
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

JÁGR, KREJČÍ, NÁVRAT FANOUŠKŮ I BARÁŽE. 

STARTUJE NOVÝ ROČNÍK TIPSPORT EXTRALIGY 
 

Něco přes čtyři měsíce trvaly extraligové prázdniny, teď se tuzemská nejvyšší soutěž zase hlásí o slovo. 
Tipsport extraliga nakrojí 85. ročník, ve startovním poli došlo k jedné změně. Čtrnáct účastníků                                  
z nesestupové sezony 2020/21 doplní Rytíři Kladno s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem v sestavě. 

Úvodní duel ročníku 2021/22 proběhne už ve středu 8. září, kdy se utkají HC Energie Karlovy Vary s HC 
Kometa Brno, další zápasy prvního kola se hrají v pátek 10. září. Soutěžní premiéru bude přímým přenosem 
vysílat ČT sport, která se bude o přenosy nadále dělit s O2 TV Sport. 

I letos ponese česká nejvyšší soutěž název po jednom z největších partnerů českého ledního hokeje, akciové 
společnosti Tipsport. Rádi bychom tímto společnosti Tipsport poděkovali za její dlouhodobou podporu                     
a péči, jíž věnuje TIPSPORT EXTRALIZE a českému hokeji. Věříme, že i vy, sportovní novináři, tuto podporu 
oceníte při uvádění oficiálního názvu soutěže – TIPSPORT EXTRALIGA ledního hokeje. 

Mistrovský titul obhajuje HC Oceláři Třinec, který v jarním finále Generali Česká pojišťovna play off porazil 
4:1 na zápasy Bílé Tygry Liberec. Bronzové medaile brali hráči HC Sparta Praha – majitele Prezidentského 
poháru za vítězství v základní části. Organizační chod TIPSPORT EXTRALIGY znovu zajistí vedení Českého 
hokeje, funkci ředitele soutěže nadále vykonává Josef Řezníček. 

Základní část TELH bude mít vzhledem k rozšíření počtu účastníků 60 kol. Nejlepší čtyři týmy si zajistí přímý 
postup do čtvrtfinále Generali Česká play off. Kluby na 5. až 12. místě budou hrát předkolo, které odstartuje 
prvními duely v pátek 11. března 2022. Nový mistr TIPSPORT EXTRALIGY bude znám nejpozději v sobotu 
30. dubna 2022. Staronově se do TELH vrací baráž. Poslední tým po základní části sestoupí přímo, 
předposlední bude muset hájit extraligovou příslušnost s vítězem Chance ligy.  

Do extraligových arén se po náročné, koronavirem zasažené sezoně 2020/21, vracejí diváci. Podle 
současných vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 mohou kluby využít celou kapacitu hlediště. 
Fanoušci se mohou těšit i na utkání pod otevřeným nebem, které se vloni bohužel muselo odložit.                         
Ve Špindlerově Mlýně se odehrají dva zápasy TELH. 9. prosince se utkají Rytíři Kladno s HC Dynamo 
Pardubice, 11. prosince HC Sparta Praha s Mountfieldem HK. 

Extraligové mantinely bude nadále přeskakovat řada osobností. S aktivní kariérou pokračují rekordman 
Viktor Hübl, Jakub Klepiš, Michal Vondrka, Ondřej Němec, Milan Gulaš, František Lukeš, Martin Zaťovič, 
Martin Růžička či Roman Polák. Návraty do domácí nejvyšší soutěže hlásí třeba Andrej Nestrašil, Filip 
Chlapík, David Kaše, Michal Moravčík, Dominik Furch, Dominik Hrachovina nebo David Krejčí. Příchod 
dlouholetého útočníka Boston Bruins do HC Olomouc bude pro TELH bezpochyby velkou událostí. 

Bohatou profesionální kariéru naopak uzavřeli veteráni Václav Skuhravý, Jakub Petružálek či David Nosek, 
angažmá v zahraničí si během minulé sezony TIPSPORT EXTRALIGY vybojovali Matěj Stránský, Michael 
Špaček, Radan Lenc, Ronald Knot, Lukáš Rousek, Matěj Machovský, David Tomášek, Karel Vejmelka, Karel 
Plášek, Jakub Pour, Dominik Lakatoš, Filip Pyrochta, Libor Zábranský nebo Jan Ščotka. 

