
 

 



 

OBSAH 

 

1. NEJVYŠŠÍ ČESKÁ HOKEJOVÁ SOUTĚŽ VRCHOLÍ 

2. NÁVŠTĚVNOST ZÁKLADNÍ ČÁSTI 

3. ČASOVÝ HARMONOGRAM PLAY OFF 

4. HERNÍ SYSTÉM 

5. ROZPIS UTKÁNÍ 

6. TELEVIZNÍ PŘÍMÉ PŘENOSY 

7. TIPSPORT EXTRALIGA NA INTERNETU 

8. AKTIVITY BĚHEM GENERALI PLAY OFF 

9. GENERALI POMÁHÁ DRUHÝM A V PLAY OFF PŘINÁŠÍ DALŠÍ PORCI ZÁBAVY 

10. HOŘKÁ HRDOST V PLAY OFF 

 

11. GRAFIKA PRO GENERALI PLAY OFF TELH 

 

 



 

NEJVYŠŠÍ TUZEMSKÁ HOKEJOVÁ SOUTĚŽ VRCHOLÍ 
 

Letošní ročník základní části TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE přinesl tradičně pořádné drama, 

neboť se takřka do poslední chvíle bojovalo o co nejlepší výchozí pozice pro play off. To vše už je 

minulostí, pro všechny zainteresované totiž přichází nejdůležitější období sezony. V úterý 6. 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 podruhé název po jednom z hlavních partnerů českého hokeje, akciové 

společnosti Generali pojišťovna. Rádi bychom jí poděkovali za podporu a péči, kterou od uplynulé sezony 

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

postojem v podobě uvádění oficiálního názvu GENERALI PLAY OFF TIPSPORT EXTRALIGY. 

 

Vítězem základní části a držitelem Prezidentského poháru se po osmi letech stali hokejisté HC Škoda 

Plzeň. Předloňský bodový rekord Liberce, jehož hodnota činí 118 bodů, sice nepřekonali, ale se ziskem 

107 bodů vytvořili nový klubový rekord v počtu nasbíraných bodů. Na zápasy základní části nejvyšší 

tuzemské soutěže si průměrně našlo cestu 5 455 diváků, čímž byl překonán divácký rekord ze sezony 

2015/16. Nejvíce fanoušků zavítalo na duel 32. kola mezi Spartou a Kometou – 16 343. 

 

Přímý postup do Generali play off spolu s HC Škoda Plzeň vybojovaly kluby Mountfield HK, HC Oceláři 

Třinec, HC VÍTKOVICE RIDERA, HC Kometa Brno a HC Dynamo Pardubice. V předkole se střetnou Bílí 

Tygři Liberec s HC Sparta Praha a HC Olomouc s Aukro Berani Zlín. Skupinu o umístění budou hrát Piráti 

Chomutov, BK Mladá Boleslav, HC Dukla Jihlava a HC VERVA Litvínov. Dva nejhorší kluby budou bojovat 

s vítězi semifinále WSM Ligy o zachování extraligové příslušnosti. 

 

Zajímavé bude sledovat, jak se v GENERALI PLAY OFF poperou s rolí obhájce titulu hokejisté Komety 

Brno a jak si povedou vítěz základní části z Plzně nebo hvězdami nabitý Hradec Králové. Na dobrý 

výsledek určitě pomýšlejí také další ambiciózní kluby. Výše uvedené skutečnosti i řada dalších lákadel 

dávají tušit, že fanoušky čeká napínavá podívaná plná krásných akcí, tvrdých střetů a pohotových 

brankářských zákroků. Nejpozději ve čtvrtek 26. dubna bude znám nejlepší tým GENERALI PLAY OFF, 

nový vítěz Tipsport extraligy a zároveň držitel Masarykova poháru. 

