERA – 7. nejlépe postavený tým základní části  

▪ HC Sparta Praha – 6. nejlépe postavený tým základní části 

▪ Mountfield HK – 5. nejlépe postavený tým základní části 

TELEVIZNÍ PŘÍMÉ PŘENOSY  

Česká televize vysílala všechna play off od roku 1971. Letos tedy budeme sledovat 39. ročník 

vyřazovacích zápasů. V posledních letech ČT vysílala pod heslem Buly hokej živě – každý hrací 

den. S ohledem na změnu režimu semifinále a při současném rozdělení TV-práv to tentokrát 

nebude možné. Přesto nabídne stejný počet TV-utkání jako v minulých letech. 

BULY HOKEJ ŽIVĚ – unikátní program s nejrychlejším a nejúplnějším obrazovým 

zpravodajstvím z českého hokeje. Hlavní část nabídky tvoří samozřejmě play off extraligy, ale 

nabídne také přípravu NT na MS, MS žen a MS hráčů do 18 let. V programu zůstávají všechny 

tradiční rubriky. Diváci budou vybírat nejhezčí akci sezony ve Zlaté helmě KB, v každé 

přestávce nahlédneme do kabin týmů, s využitím elektronické tužky nabídneme přesný rozbor 

klíčových i zajímavých momentů vyřazovacích zápasů.   

ČT SPORT PLUS – další platforma nabízí všechny přímé přenosy, sestřihy, důležité momenty, 

aktuální zpravodajství, podcasty.   



  

 

  

Hokejové play off v podání O2 TV Sport nabídne řadu 

inovativních technologií. Novinkou jsou robotické kamery za 

brankou 

 

K vrcholu hokejové Tipsport extraligy si stanice O2 TV Sport připravila další technologickou 

novinku. V pilotním provozu budou nasazeny unikátní robotické kamery za brankou, které znají 

diváci z NHL. Vedle toho se fanoušci mohou těšit na výjimečné záběry z kamery na helmách 

rozhodčích, speciální zápasová studia, zkušený tým expertů a komentátorů, chybět nebudou 

ani pokročilé online statistiky. První přímý přenos z předkola play off je na programu ve středu 

8. března od 18.30 hodin. 

Stanice O2 TV Sport nabízí již páté play off v roli oficiálního vysílatele hokejové Tipsport 

extraligy. O výrobu a distribuci se postará divize O2 TV Production, která má bohaté zkušenosti 

z největších sportovních událostí. Na podzim například vyráběla zápasy NHL, které se konaly 

v pražské O2 areně. 

„K dispozici máme tři moderní HD přenosové vozy. Dokážeme vyrábět přenosy až na šedesát 

kamer. Při jednom utkání nachodí technici přes dvacet tisíc kroků, do pater se musí vynosit i 

padesátikilové kamery. Před každým zápasem musíme natáhnout dva kilometry kamerových 

kabelů, k tomu pět set metrů těch zvukových.  Jedná se o fyzicky náročnou práci,“ poodhalil 

zákulisí Rostislav Suslo, ředitel společnosti O2 TV Production. 

  



  

 

 

V letošním play off budou novinkou na O2 TV Sport robotické kamery za brankou, které se 

u nás běžně nepoužívají. „Jedná se o další technologickou inovaci při vysílání extraligy. Tyto 

kamery jsme si vyzkoušeli při výrobě přenosů z NHL. Vhodně tak doplní naše další exkluzivní 

kamery jako O2 TV Inside Cam, která přináší unikátní záběry z ledové plochy a tribun, a velmi 

populární O2 TV Helmet Cam, díky které lze sledovat výjimečné záběry z kamery umístěné na 

helmách hlavních nebo čárových rozhodčích,“ uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice 

O2 TV Sport. 

V základní části Tipsport extraligy odvysílala stanice O2 TV Sport celkem 41 zápasů v nejvyšší 

kvalitě. Nejsledovanějším hokejovým přenosem se stal duel HC Kometa Brno – HC Energie 

Karlovy Vary, který si nenechalo ujít 165 tisíc diváků. 