 

 

  



 

TIPSPORT EXTRALIGA V TV 

Nasazené TV přenosy na programech ČT sport a O2 TV Sport: 

den datum čas TV kolo domácí hosté vysílatel 

st 08.09.2021 17:30 1 KARLOVY VARY BRNO ČT SPORT 

pá 10.09.2021 17:00 1 TŘINEC ČESKÉ BUDĚJOVICE O2TV SPORT 

ne 12.09.2021 17:30 2 PLZEŇ TŘINEC ČT SPORT 

út 14.09.2021 17:20 3 PARDUBICE SPARTA ČT SPORT 

čt 16.09.2021 18:00 4 BRNO PARDUBICE O2TV SPORT 

pá 17.09.2021 18:30 4 SPARTA TŘINEC O2TV SPORT 

ne 19.09.2021 15:20 5 MLADÁ BOLESLAV LIBEREC ČT SPORT 

út 21.09.2021 17:20 6 ČESKÉ BUDĚJOVICE PLZEŇ ČT SPORT 

čt 23.09.2021 18:30 7 SPARTA LITVÍNOV O2TV SPORT 

pá 24.09.2021 17:30 7 PLZEŇ BRNO O2TV SPORT 

ne 26.09.2021 17:20 8 HRADEC KRÁLOVÉ PARDUBICE ČT SPORT 

út 28.09.2021 17:20 9 OLOMOUC ZLÍN ČT SPORT 

čt 30.09.2021 18:00 10 KLADNO OLOMOUC O2TV SPORT 

pá 01.10.2021 18:00 10 LIBEREC PARDUBICE O2TV SPORT 

ne 03.10.2021 15:20 11 BRNO VÍTKOVICE ČT SPORT 

ne 10.10.2021 17:20 13 MLADÁ BOLESLAV KLADNO ČT SPORT 

ne 17.10.2021 17:20 15 LITVÍNOV KARLOVY VARY ČT SPORT 

*  změny programu vyhrazeny 

 

ČESKÁ TELEVIZE 

- 65. ligová sezóna v České televizi, 30 let od vzniku magazínu Buly v roce 1992. Podoba a forma pořadu 
se za 3 desítky let proměnila, ale zůstal hlavní úkol: prezentace aktuálního českého hokeje 
 
- Buly hokej živě plánuje cca 45 TV utkání v základní části a znovu "každý hrací den" v play off 
 
- S návratem atraktivního formátu soutěže se program ČT sport pokusí o návrat rekordních zájmu diváků 
v sezoně 2019/20 
 
- K prezentaci soutěže přispějí speciální "promo" záběry natočené se 2 hráči a trenérem s každého 
extraligového klubu, z kterých ČT sestaví 10 variant programových segmentů 
 
- Česká televize nabídne v hokejovém programu 9 soutěží a celkem více než 200 TV-utkaní.                   
Poprvé v historii odvysílá takový počet TVU ve dvou ročnících v řadě. 
 
- Podle zájmu diváků lze stanovit 3 hokejové vrcholy televizní sezony v ČT: Olympijské hry s hráči NHL             
v únoru, play off extraligy v březnu a dubnu, mistrovství světa v květnu. 
 

 

 



 

NOVINKY V O2 TV 

• Expert Jakub Koreis se představí nově i v pozici reportéra 

• Předzápasová studia se rozšiřují o nový obsah a prodlužují se na třicet minut 

• Nové online statistiky a grafiky reagující na průběh zápasu. Divák se dočká statistických 
zajímavostí, historických souvislostí a dalších aktualit během přenosu 

• Nová posila redakce Jiří Vítek - statistický expert 

• Výroba speciálních dokumentů (Rok Draka – cesta Třince za titulem, premiéra 8.9. od 18:00 h.) 

• Pokračuje populární O2 TV HELMET CAM - pouze diváci O2 TV Sport mohou sledovat přenosy 
přímo z ledové plochy pohledem rozhodčích 

 

WINTER HOCKEY GAMES – VRCHOL ROKU 2021 
 

• Diváci se mohou těšit na přímé přenosy z pěti zápasů 
 

• Na obrazovkách O2 TV Sport dostane prostor duel legend i para hokej 
 

• Kontinuální vysílání bude přímo ze Špindlerova Mlýna  
 

• Připravují se zápasová studia, doprovodný program a dorazí atraktivní hosté  
 

• Chybět nebude ani exkluzivní hodinový dokument o zákulisí Winter Hockey Games 

 