 

 



 

NÁVŠTĚVNOST ZÁKLADNÍ ČÁSTI 

 

 

▪ Tabulka návštěvnosti základní části 

 

Poř. Tým 
Doma 

celkem 
Doma 

průměr 
Venku 
celkem 

Venku 
průměr 

CELKEM 
Celkem 
průměr 

1 HC Sparta Praha 226411 8708 150133 5774 376544 7241 

2 HC Kometa Brno 193553 7444 164732 6336 358285 6890 

3 HC Dynamo Pardubice 200724 7720 138086 5311 338810 6516 

4 HC Škoda Plzeň 170294 6550 150861 5802 321155 6176 

5 HC VÍTKOVICE RIDERA 181645 6986 135757 5221 317402 6104 

6 Bílí Tygři Liberec 141872 5457 141752 5452 283624 5454 

7 Mountfield HK 127983 4922 138711 5335 266694 5129 

8 HC Oceláři Třinec 113663 4372 147989 5692 261652 5032 

9 HC Dukla Jihlava 121147 4660 135050 5194 256197 4927 

10 HC VERVA Litvínov 112168 4314 142534 5482 254702 4898 

11 HC Olomouc 113619 4370 131830 5070 245449 4720 

12 Piráti Chomutov 106430 4093 135833 5224 242263 4659 

13 Aukro Berani Zlín 94027 3616 139321 5359 233348 4487 

14 BK Mladá Boleslav 81924 3151 132871 5110 214795 4131 

 

 

Průměrný počet návštěvníků: 5.455            Celkový počet návštěvníků: 1.985.460 

 

 

 



 

▪ Srovnání návštěvnosti posledních 10 sezón za stejné období – letos REKORD 

Sezóna 
(základní 

část) 
Celkem diváků Průměr na 1 utkání 

2017/2018 1.985.460 diváků 5.455 diváků 

2015/2016 1.967.712 diváků 5.406 diváků 

2009/2010 1.907.449 diváků 5.240 diváků 

2016/2017 1.884.960 diváků 5.178 diváků 

2012/2013 1.881.518 diváků 5.169 diváků 

2014/2015 1.861.115 diváků 5.113 diváků 

2013/2014 1.801.071 diváků 4.948 diváků 

2010/2011 1.796.672 diváků 4.936 diváků 

2008/2009 1.784.338 diváků 4.902 diváků 

2011/2012 1.756.101 diváků 4.825 diváků 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLAY OFF 

 

▪ Předkolo Generali play off Tipsport ELH:   6. 3. 2018 – 12. 3. 2018 

Hrají mužstva umístěná v ZČ na 7. až 10. místě. 

 

▪ I. kolo  Generali play off Tipsport ELH – čtvrtfinále:    13. 3. 2018 – 26. 3. 2018 

 Hrají mužstva umístěná v ZČ na 1. až 6. místě + 2 vítězná mužstva z předkola play off.  

 

▪ II. kolo Generali play off Tipsport ELH – semifinále:    29. 3. 2018– 11. 4. 2018 

 Hrají 4 postupující mužstva ze čtvrtfinále.  

 

▪ III. kolo Generali play off Tipsport ELH – finále:  14. 4. 2018 – 26. 4. 2018 

 Hrají 2 postupující mužstva ze semifinále.  

 

 

 



 

▪ Play out – skupina o umístění:     6. 3. 2018 – 23. 3. 2018 

 Hrají mužstva umístěná v ZČ na 11. – 14. místě. 

 

▪ O udržení, resp. o postup do Tipsport ELH:   27. 3. 2018 – 22. 4. 2018 

 Hrají mužstva, která se po skončení play out umístí na 13. a 14. místě, proti týmům, které se 

umístily v 1. lize na 1. a 2. místě. 

 

 

HERNÍ SYSTÉM 

 

▪ Předkolo Generali play off Tipsport extraligy 

 

Do této části soutěže postupují mužstva, která se v dlouhodobé části umístila na 7. až 10. místě. Utkání 

se uskuteční systémem „play off“ na 3 vítězná utkání, kdy se mezi sebou utkají 7. s 10. a 8. s 9. 

mužstvem dlouhodobé části. První dvě utkání se hrají na ledě 7. a 8. mužstva, další na ledě 9. a 10. 

mužstva a poté utkání opět na ledě 7. a 8. mužstva.  

V prvních čtyřech utkáních každé série se prodlužuje 20 minut, poté následují případné samostatné 

nájezdy začínající s pěti různými střelci z každého mužstva. V rozhodujícím pátém utkání se hraje až do 

rozhodnutí.  

 

▪ Generali play off Tipsport extraligy 

 

Do této části soutěže postupují automaticky mužstva, která se v dlouhodobé části Tipsport extraligy 

umístila na 1. až 6. místě a dvě vítězná mužstva z předkola play off. Utkání se uskuteční systémem „play 

off“ (utkání hraná do rozhodnutí). Všechna utkání Generali play off (čtvrtfinále, semifinále, finále) se hrají 

na 4 vítězná utkání. Při sestavování dvojic pro všechna kola Generali play off platí pravidlo, že nejlépe 

umístěné mužstvo po základní části hraje s nejhůře umístěným (z postupujících), druhé nejlepší mužstvo 

hraje   s druhým nejhůře umístěným postupujícím mužstvem atd.  