V rámci vyřazovacích bojů bude každému utkání na O2 TV Sport předcházet půlhodinové 

studio přímo na stadionu. „Zaměříme se opět na aktuální online statistiky a grafiky reagující 

na průběh zápasu. Samozřejmě nasadíme také zkušený tým expertů, kam patří brankář 

Roman Málek, mistr extraligy se Slavií, Miloslav Gureň, bývalý obránce se zkušenostmi z 

NHL, Jiří Tlustý, někdejší útočník se 446 zápasy v NHL, a Jakub Koreis, který v roli 

nekompromisního centra odehrál přes 800 zápasů v profesionálních soutěžích,“ sdělil Tomáš 

Zetek, šéf hokejové sekce O2 TV Sport. 

Hokejová redakce O2 TV Sport pro play off 2022/2023: 

Komentátoři: Jan Homolka, Tomáš Zetek, Jan Velart, Libor Basík 

Reportéři: Tereza Kubíčková, Jakub Koreis, Jan Hrabal 

Redaktoři: Jan Hrabal, Jiří Vítek, Vladimír Grebennikov, Viktor Maudr, Markéta Svačinová 

Produkce: Martin Hlaváček 

Experti: 

Roman Málek - někdejší brankář, mistr extraligy se Slavií 

Miloslav Gureň - bývalý obránce, který si vyzkoušel NHL, v Česku hrál mj. za Zlín nebo Třinec 

Jakub Koreis - přes 800 utkání v profesionálních soutěžích, hrál za Spartu, Plzeň nebo 

Kometu Brno 

Jiří Tlustý - bývalý útočník, v NHL odehrál 446 zápasů (mj. Toronto, Carolina, New Jersey) 

 

  



  

O KAPKU LEPŠÍ HOKEJ 2023:  

ZATÍM PŘES 900 TISÍC KORUN!  
 

Na začátku února 2023 se rozjel čtvrtý ročník projektu O Kapku lepší hokej, jenž má 

jednoduchý cíl: V co největší míře podpořit nemocné děti s poruchami krvetvorby.                

Hokejové hnutí se opět obarvilo do oranžové barvy. 

 

 

 

 

 

V Tipsport extralize ledního hokeje, Chance lize, Univerzitní lize i v národním týmu mohli 

fanoušci vidět speciální dresy, puky a další oranžové prvky na výstroji. 

Jako tradičně mohla většina fandů TELH pomoci příspěvkem. Možností pro to bylo vícero: 

koupit oranžovou stužku přímo na stadionu svého týmu, zaslat dárcovskou SMS zprávu, zapojit 

se do jedné z internetových aukcí dresů nebo podpořit NF Kapka naděje přímo převodem na 

účet pomocí QR kódu.  

V momentu, kdy se dokončují aukce spojené se čtvrtým ročníkem projektu, již přesáhla částka, 

která bude věnována na účet NF Kapka naděje hranici 920 000 korun. Je tedy jisté, že půjde 

doposud o nejúspěšnější ročník.  

Velkou měrou kromě fanoušků přispěly také samotné kluby. Nad ráme všeobecné a nesmírně 

důležité podpory můžeme zmínit příspěvky 27 000 korun z kabiny Karlových Varů, 10 000 

korun z pardubického Dynama či štědrý dar 50 000 korun od nadačního fondu HC Sparta 

Praha. V průběhu března bude 4. ročník definitivně uzavřen a oznámen finální výsledek.  

Kolik již vynesl projekt O Kapku lepší hokej 

2020 – přes 300 000 Kč 

2021 – přes 870 000 Kč 

2022 – přes 905 000 Kč  

2023 – přes 920 000 Kč (částka ještě není finální) 

  



  

 

 

 

Čtvrtý ročník esportové soutěže, která složením týmů kopíruje hokejovou Tipsport extraligu, 

dovedl do finále HC Dynamo Pardubice a HC Motor České Budějovice. Zatímco východočeský 

klub a jeho hráči hráli třetí finále v řadě, Jihočeši se do souboje o titul dostali poprvé. A 

možná i zkušenosti pomohly Dynamu k jasnému vítězství a třetímu prvenství v řadě. Vítězný 

tým získává finanční odměnu 80 000 korun a od generálního partnera soutěže ŠKODA AUTO 

pak každý gamer mistrů získá nový VR PlayStation 5, dvě vstupenky na MS v ledním hokeji 

2024 v Praze a balíček dárkových předmětů ŠKODA AUTO.  