ONLINE STREAMY NA HOKEJKATV.CZ  
Již tradičně můžete naši nejvyšší soutěž sledovat na HokejkaTV.cz, kde kromě živých streamů najdete také 
rozhovory, reportáže a další zajímavý videoobsah nejen z Tipsport extraligy, ale z hokejového dění v celé 
České republice. Pokud máte zájem o streamy, celosezónní členství pro Tipsport extraligu přijde na 499 Kč, 
měsíční na 99,- a denní na 49,-. Speciální slevu 60 % na měsíční členství mohou využít majitelé Kaufland 
Card, kteří při platbě uvedou své číslo Kaufland Card. Na HokejkaTV.cz můžete sledovat všechna utkání 
Tipsport extraligy ledního hokeje kromě exkluzivně vybraných utkání O2 TV Sport. Na HokejkaTV.cz můžete 
sledovat také utkání Chance ligy.  
 
 

VŠE NA TV TIPSPORT 

Tipsport nabídne svým klientům všechny zápasy hokejové extraligy v přímých přenosech na největší 
internetové sportovní televizi světa TV Tipsport, která kromě hokeje přináší desítky dalších přenosů denně.  

 

  



 

EXTRALIGOVÁ NEJ POPÁTÉ 

Kdo má nejtvrdší střelu v Tipsport extralize? Kdo je nejrychlejší bruslař? Kromě tradičních disciplín se můžete 
těšit na tři nové, které lépe vystihují dění na ledě ve zlomových momentech. U gólmanů budeme hledat, 
který dokáže nejrychleji rozehrávat puky za brankou, útočníci budou nově střílet z první po přihrávce 
spoluhráče na terče, a ti nejšikovnější musí prokázat, jak přesně umí vypálit po průjezdu slalomové dráhy. 
Sledujte vše na webových stránkách HokejkaTV.cz a Hokej.cz. V nominacích nechybí největší osobnosti 
soutěže. 

 

S NOVÝMI SPOLUHRÁČI 

Sezona 2020/2021 byla velice náročná, a především díky neskutečné podpoře 
partnerů mohla být dohrána a byl opět korunován mistr. Za to jim patří obrovské 
poděkování. Do ročníku 2021/2022 vstupuje český hokej, a tedy i Tipsport 
extraliga, s novými silnými společnostmi. Mezi ty hlavní se přidává Komerční 

banka. Přední bankovní instituce má v České republice 1,6 milionu klientů a nabízí služby retailového, 
podnikového a investičního bankovnictví. Druhým spoluhráčem do partnerské 
sestavy je potravinářská společnost Maspex, mezi jejíž značky patří Dr Witt, 
Relax, Tiger, Original River, Caprio, Márka, či Kubík a Figo.  

 

STATISTIKY JAKO V NHL – HOCKEY LOGIC 

Ke stejným podrobným datům jako v NHL mají díky speciálnímu statistickému modulu Hockey Logic přístup 
trenéři naší nejvyšší soutěže, informace ale mohou využívat i celostátní média. Na základě těchto statistik 
napojených na video se kouči mohou snadněji rozhodovat ve stěžejních momentech utkání. Komu jde 
nejlépe bránění v oslabení? Který hráč umí nejlépe zavézt puk do útočného pásma? Kdo je nejefektivnější 
při forčekingu? K tomu všemu jim Hockey Logic pomáhá. Systém se vyvíjí na základě dat posbíraných 
statistickými týmy přímo na stadionech ve spolupráci BPA sport marketing a společnosti eSports.cz. Pokud 
patříte také mezi statistické nadšence, využijte přístupu k veřejným datům na webu Hokej.cz v sekci 
CENTRUM STATISTIK. 

 

MOBILNÍ APLIKACE TELH 

Označte si v mobilní aplikaci Tipsport extraligy svůj tým a sledujte živě vývoj 
zápasu, týmové statistiky, tabulky, videa, nebo si pročítejte články. Pokud máte 
android, najdete aplikaci v Google Play, pokud je váš telefon s operačním 
systémem iOS (Apple), jděte v prohlížeči Safari na www.telhcz.app, odkud si 
aplikaci stáhnete na plochu. V průběhu sezóny budou do aplikace nově přidány 
notifikace a pracovat se bude také na vylepšení jejich vlastností a přidání 
zábavných prvků. 