První dvě utkání se vždy hrají na zimním stadiónu lepšího mužstva po základní části, následují dvě utkání 

na zimním stadiónu soupeře. Dále střídavě po jednom utkání doma – venku do rozhodnutí. Ve čtvrtfinále 

hrají v jednom termínu dvě dvojice týmů,  

v semifinále se hraje každý hrací den jedno utkání. V prvních čtyřech utkáních série se prodlužuje 20 

minut, obě družstva nastupují s pěti hráči v poli a jedním brankářem. Poté následují případné samostatné 



 

nájezdy začínající s pěti různými střelci z každého mužstva. V pátém až sedmém utkání se hraje až do 

rozhodnutí. 

 

▪ Play out – skupina o umístění 

 

Této části se zúčastní mužstva, která se v dlouhodobé části Tipsport extraligy umístila  

na 11. až 14. místě. Mužstva se utkají dvoukolově každý s každým. Body získané v této části se 

připočítávají k bodům z dlouhodobé části. Pro utkání platí předpisy jako pro utkání dlouhodobé části.  

 

 

 

▪ O udržení, resp. o postup do Tipsport ELH 

 

Mužstva, která se po skončení Play out umístí na 13. a 14. místě, se utkají s vítěznými semifinalisty WSM 

ligy. Týmy se utkají čtyřkolově každý s každým. Pro utkání platí předpisy jako pro utkání dlouhodobé 

části. Dvě vítězná mužstva této série se stávají (nebo zůstávají) účastníky Tipsport ELH 2018/2019. 

 



 

ROZPIS UTKÁNÍ 
 

• Tabulka umístění jednotlivých týmů po základní části 

  TÝM VÝHRY VP PP PROHRY SKÓRE BODY 

1. HC Škoda Plzeň 28 7 9 8 172:123 107 

2. Mountfield HK 26 7 7 12 146:101 99 

3. HC Oceláři Třinec 24 6 8 14 143:122 92 

4. HC VÍTKOVICE RIDERA 26 4 6 16 157:119 92 

5. HC Kometa Brno 23 6 9 14 148:121 90 

6. HC Dynamo Pardubice 20 5 6 21 128:139 76 

7. Bílí Tygři Liberec 18 9 4 21 132:138 76 

8. HC Olomouc 16 10 7 19 129:136 75 

9. Aukro Berani Zlín 18 8 4 22 121:140 74 

10. HC Sparta Praha 18 5 7 22 140:150 71 

11. Piráti Chomutov 13 10 9 20 132:155 68 

12. BK Mladá Boleslav 15 6 8 23 118:139 65 

13. HC Dukla Jihlava 12 7 7 26 106:139 57 

14. HC VERVA Litvínov 10 7 6 29 118:168 50 

 

• Čtvrtfinálové dvojice  

HC VÍTKOVICE RIDERA – HC Kometa Brno 

HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 

HC Škoda Plzeň - vítěz předkola – hůře postavený vítěz předkola 

Mountfield HK - vítěz předkola – lépe postavený vítěz předkola 

 

• Dvojice Předkola 

 

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 

HC Olomouc  - Aukro Berani Zlín 

 

 

 



 

• Rozpis utkání Předkola Generali play off  

 

Úterý 6. března – 1. zápasy: 

Bílí Tygři Liberec – HC Sparta Praha 

HC Olomouc – Aukro Berani Zlín 

 

Středa 7. března – 2. zápasy: 

Bílí Tygři Liberec – HC Sparta Praha 

HC Olomouc – Aukro Berani Zlín 

 

Pátek 9. března – 3. zápasy: 

HC Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec 

Aukro Berani Zlín – HC Olomouc 

 

Sobota 10. března – případné 4. zápasy: 

HC Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec 

Aukro Berani Zlín – HC Olomouc 

 

Pondělí 12. března – případné 5. zápasy: 

Bílí Tygři Liberec – HC Sparta Praha 

HC Olomouc – Aukro Berani Zlín 

 