 

Utkání play off ENYAQ hokejové ligy 

Finále   HC Dynamo Pardubice – HC Motor České Budějovice 3:0 (6:2, 10:4, 7:2) 

O 3. místo  HC Oceláři Třinec – HC Kometa Brno 3:2 (1:2p, 3:4, 4:3p, 3:2, 4:1) 

 

Semifinále  HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno 3:0 

Semifinále  HC Motor České Budějovice – HC Oceláři Třinec 3:0 

 

Čtvrtfinále  HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav 3:0 

Čtvrtfinále  HC Motor České Budějovice – HC VERVA Litvínov 3:2 

Čtvrtfinále  HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 3:2 

Čtvrtfinále  Rytíři Kladno – HC Kometa Brno 2:3 

 
 
Vítězní gameři HC Dynamo Pardubice s trofejí pro vítěze. Mistrovskou trofej předvedli také 
přímo na ledě pardubické areny před pátečním utkáním Dynama s Litvínovem.  
 

 



  

TIPSPORT EXTRALIGA NA INTERNETU 

▪ Extraligová NEJ 

Již šestý ročník Extraligových NEJ nabídl fandům parádní hokejové výkony. Brankáři se po 

minulém ročníku, kdy soutěžili v rozehrávce za branou, vrátili zpět ke střelbě do prázdné brány 

přes celé kluziště. Jako vždy měla soutěž hodně otázek a favority, kteří se nechtěli vzdát svých 

prvenství. Ostrostřelec Filip Pavlík ani brankář Filip Novotný se však svých prvenství bez boje 

nevzdali.  

Disciplína   Jméno Klub Výkon   

tvrdost střelby 1. místo Filip Pavlík Mountfield HK 175 km/h obhájil 

 2. místo Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec 172 km/h  

 3. místo Denis Zeman HC VERVA Litvínov 169 km/h  

one-timer Challenge 1. místo Adam Kubík Rytíři Kladno 15,08 sec 4 trefy 

(přenost střelby) 2. místo Robert Říčka 
HC Dynamo 

Pardubice 
21,47 sec 4 trefy 

 3. místo Oliver Okuliar Mountfield HK 26,32 sec 3 trefy 

rychlost bruslení 1. místo Marek Ďaloga HC Kometa Brno 13,84 sec   

 2. místo Marek Zachar Mountfield HK 13,96 sec  

 3. místo Pavel Kousal BK Mladá Boleslav 14,01 sec  

nejšikovnější hráč 1. místo David Kofroň HC Energie K. Vary 26,30 sec 2 trefy 
 2. místo Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec 27,93 sec 2 trefy 
 3. místo Miroslav Indrák Rytíři Kladno 28,23 sec 2 trefy 

šikovnost brankářů 1. místo Flip Novotný BK Mladá Boleslav 13,32 sec 5 gólů  

     obhájil 
 2. místo Petr Kváča Bílí Tygři Liberec 13,56 sec 3 góly 

  3. místo Štěpán Lukeš HC Energie K. Vary 16,35 sec 3 góly  

 

▪ Tipsport extraliga na sociálních sítích 

I v sezoně 2022/2023 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 51 462 sledujících (+ 5579 za rok) 

Twitter   www.twitter.com/telhcz 20 717 sledujících (+ 3365)  

Instagram  www.instagram.com/telhcz 59 952 sledujících (+ 3961) 

Tik Tok  www.tiktok.com/@telhcz1 13 500 sledujících (+10 100) 

 

 

  



  

 

▪ Mobilní aplikace TELH 

Oficiální aplikace Tipsport extraligy 
ledního hokeje je průběžně 
vylepšovaná a velkou novinkou jsou 
notifikace. Každý fanoušek, který 
nemůže být na stadionu, se tedy 
může okamžitě dozvědět, zda dal 
jeho tým gól, nebo jak dopadlo 
utkání.   