  

http://www.telhcz.app/


 

NA HOKEJ NEJPOHODLNĚJI S OČKOVÁNÍM 

Hráči i fanoušci konečně spolu na stadionu! Po těžkém období, kdy si hokejisté nuceně zvykali na opuštěná 
hlediště našich nejlepších arén, se snad blýská na lepší časy. Věříme, že si opět užijí bouřlivou atmosféru 
zaplněných tribun. Drtivá většina hráčů, trenérů i členů realizačního týmu je očkovaná a věří, že i fanoušci 
je podpoří v maximální možné míře tak, aby si všichni hokej užili, jak jsou na to zvyklí. Vstup na stadiony je 
povolen při splnění následujících podmínek: osoby nevykazující klinické příznaky onemocnění Covid – 19, 
osoby nad 6 let věku doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo                    
o negativním výsledku testu, přičemž platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního 72 hodin. (zdroj: 
opatření Ministerstva zdravotnictví z 26. srpna 2021). 

 

ENYAQ HOCKEY LEAGUE – HOKEJ NA KONZOLI 

Do třetího ročníku ENYAQ hokejové ligy se budou moci od přelomu 

listopadu a prosince zapojit všichni náruživí gameři v České republice. 
Oficiální soutěž má opět záštitu všech patnácti týmů Tipsport extraligy, 
které budou mít pro sezónu 2021/2022 tří nebo čtyřčlenné složení. Zda 
můžete hájit barvy svého klubu, se dozvíte před kvalifikacemi na webu 
esporthokej.cz. Ukažte, že jste při hraní NHL 22 nejlepší a zapojte se do 
hry o vysoký price pool a další hodnotné ceny. Gameři HC Dynamo Pardubice, kteří ovládli minulý ročník, 
dostali kromě finanční odměny k zápůjčce vozy ŠKODA AUTO, včetně nejpokrokovějšího modelu ENYAQ 
iV.  

HOKEJOVÉ KARTIČKY BUDE VYTVÁŘET SPORTZOO 

Je to významná zpráva pro sběratele. Od ročníku 2021/2022 budou hokejové kartičky realizovány                          
se společností SportZoo, která se nezaměřuje jen na hokej, ale i na další populární sporty. Sběratelé se tak 
mohou těšit na mnoho inovací, ať už po stránce grafické či marketingové. Více informací najdete                   
na sportzoo.cz.  

LEDOVÁ KLAPKA  

Hokej lidé nemilují jen kvůli dění na ledě. Zbožňují atmosféru na stadionu, společné chvíle s přáteli, rádi se 
k němu vracejí a vzpomínají. A pro všechny platí, že zbožňují svůj oblíbený klub! A právě kluby, týmy napříč 
celou Českou republikou, ať už se jedná o profesionály nebo krajský přebor, tvoří skvělá videa z hokejového 
prostředí. Často vznikají takřka na koleni nadšenců, kteří do něj vkládají veškerý elán. Dokazuje to třetí 
ročník Ledové klapky, do které bylo přihlášeno celkem 29 videí! I v sezoně 2021/2022 se můžou kluby, týmy 
zapojit do ankety o nejlepší hokejová videa – Ledová klapka 2022 – zapojit. Nejlepší tři videa vybraná 
odbornou porotou získají kromě velké prestiže i finanční odměnu, kterou mohou investovat do další práce 
a zdokonalování. Chcete své video přihlásit? Jděte na ledovaklapka.cz. 

 

  



 

NEJLEPŠÍ HRÁČ UTKÁNÍ 

I v sezoně 2021/2022 proběhne vyhlašování nejlepších hráčů utkání z obou týmů po skončení každého 
utkání. Tuto anketu zaštiťuje Česká televize. Oficiální statistiky ankety jsou vedeny a sledovány                             
na www.hokej.cz. Celkový vítěz bude vyhlášen po konci sezony v rámci večeru Hokejista sezony. 

OFICIÁLNÍ KNIHA REKORDŮ ELH 2021/22 
vydání: 2016 (knižní forma), aktualizace: 2017 (www.hokej.cz), 2018 (web, tiskové materiály), 2019 
(jen webová platforma), 2020 (přehlednější umístění na webu: rekordy.hokej.cz), 2021 (pravidelnější 
prezentace na sociálních sítích) 

KR 2020/21: soubor 479 rekordů a nejzajímavějších výkonů ELH v šesti kategoriích (týmové, 
hráčské, brankářské, trenérské, rozhodcovské, divácké) – výhled KR 2021/22: doplnění základních 
historických statistik československé ligy 

systémově rozlišujeme statistiky ve třech fázích ELH: základní část, play off, play out (skupina                        
o umístění) – baráž o extraligu do statistik ELH nepatří! 