• Rozpis utkání Play out (skupina o umístění)  

 

út 06.03.2018 CHOMUTOV LITVÍNOV 

út 06.03.2018 ML. BOLESLAV JIHLAVA 

pá 09.03.2018 LITVÍNOV ML. BOLESLAV 

pá 09.03.2018 JIHLAVA CHOMUTOV 

ne 11.03.2018 CHOMUTOV ML. BOLESLAV 

ne 11.03.2018 LITVÍNOV JIHLAVA 

pá 16.03.2018 ML. BOLESLAV CHOMUTOV 

pá 16.03.2018 JIHLAVA LITVÍNOV 



 

ne 18.03.2018 LITVÍNOV CHOMUTOV 

ne 18.03.2018 JIHLAVA ML. BOLESLAV 

pá 23.03.2018 ML. BOLESLAV LITVÍNOV 

pá 23.03.2018 CHOMUTOV JIHLAVA 

 

 

 

• Rozpis utkání Baráže (o udržení, resp. postup do TELH) 

 

Úterý 27. 3. 2018 13 – 2 a 14 – 1 

Pátek 30. 3. 2018 2 – 14 a 1 - 13 

Neděle 1. 4. 2018 13 – 14 a 2 - 1 

Úterý 3. 4. 2018 14 – 13 a 1 - 2 

Pátek 6. 4. 2018 2 – 13 a 1 - 14 

Neděle 8. 4. 2018 14 – 2 a 13 - 1 

Úterý 10. 4. 2018 13 – 2 a 14 – 1 

Pátek 13. 4. 2018 2 – 14 a 1 - 13 

Neděle 15. 4. 2018 13 – 14 a 2 - 1 

Úterý 17. 4. 2018 14 – 13 a 1 - 2 

Pátek 20. 4. 2018 2 – 13 a 1 - 14 

Neděle 22. 4. 2018 14 – 2 a 13 - 1 

 

 



 

TELEVIZNÍ PŘÍMÉ PŘENOSY 

 

V průběhu základní části Tipsport extraligy odvysílala Česká televize 53 utkání přímým přenosem 

na programu ČT sport, z toho jednou nabídla dvojzápas. Z důvodu kolize s jinými sporty byli diváci 

ochuzeni  o 5 přímých přenosů extraligových utkání. Česká televize však nabídla divákům žádané 

obrazové zpravodajství z aktuálního hracího kola. 

 

Vždy v pondělí mohou diváci sledovat na programu ČT sport pořad Hokej den poté. Celkem bylo během 

základní části odvysíláno 18 těchto magazínů. Rozbory zajímavých herních situací či komentáře hostů 

z řad hráčů, trenérů, funkcionářů a dalších hokejových osobností k aktuálním tématům jsou hlavní náplní 

pořadu. 

 

I letos se fanoušci mohou těšit na přenosy z vyřazovacích bojů. Česká televize nabídne v rámci svých 

programových možností většinu utkání přímým přenosem, a to jak utkání předkola, tak samotného play 

off.  

 

 

• Průměrná sledovanost základní části TELH 2017/2018: 

 

 

  

15+ 

Rating 

(%) 

Rating 

(tisíce) 

Share 

(%) 

Reach 

(tisíce) 

Průměr TELH 1,0 84,5 2,7 379,3 

 

Nejsledovanějším utkáním byl duel ze dne 03. 12. 2017 mezi Mountfiled HK - HC Kometa Brno se 

sledovaností 1,8 % (153 tis. diváků). 

  

 

 

 

 



 

 

• Nasazená TV utkání 

 

část Den Datum Vysílání Vhazování Domácí  Hosté 

předkolo ÚT 6.3.2018 17:00 17:20 OLOMOUC ZLÍN 

předkolo ST 7.3.2018 18:50 VSTUP 18:20 LIBEREC SPARTA 

předkolo PÁ 9.3.2018 16:50 17:00     

předkolo SO 10.3.2018 15:50 16:00     

předkolo PO 12.3.2018 17:00 17:20     

QF ÚT 13.3.2018 17:00 17:20 TŘINEC PARDUBICE 

QF ST 14.3.2018 18:50 VSTUP 18:20 VÍTKOVICE KOMETA 

QF ČT 15.3.2018 16:15 VSTUP 16:00 PLZEŇ 8 

QF PÁ 16.3.2018 17:00 17:20 MOUNTFIELD HK 7 

QF SO 17.3.2018 18:00 18:20 KOMETA VÍTKOVICE 

QF NE 18.3.2018 16:20 16:40 PARDUBICE TŘINEC 

QF PO 19.3.2018 17:00 17:20     

QF ÚT 20.3.2018 17:00 17:20     

QF ST 21.3.2018 18:40 VSTUP 18:20     

QF ČT 22.3.2018 17:00 17:20     

QF PÁ 23.3.2018 18:00 18:20     

QF SO 24.3.2018 16:00 16:20     

QF NE 25.3.2018 17:00 17:20     

QF PO 26.3.2018 17:00 17:20     

 