Je možné také aktivovat notifikace o 
budoucím utkání nebo o postavení 
oblíbeného týmu v tabulce. 

Mobilní aplikace je pro telefony Apple 
dostupná v APP Store a pro mobily 
s operačním systémem Android 
v Google Play.  

Pro příští sezónu je v plánu 
implentovat videa gólových okamžiků 
přímo do aplikace.  

 

HOKEJOVÉ KARTIČKY 

 Během Generali Česká pojišťovna play off TELH se začne 
prodávat 2. série oficiální kartiček Tipsport extraligy sezony 
2022/2023. Sběratelé se kromě standardních kartiček mohou 
těšit i na speciální. Pro příklad můžeme uvést, že ve vybraných 
balíčcích mohou najít kartičky podepsané přímo hokejisty nebo 
speciální karty s kousky dresu, hokejky či jiné části výstroje 
vybraného hráče.  

V online prodeji budou také karty jedinečné edice O Kapku 
lepší hokej 2023, které zachycují hvězdné hokejisty Tipsport 
extraligy, kteří na začátku února nastoupili v dresech 
věnovaných projektu O Kapku lepší hokej.  

Stejně jako výtěžek z aukce těchto hraných dresů bude i 
výtěžek z prodeje edice karet věnován na podporu Nadačního 
fondu O Kapku lepší hokej.  

    Kartičky je možné kupovat na webu: www.sportzoo.store/cz 

  



  

AKTIVITY BĚHEM GENERALI ČESKÁ  

POJIŠŤOVNA PLAY OFF 

 
▪ Zlatá helma Komerční banky 

Šest nejhezčích akcích základní části vybrali fandové Tipsport extraligy ledního hokeje. 

V anketě Zlatá helma Komerční banky měli každý měsíc na výběr z šesti nejpovedenějších akcí. 

Vítězná akce dílčího měsíce vždy postoupila do velkého finále, ze kterého vzejde vítěz ankety 

ročníku 2022/2023. Hlasuje se vždy na webu hokjeka.cz, videa můžete vidět pravidelně také 

v hokejových pořadech České televize.  

 

Vítězové Zlaté helmy Komerční banky za jednotlivé měsíce základní části 2022/2023: 

Období Vítěz 

Září Matyáš Filip – přihrávka 

Říjen Radek Koblížek – sólo 

Listopad Tomáš Zohorna – přihrávka 

Prosinec Roman Will – zákrok 

Leden Aleš Stezka – zákrok 

Únor Filip Novotný - zákrok 

 

 

Šťastný puk: soutěž pro fanoušky přímo na stadionech klubů 

hrajících play-off hokejové extraligy 
 

• Celkem 15 příležitostí si zahrát o hodnotné hokejové ceny během utkání play-
off 

• Na každém zápase hraje najednou 500 fanoušků z hlediště 
• S Generali Českou Pojišťovnou se v play off soutěží už pošesté 

 

Generali Česká pojišťovna, titulární partner play-off hokejové extraligy, pokračuje v tradiční 

soutěži na stadionech klubů, které postoupí do play-off. Princip Šťastného puku slibuje nejen 

zábavu a napětí, ale přináší i možnost zahrát si o hodnotné sportovní ceny.  

JEDNODUCHÝ PRINCIP 

Soutěž Šťastný puk se odehraje na celkem 15 zápasech play-off extraligy ledního hokeje, a to 

vždy na začátku 2. přestávky: 

1. hostesky během prvních pěti minut přestávky do publika rozhodí 500 puků 
opatřených samolepkou se speciálním kódem 
  



  

 

 

3. fanoušci oddělí perforovanou část samolepky z puku, jeden ústřižek, kde je 
napsáno číslo puku, si nechají – stejné číslo zůstává i na samolepce,  

4. soutěž začíná cca v 10. minutě přestávky, kdy na pokyn moderátora fanoušci 
hodí puk na led,  

5. cílem je dostat soutěžní puk co nejblíže středu plochy,  
6. 3 puky, které jsou nejblíže středu, vyhrávají poukázky do klubového fanshopu 

v hodnotě 1500 Kč,  
7. bonus za čistý střed přinese majiteli puku, který bude celou svojí částí ve 

středovém kruhu, sportovní hodinky. 
 