2015–2021 neustálý proces zpřesňování či opravování některých dat (překlepy, faktické změny 
způsobené porovnáváním digitalizovaných a originálních zápisů o utkání, revize autorových chyb, 
doplňování nových statistických modulů atd.) 

Předpokládané milníky sezony 2021/2022 

 Třinec: 700. výhra v základní části (dosud 696) 

 Lukáš Krenželok: 1000. utkání v ELH (dosud 989) 

 Bedřich Köhler: 1000. utkání v ELH (dosud 939) 

 Lukáš Pech: 1000. utkání v ELH (dosud 939) 

 VIKTOR HÜBL: 1251. utkání v ELH (dosud 1220) – rekord: Petr Kadlec 1250 

 VIKTOR HÜBL: 910. bod v součtu všech fází nejvyšší soutěže (aktuálně 878) – nejlepší výkony: 
Petr Leška 909, Richard Král 903 

 Radim Rulík: 500. odkoučované utkání v ELH (dosud 496) 

 Robin Šír: 700. odpískané utkání v ELH (dosud 693) 

 Extraliga: 55 000 000. divák (dosud 53 970 907 v období 1993–2021) – závislé na příp. 
epidemických opatřeních 

Komunikační kanály:  Weby:  www.hokej.cz, rekordy.hokej.cz 

    Twitter:  @OndrejZamazal, @telhcz 

    Instagram:  stats_elh_i_oficialne 

  

http://www.hokej.cz/
http://www.rekordy.hokej.cz/
http://www.hokej.cz/
http://www.rekordy.hokej.cz/


 

PARTNERSKÉ AKTIVITY A SOUTĚŽE 

 

ANKETA ZLATÁ HELMA KOMERČNÍ BANKY 

Anketa o nejhezčí hokejovou akci bude v pořadu Buly hokej živě probíhat letos již po dvaadvacáté.                          
Po dlouhých letech přichází změna názvu soutěže, kdy partnera TELH SENCOR vystřídá nově příchozí 
Komerční banka. Divácké hlasování bude opět probíhat na hokejovém portálu www.hokej.cz/zlatahelma. 
Fanoušci budou jako vždy vybírat vítěze vždy ze 6 nejlepších akcí daného měsíce. Následně celkově 6 
nejlepších akcí základní části postupuje do velkého finále, které bude probíhat v průběhu play off.                        
Zde je možné nejslabší akci nahradit aktuální akcí z play off. Najdeme po šesti letech akci, kterou nemají 
na svědomí hráči Komety?  

 

Vítězové 10 předchozích ročníků Zlaté helmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2011-12 JIŘÍ BURGER VIT 

2012-13 JAROMÍR JÁGR KLA 

2013-14 PETR ZÁMORSKÝ ZLN 

2014-15 MAREK ČILIAK KOM 

2015-16 MAREK ČILIAK KOM 

2016-17 MAREK KVAPIL KOM 

2017-18 MARTIN NEČAS KOM 

2018-19 PETER MUELLER KOM 

2019-20 PETR HOLÍK KOM 

2020-21 JAROSLAV VLACH BTL 



 

SPARTA A TŘINEC FAVORITY NOVÉ SEZONY 

David Krejčí z Bostonu v dresu Olomouce, Jágrovo Kladno po roce opět extraligové a návrat diváků                       
na stadiony, to jsou jen některé novinky, na které se mohou těšit také sázkaři na startu nového ročníku 
hokejové Tipsport extraligy.  
 
Největším favoritem je podle bookmakerů Tipsportu Sparta Praha v kurzu 4,2:1. Ta se drží mezi top týmy 
dlouhodobě, ale titul jí stále uniká. Letos nejvíc posílila a kurzově se tak o pár kurzových bodů před obhájce 
titulu Třinec – kurz 4,7:1. Ten by v případě zisku titulu slavil třetí mistrovskou sezonu v řadě.  
„Rozhodně to ale neznamená, že by extraligu nemohl vyhrát jiný tým. Stejně jako vloni můžeme očekávat 
nesmírně vyrovnanou soutěž, kde budou mít ambice na play-off prakticky všechny kluby. Opravdu                         
si netroufnu někoho označit jako úplného outsidera. V jednotlivých kádrech nastaly přes léto poměrně velké 
pohyby a tím spíš můžeme jen hádat, jak se bude soutěž vyvíjet,“ komentuje dění v extraligovém táboře 
bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.  