Pozn. Jedná se o předběžný plán vysílání. Časy i nasazené dvojice budou doplněny po dohodě s kluby 

a Českou televizí v nejbližších dnech.  

 

 

 

 



 

TIPSPORT EXTRALIGA NA INTERNETU 

 

 

 

BPA sport marketing a.s. je již 17 let majitelem a provozovatelem hokejového serveru Hokej.cz, který je 

zároveň oficiální webovou stránkou všech hlavních soutěží ČSLH. 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. 

 

• Návštěvnost internetového portálu hokej.cz 

Měsíční průměr v základní části hokejové sezony 2017/2018: 

1 576 947 návštěv 

5 455 600 zobrazených stránek 

 

• Hokej.cz na sociálních sítích 

Aktuality a videa z Hokej.cz naleznete také na: 

Facebooku  www.facebook.com/hokej.cz  71 756 sledujících 

Twitteru  www.twitter.com/hokej_cz  12 255 sledujících 

Youtube  www.youtube.com/hokejcz             13 247 odběratelů 

 

• Hokej v číslech 

Od sezony 2017/2018 přinášíme statistiky, díky kterým se Tipsport extraliga ocitá na „statistické špičce“ 

v celé Evropě a zase se o kus přibližuje slavné NHL. Hlavními novinkami bylo zařazení statistik CORSI, 

šancí nebo nasazování v pásmech. Fanoušci hokeje mohou vše podrobně studovat na webu 

www.hokej.cz u Tipsport extraligy, ale i WSM ligy, v sekci CENTRUM STATISTIK.  

 



 

• Největší hokejová komunita s více než 120 tisíci členy! 

Už třetí sezonu v řadě mají všichni hokejoví fanoušci šanci soutěžit o zajímavé ceny, využívat speciálních 

výhod, čerpat jedinečné informace a také sledovat živé streamy z utkání Tipsport extraligy ledního 

hokeje.  

Na www.hokejka.cz v sekci HOKEJKA TV mohou registrovaní fanoušci sledovat všechna utkání Tipsport 

ELH zcela zdarma a bez jakýchkoli závazků. Fanouškům, kteří si chtějí užít sledování hokeje v nejlepší 

kvalitě a s možností roztažení obrazu na celou obrazovku, nabízí sledování zápasů také Tipsport TV. 

Celková sledovanost zápasů v základní části hokejové sezony 2017/2018 je téměř 13,5 milionů 

přehraných streamů. Nejsledovanější utkání bylo Zlín – Kometa (16. 1. 2018), které sledovalo 116 645 

fanoušků.  

• Extraligová NEJ 

Pro sezónu 2017/2018 připravila společnost BPA, výhradní marketingový partner Tipsport extraligy, 

projekt extraligová NEJ, ve kterém společně se všemi kluby hledala nejlepší hráče ve čtyřech disciplínách 

– tvrdost střelby, přesnost střelby, rychlost bruslení a šikovnost. Každý ze 14 klubů vybral do každé 

disciplíny své nejlepší borce. Níže přidáváme tři nejlepší borce ze všech disciplín, jejich výkony si můžete 

prohlédnout na www.hokejkatv.cz v sekci Tipsport extraliga / Extraligová NEJ.  