 

MOBILNÍ APLIKACE NEMŮŽE CHYBĚT 

Šťastný puk už je samozřejmě dostupný i jako mobilní hra. Na začátku této sezóny proběhla 

modernizace designu. Oproti loňskému roku je pro fanoušky v aplikaci připraveno výrazné větší 

množství cen – hraje se o značkové hodinky, STIGA hokeje i sportovní doplňky. Speciální výzvy 

jsou spuštěné ke startu play off, ta největší pak přijde během finále. Aplikace je ke stažení jak 

na Apple Store, tak na Google Play. 

     

Kontakt za Generali Českou pojišťovnu: Jan Marek - honza.marek@generaliceska.cz 
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Bookmakeři Tipsportu:  

Titul skončí v Pardubicích nebo na Spartě  
 

Praha, 6. března 2023 – Vítěz základní části Pardubice nebo už patnáct let čekající Sparta? 

To jsou pro Tipsport, generálního sponzora extraligy, největší favorité na zisk titulu před 

startem play-off Česká pojišťovna Tipsport extraligy.  

 

Suverénní Pardubice, které jako vítěz základní části získali od Tipsportu prémii půl milionu 

korun, jiné kurzové ohodnocení než top favorit (v kurzu na titul 2,6:1) mít nemůžou. „Na to 

člověk nemusí být bookmaker, aby Dynamo se zřejmě nejlepším kádrem v extralize zařadil 

nejvýš,“ říká s nadsázkou hokejový bookmaker Tipsportu Miroslav Hora. I když statistika je 

neúprosná, a vítězové základní části často extraligový triumf nezískávají. Naposledy se to 

povedlo Liberci v sezoně 2015/2016. „Sparta prahne po titulu už 15 sezon, skoro pokaždé 

patří mezi favority, ale na zlato se jí nedaří,“ dodává Hora charakteristiku druhého z favoritů 

(kurz na titul Sparty je 3,2:1).  

 

Jaké šance mají Vítkovice a Hradec Králové?  

 

Zajímavé bude sledovat právě Vítkovice, které nakonec vybojovaly 2. místo před Spartou a 

jsou rozhodně týmem, který může nakonec sehrát v sezoně klíčovou titulovou roli (kurz 

Vítkovic na titul 7,5:1). Nejlepší čtyřku doplnil vítěz základní části z minulé sezony Hradec 

Králové (čtvrtý nejnižší kurz na titul 10:1).  

 

Třinec vloni vstoupil do historie, letos bojuje o play-off 

 

„O Třinci jsme v Tipsportu vloni před play-off říkali, že mu „hrozí“ třetí titul v řadě,“ vzpomíná 

Miroslav Hora. Více titulů za sebou - 5, má jen Vsetín, což je asi nedostižná meta z 

devadesátých let a série dvou titulů za sebou pamatují v historii samostatné české extraligy 

jen Sparta a Kometa, Třinec je tak druhý nejúspěšnější klub samostatného českého hokeje. 

Po letech mistrovské nadvlády se letos s oceláři, zvlášť po odchodu trenéra Varadi, tak úplně 

nepočítá. „I když získat čtvrtý titul v řadě rozhodně nemají zakázáno (mají pátý nejlepší kurz 

na titul 13:1) a pokud přejdou v předkole přes Litvínov, kdo ví,“ přemítá bookmaker Hora. 

 



  

Kurzy Tipsportu na postup z předkola play-off 

HC Kometa Brno – BK Mladá Boleslav 

1.55   2.40 

Bílí Tygři Liberec – HC Škoda Plzeň 

1.25   3.90 

HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary  

1.82   1.82 

HC Oceláři Třinec – HC VERVA Litvínov 

1.23   4.00 

  

 

Vítěz Tipsport extraligy 

HC Dynamo Pardubice  2.60 

HC Sparta Praha   3.20 

HC VÍTKOVICE RIDERA  7.50 

Mountfield HK    10.00 

HC Oceláři Třinec   13.00 

Bílí Tygři Liberec   20.00 

HC Kometa Brno   28.00 

HC Energie Karlovy Vary  80.00 

HC Olomouc    80.00 

BK Mladá Boleslav   88.00 

HC VERVA Litvínov   120.00 

HC Škoda Plzeň   120.00 

 

TV Tipsport 

 

Tipsport nabídne svým klientům všechny zápasy play-off hokejové Tipsport extraligy v 

přímých přenosech na největší internetové sportovní televizi u nás TV Tipsport, která krom 

hokeje přináší desítky dalších přenosů denně.  