Hvězda zpátky doma ze zámoří 

Návrat Davida Krejčího na extraligový led je rozhodně událostí sezony. „Nikdo nečekal, že by se hvězda 
Bostonu v nejlepších letech rozhodla dohrát kariéru doma. Ale pro extraligu je to fantastická zpráva, David 
Krejčí bude vyprodávat stadiony po celé republice. Připomíná mi to výluku NHL, kdy se chodilo třeba                     
na Jágra s Plekancem,“ říká Miroslav Hora. 

Kladno se vrací  
 
A na Jágra s Plekancem budou diváci chodit i letos, když po heroické jízdě 1. ligou vybojovali po roce postup 
zpět mezi elitu. „Jejich Kladno ale je v tuhle chvíli asi největší neznámou. Hodně protočilo kádr po postupu 
z Chance ligy a navíc si ‚uřízlo‘ střechu zimního stadionu a opravu to do začátku sezony nestihne. Své domácí 
mistrovské zápasy tak zatím bude hrát v azylu v Chomutově. I proto mají Kladeňáci nejvyšší kurz na titul 
100:1,“ dodává Hora.  

Tipsport extraliga – 1. kolo 

Karlovy Vary - Kometa Brno 2.40 1.51 4.20 1.50 2.38 

Třinec - České Budějovice 1.47 1.14 5.50 2.62 5.25 

Zlín - Litvínov   2.45 1.53 4.20 1.53 2.45 

Kladno - Vítkovice  2.50 1.56 4.30 1.51 2.38 

Liberec - Hradec Králové 1.83 1.27 4.40 1.95 3.60 

Olomouc - Mladá Boleslav 2.45 1.53 4.20 1.53 2.45 

Pardubice - Plzeň  2.00 1.35 4.30 1.78 3.12 

 

 

 

  



 

Kurzy na vítěze Tipsport extraligy ledního hokeje v sezoně 2021/2022 

HC Sparta Praha  4,2:1 

HC Oceláři Třinec  4,7:1 

Bílí Tygři Liberec  6:1 

BK Mladá Boleslav  10:1 

HC Dynamo Pardubice 10:1 

HC Kometa Brno  11:1 

Mountfield HK   17:1 

HC Olomouc   18:1 

HC Škoda Plzeň  18:1 

HC Verva Litvínov  33:1 

Motor České Budějovice 40:1 

HC Energie K. Vary  45:1 

HC VÍTKOVICE RIDERA 45:1 

PSG Berani Zlín  75:1 

Rytíři Kladno    100:1 

 

Hokejová tombola se vrací na stadiony 

Tipsport po návratu diváků na stadiony postupně obnoví atraktivní soutěže pro fanoušky i kluby, např. velmi 
úspěšnou Hokejovou tombolu 50 : 50. Jejím cílem je získat pro klub finanční prostředky na předem vybrané 
projekty, zejména pak na podporu charitativních akcí a klubovou mládež. Soutěž je založena na principu 
tomboly, ve které může být rozděleno až 100 tisíc korun.  

Na každý zápas je připraveno 2000 tiketů po 50 korunách. 
Celková částka je tak závislá na počtu prodaných tiketů, 
maximem je 100 tisíc korun, které se poté rozdělí fifty - fifty. 
Jedna polovina výhry připadne vylosovanému fanouškovi na 
stadionu, druhou polovinu získává klubu. Inspiraci našel Tipsport 
v zámoří, kde se jedná o běžnou zábavu na hokejových 
stadionech, která navíc z poloviny jde na dobročinné účely.   

 

 

 

  



 

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. 

 

Tipsport – kontakty  

Václav Sochor  724 849 438 vaclav.sochor@tipsport.cz 

Jiří Hadrava  724 237 996 jiri.hadrava@tipsport.cz 

Michal Peterka  603 556 404 mpeterka@mediatrust.cz    

 

 

 

 

KAUFLAND PŘIPRAVUJE HOKEJOVOU BAŠTU V KLADNĚ 

 

Tak, jako Česká republika žije hokejem v nejširším slova smyslu, podporuje Kaufland 
hokej v celém jeho spektru. Kromě extraligy, mužské a ženské reprezentace směřuje 
naše podpora také para hokeji, univerzitní lize, do Síně slávy českého hokeje a 
prestižní ceně Zlatá hokejka, která se uděluje nejlepšímu hokejistovi roku. 