TOP 3 tvrdost střelby: Jan Zdráhal  169 km/h HC Dukla Jihlava 

    Petr Sýkora  168 km/h HC Dynamo Pardubice 

    Martin Matějíček 168 km/h Aukro Berani Zlín 

TOP 3 přesnost střelby: Tomáš Vincour 3,44 sec. HC Kometa Brno 

    Martin Bakoš  3,56 sec. Bílí Tygři Liberec 

    Martin Růžička  3,96 sec. HC Oceláři Třinec 

TOP 3 rychlost bruslení: Martin Adamský 13,83 sec. HC Oceláři Třinec 

    Radovan Pavlík 14,17 sec. Mountfield HK 

    Jordan Perret  14,18 sec. HC Dynamo Pardubice 

TOP 3 šikovnost bruslení: Michal Bulíř  35,56 sec. Bílí Tygři Liberec 

    David Tomášek 35,99 sec. HC Dynamo Pardubice 

    Jakub Herman  36,45 sec. HC Olomouc 



 

 

• Tipsport extraliga na sociálních sítích 

V sezoně 2017/2018 vznikl pro vyřazovací boje nový hashtag, který se s velkou pravděpodobností uchytí 

u jednotlivých klubů Tipsport extraligy, ale i fanoušků samotných. Jeho znění je: 

#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 

#telh_cz 

 

Facebook  www.facebook.com/telh.cz  36 901 sledujících 

Twitter   www.twitter.com/telh_cz  9 905 sledujících 

Instagram  www.instagram.com/telh_cz  20 831 sledujících 

 

AKTIVITY BĚHEM GENERALI PLAY OFF 

 

▪ Nejlepší hráč utkání 

Jednoznačným králem základní části se stal zlínský brankář Libor Kašík, jenž z 51 utkání získal hned 17x 

ocenění pro nejlepšího muže na hřišti! Na děleném druhém místě se umístil další brankář, nyní z Vítkovic, 

Patrik Bartošák, jenž byl zvolen ve 12 případech, stejně jako aktuálně zraněný lídr plzeňských indiánů 

Milan Gulaš. Třetí byl s 11 „tituly“ chomutovský Michal Vondrka. Nejlepší hráči budou vyhlašováni dále i v 

průběhu utkání play off (vč. předkola), nikoliv však v Play out - skupině o umístění. Celkový vítěz bude 

představen v rámci slavnostního galavečera Hokejista sezóny.  

 

▪ Zlatá helma SENCOR 

Celou základní část TELH mohli fanoušci vybírat nejlepší akce do Zlaté helmy SENCOR výhradně na webu 

hokej.cz. V současné době se rozběhne hlasování o nejlepší akci za měsíc únor. Soutěž pokračuje i dále 



 

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 2017/2018: 

Období Vítěz 

Září Filip Seman – dorážka 

Říjen Jan Hruška – kličky 

Listopad Štěpán Lukeš – zákrok 

Prosinec Tomáš Čachotský – přihrávka 

Leden Michal Hlinka – sólo 

 

 

 
 

 

GENERALI DÍKY HOKEJOVÝM FANOUŠKŮM POMÁHÁ DRUHÝM A V PLAY 

OFF PŘINÁŠÍ DALŠÍ PORCI ZÁBAVY 

 
Základní část hokejové extraligy uplynula, do nadcházejícího play off vstoupila Generali 

s charitativním projektem a nadále bude fanouškům na stadionech i na sociálních sítích 

přinášet také originální dávku zábavy. 

 

Generali pojišťovna jako hlavní partner Tipsport extraligy, slaví letos 25 let svého působení v Česku. 

Stejné půlkulaté výroční oslavuje i samotná extraliga. Díky této souhře se podařilo realizovat originální 

charitativní projekt. Generali v posledním týdnu základní části extraligy za každého fanouška, který přišel 

osobně fandit na jeden z víkendových zápasů, věnovala prostřednictvím své nadace 25 Kč. Následně tak 



 

přímo podpoří ty, kteří bojují s nepříznivým osudem. Každý hokejový klub sám nominoval toho, komu 

tento projekt pomůže. Celkem tak jde o čtrnáct lidských příběhů. 

„Peníze vybrané na domácím zápase každého hokejového klubu putují na zlepšení života právě těch, kteří 

to akutně potřebují. Jsou mezi nimi děti i dospělí s těžkými onemocněními či po vážných úrazech,“ 

upřesňuje Jan Marek, mluvčí pojišťovny Generali. Šeky s vybranými částkami se uplynulý víkend předaly 

přímo na stadionech. 