 

Mobilní aplikace: televize i sázky v kapse 

Extraligou vás provede špičková a technologicky znovu nabitější 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:  m.tipsport.cz. V průběhu sezony nabídneme možnost mimořádných bonusů 

nově registrovaným sázkařům. 

 
Kontakt za Tipsport: Václav Sochor, mobil: 724 849 438, email: vaclav.sochor@tipsport.cz 

  



  

 

RADEGAST INDEX V PLAY OFF 2023 

Radegast představí novou komunikační kampaň, která ponese jméno: „Bojovnost, která se 

obráncům podepíše ve tváři.“ 

Ta má za úkol vtáhnout diváka do „hořkého“ světa obránců, kteří nejsou tolik sledovaní jako 

útočníci, přesto je jejich práce na ledě nepostradatelná. 

Komunikaci bude doprovázet nový televizní sponzoringový spot na České televizi i O2 TV Sport, 

intenzivní digitální kampaň doplněná o hero spot v plné délce, komunikace na sociálních sítích 

jak v rámci Radegastu, tak i ve spojení s kluby. 

 

Mechanika a parametry Radegast Indexu 

Definice účasti na ledě: 

Účast je započítávána hráčům, kteří se při gólové situaci nacházejí na ledě. Pozitivní body                  

se započítávají týmu, který vstřelí branku a negativní týmu, který branku inkasuje. Výjimku 

tvoří situace v nerovnoměrném počtu hráčů na ledě (přesilové hry a oslabení), v nichž                        

se zaznamenané účasti nezapočítávají do celkových statistik. Branka vstřelená v oslabení                   

se započítává do pozitivní i negativní bilance hráčů.  

Definice zblokované střely: 

K blokované střele (“bloku”) dojde, pokud střela skončí záměrným zblokováním protihráčem. 

V takovém případě je zaznamenáváno, který z protihráčů střelu zblokoval. Při blokování by měl 

protihráč vyvinout alespoň nepatrné úsilí k blokování střely, tedy nastavit hokejku, tělo, lehnout 

do střely apod. Pokud střela trefí protihráče bez jakéhokoli jeho úmyslu, není tento protihráč 

zapsán jako blokující hráč, pouze střela je zapsána jako “zblokována” (směřovala na branku                   

a změnila směr od těla či hokejky hráče). Při zblokování střely hráčem vlastního týmu nebo 

rozhodčím se neeviduje blokující hráč. Střela, která evidentně míří mimo branku, například 

nahození do třetiny, se neeviduje jako střela, tudíž nemůže být ani zapsána jako “zblokována” 

střela.  

Definice hitu: 

K hokejovému hitu dojde v situaci, kdy hráč svým tělem zpomalí nebo zastaví postup 

protihráče, který je v držení puku nebo v něm byl těsně před kontaktem s hitujícím hráčem. 

Kontakt musí být veden zepředu či z boku*, a to tělem, rameny či bokem hitujícího hráče. 

Hitující hráč hitem oddělí hráče soupeře od kotouče (puk se stane volným) nebo soupeři 

znemožní aktivně pokračovat v započaté v akci. Hit musí být v souladu s pravidly, což posuzuje 

pouze rozhodčí (píská, či nepíská faul), nikoliv statistik. 

* Pokud hráč zasáhne tělem protihráče zezadu, musí jej přitom oddělit od kotouče, aby mohl 

být kontakt posouzen jako hit. 

Kontakt Radegast: Tomáš Klečka, Concept One, a.s., tomas.klecka@concept-one.cz,  tel: 602 311 164 
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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/generali-ceska-pojistovna-play-off-telh-2023-loga 
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