 „Na úvod extraligové soutěže jsme nejen pro hokejové fanoušky, ale všechny naše zákazníky, kteří navštíví 
kladenskou prodejnu Kaufland, připravili překvapení. Naši prodejnu v Kladně jsme obrandovali do 
hokejových barev klubu Rytířů. V prodejně je zakomponováno spousta hokejových prvků - vlajky hokejistů, 
hokejové navigátory, rolba s produkty a také hokejový puk v nadživotní velikosti plný merche hokejového 
klubu Rytířů.  

Ve středu 8. září na místě proběhne křest této nové hokejové bašty, u prodejny bude připravena fan zóna 
a proběhne autogramiáda kladenských hráčů“, doplňuje Petra Kalužíková, vedoucí marketingu Kaufland ČR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠKODA AUTO CHYSTÁ RESTART SOUTĚŽÍ PRO FANOUŠKY V RÁMCI 
PROJEKTU „NÁŠ HOKEJ“ 
 
Se startem nové sezony 2021/2022 pokračují i soutěže pro fanoušky ledního hokeje, které jsou sdružené 
primárně na webových stránkách www.soutez-skoda.cz.  
 
Fanoušci se mohou těšit na: 
 
1) Můj Hokejový Zážitek - Fanouškovská soutěž o jedinečný zážitek                       
z domácího utkání oblíbeného klubu. Mimo jedinečných míst v hledišti (včetně 
občerstvení) obsahuje i vyzvednutí z domova vozem ŠKODA a dárek v podobě 
merchandisingu klubu.  
 
2) Naše Kolo - Vybrané kolo základní části TELH s jednotným doprovodným 
programem na všech 7 stadionech v rámci daného kola. Fanoušci na jednotlivých stadionech mohou soutěžit 
o zájezd na zahraniční utkání české hokejové reprezentace, permanentní vstupenky oblíbeného klubu                      
a podobně. 
 
3) Naše Tipovačka - Dlouhodobá tipovací soutěž o zajímavé ceny, která probíhá výhradně                             
na webových stránkách www.soutez-skoda.cz.  
 
 
Součástí projektu „Náš Hokej“ jsou také aktivace: 
 
1) Náš Lídr - Zapojení ŠKODA AUTO do populární soutěže v „kanadském bodování“. Nejproduktivnější 
hráč měsíce obdrží na další měsíc k zapůjčení vůz ŠKODA. Z předávání a následného vrácení vznikne 
audiovizuální obsah s „nejlepšími“ a „nejzajímavějšími“ hokejisty TELH, který bude v určitých případech 
využit do printu, online, ale i TV. Následné možné využití vozu v klubové soutěži o zapůjčení vozu „po hráči“ 
na víkend (hráč nechá v autě dárek pro vítězného fanouška).  
 
2) Naši Mistři - Mistrovská kolona obrandovaných vozů ŠKODA přiveze trofej pro vítěze přímo                      
na ledovou plochu po posledním finálovém zápase sezony. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLUBY TELH 2021/2022  

 

  



 

PARTNEŘI TELH 2021/2022 

 

Generální partner:  Tipsport a.s. 

Hlavní partneři: Generali Česká Pojišťovna a.s.; Komerční Banka, a.s., Radegast (Plzeňský 
Prazdroj a.s.); 

Oficiální partneři: ŠKODA AUTO a.s.; Kaufland Česká republika v.o.s., Bohemia Chips 
(Intersnack a.s.); Sencor (FAST ČR a.s.); DrWitt (MASPEX Czech s.r.o.); 

Mediální partneři: Česká televize; O2 TV, Rádio Impuls (LIN a.s.); Deník Sport (Czech News 
Center a.s.); www.hokej.cz (BPA sport marketing a.s.); 

 

 

Oficiální název soutěže: Tipsport extraliga ledního hokeje 

Oficiální název play-off: Generali Česká Pojišťovna play off Tipsport extraligy 

 

 

 

 

 

 

 

BPA sport marketing a.s. 

Harfa Office Park 

Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 

tel: +420 266 090 950 -953 

email: bpa@bpa.cz 

www.bpa.cz 

Tisková zpráva bude po skončení tiskové konference dostupná v el. podobě na bpa.cz 

 

http://www.bpa.cz/