 

Díky tomu, že fanoušci hokeje na všechna utkání posledního kola hokejové extraligy dorazili v celkovém 

počtu 74 552, věnuje Generali čtrnácti konkrétním lidem se zdravotními problémy dohromady 1 894 

450 Kč. „Částku vybranou při utkání v Mladé Boleslavi s Třincem jsme se kvůli cílenému bojkotu zápasu 

ze strany fanoušků BK Mladá Boleslav rozhodli zdvojnásobit,“ upřesnil Jan Marek. Více informací o 

jednotlivých příbězích je k dispozici na www.generalihokej.cz  

 

 

 

 

V hlavní roli puky i virtuální grafika 

 

Generali i letošní sezónu play off bude rozdávat o druhé přestávce výherní puky. Ti, kteří budou chtít 

soutěžit, se opět pokusí hozením puku dostat co nejblíže středu ledové plochy. „Novinkou letošní sezóny 

je fakt, že na každém puku je uvedený promo kód na 25 procentní slevu z cestovního pojištění. Tu 

mohou fanoušci uplatnit až do 30. srpna 2018,“ doplňuje Jan Marek.  

Tři výherci soutěže v házení puku budou vyhlašováni na stadionech. Hraje se o stolní hokej, voucher na 

dres nebo šálu hokejového klubu. Sleva na cestovní pojištění pro tyto hlavní výherce pak bude 30 

procent.  

 

Fanoušky do hokejového dění vtahuje Generali i prostřednictvím hry Generali PUK, ve které každý může 

poměřit své síly se všemi fanoušky napříč extraligou. Stačí mít k dispozici chytrý mobilní telefon. 

V letošní sezoně se aplikace vylepšovala. Nově je možné hrát tzv. virtuální ligu, která kopíruje reálná 

utkání nejvyšší hokejové soutěže. Vítěz ale může být úplně jiný než na skutečném ledu. „S tím, jak se 

blíží play off, tak v aplikaci zaznamenáváme výrazný nárůst aktivity hráčů,“ říká Jan Marek.  

Ve hře se také objevuje několik nových prvků jako sběr mincí, úkoly a obchod pro nákup vylepšení. Hra 

je k dispozici pro chytré telefony a tablety s operačním systém Android a iOS. 

 

 

http://www.generalihokej.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.generali.puk
https://itunes.apple.com/cz/app/generali-puk/id1193164058?mt=8


 

 

HOŘKÁ HRDOST V PLAY OFF 

 
Hokejové aktivity Radegastu, oficiálního piva extraligy a vybraných moravských klubů, s hořkou hrdostí 

vstupují do play off nejvyšší soutěže. Jméno vítěze jistě nikoho nepřekvapí. Vítkovický matador Jan Výtisk 

vstoupil mezi legendy a potřetí ovládl hodnocení Radegast indexu v základní části. V zelené helmě tak 

vyrazí do bojů v play off. Po skončení sezóny pak bude předána tradiční trofej – kamenná helma. Ta se 

letos dočká drobných změn. 

 

RADEGAST INDEX: VÝTISKOVA DOMINANCE 

 

Extraligová metrika Radegast index (RI) také letos nejčastěji skloňovala jméno Jana Výtiska. Ten však na 

rozdíl od předešlého ročníku nedominoval každý měsíc. Ovládl čtyři měsíční hodnocení, po jednom 

triumfu si pak připsali Patrik Poulíček z Pardubic a David Sklenička z Plzně. „Fenomén Výtisk okusil 

hořkost zranění, které jej na dlouhých šest týdnů dostalo ze hry. Jeho absence ovšem potvrdila, že o 

zelenou helmu bojuje celá řada dalších borců, kteří jsou schopni pro úspěch svého týmu dojít na hranici 

obětavosti, což oceňuje právě Radegast index,“ říká Marek Grabovský, manažer značky Radegast a 

zároveň potvrzuje, že celkový vítěz Radegast indexu si tak jako každý rok odnese hlavní trofej – 

kamennou helmu. „Počínaje letošním ročníkem se kamenná helma pro vítěze Radegast indexu stává 

putovní cenou. Zachováváme stejný model předání, které se uskuteční na galavečeru Hokejista sezóny. 

Trofej zůstane v rukou aktuálního vítěze po celou dobu ročníku následujícího, kdy se jí ujme nový vítěz 

Radegast indexu,“ upřesňuje Marek Grabovský. 

 

ZELENÁ HELMA V PLAY OFF 

 

Zelená helma, symbol bojovníků, bude předávána pouze jednou za celou dobu vyřazovacích bojů. Stane 

se tak hned v úvodu play off a nepřevezme ji nikdo jiný než vítěz základní části Jan Výtisk. Ostravský 

borec odehraje v zelené helmě všechna následující utkání svého týmu. Je tedy otázkou, kam Vítkovice 

s Výtiskem v obraně během této fáze nejvyšší soutěže dokráčí. „Bude to boj kdo s koho. Borci Radegast 

indexu v něm možná nebudou tolik vidět, jejich práce však bude mít obrovskou hodnotu pro tým,“ 

dodává Marek Grabovský a zároveň naznačuje, že hořkost bude hrát po finálovém klání důležitou roli. 

 

 

 



 

 

HOŘKÁ PORÁŽKA 

 

O úspěchu v play off nerozhoduje jen hokejový um a štěstí, také opravdové srdce a ryzí bojovnost jsou 

důležitou součástí boje. Ovšem ne vždy přinesou vítězství. Nazvěme tyto situace pravým jménem: Hořké 

porážky. „Radegast letos ocení bojovníky a postaví se za poražené. Tedy za týmy a fanoušky, kteří 

zůstanou v zapomnění, protože vítěz bere po svém triumfu všechnu slávu. Vůle, odhodlání a obětavost 

poražených letos skutečně nezapadne!“ Manažer značky Radegast Marek Grabovský naznačuje, že v 

letošní play off se výraz „hořká porážka“ zapíše do hokejové historie stejně jako nový vítěz Tipsport 

extraligy ledního hokeje ročníku 2017/2018. 

 

Radegast index: 

Radegast index je parametr statistik, který je od sezóny 2013/14 sledován a zobrazován současně s oficiálními 

statistikami. Radegast index 

se zaměřuje na bojovnost hráčů. Skládá se z +/- bodů, blokování střel a blokování hráče (hit), což je fyzický kontakt 

s výjimkou faulu, který 

vede k zastavení nebo „dohrání“ soupeře. Na základě Radegast indexu je každý měsíc vyhlášen Radegast index 

hráč měsíce. Více na 

www.hokej.cz/tipsport-extraliga/radegast-index 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAFIKA PRO GENERALI PLAY OFF TELH 
 

Základní podoba grafiky pro play off vychází ze signifikantního textu PLAY OFF, obrazové části (postava 

hokejisty) oficiálního loga Tipsport extraligy a z grafiky Masarykova poháru, jež získá nový mistr naší 

nejvyšší soutěže. Tato verze se užívá v jakékoliv souvislosti s vyřazovacími boji a jejich prezentováním 

navenek. Hovoříme-li o vyřazovací části Tipsport extraligy, tedy o soutěžní části Generali play off bez 

časového či místního rozlišení, používáme tuto verzi, není-li dohodnuto jinak. 

 

Co se týká bližšího časového rozlišení a užívání, užívá se takto: 

a) pro označení předkola Generali play off Tipsport ELH  

b) zejména pak pro označení a v souvislosti s Generali play off  

c) tuto verzi také zpravidla užíváme na archivních materiálech a nosičích, které prezentují 

danou extraligovou sezónu 

d) o dalším použití se informujte v hokejovém oddělení BPA sport marketing a.s. 

 

Rozlišujeme verze horizontální a vertikální se zakomponovanou grafikou Masarykova poháru a textu PLAY 

OFF. Pod určitou velikost se užívá pouze část bez grafiky Masarykova poháru. Cílem je vždy maximální 

čitelnost všech prvků a log partnerů. Užití horizontální či vertikální verze vychází z dané kompozice. Verzi 

bez grafiky poháru lze též užít tam, kde ústředním motivem grafického vizuálu je samotný pohár T.G.M. 

pro Mistra Tipsport ELH. 

 

Užití loga a názvu Tipsport extraligy  

 

Logo/název Tipsport extraligy je oficiální výchozí verzí, užívá se tedy v jakékoliv souvislosti s Tipsport 

extraligou a jejím prezentováním navenek. Hovoříme-li o Tipsport extralize bez časového rozlišení v 

obecné rovině, je vždy použita tato verze, není-li dohodnuto jinak. Co se týká časového rozlišení a užívání 

tohoto logotypu při označení jednotlivých částí soutěže, užívá se takto:  

a) pro označení základní části Tipsport extraligy  

b) pro označení a v souvislosti s play out (též skupiny o umístění, tato část navazuje na základní část)  

c) pro označení a v souvislosti s baráží (boj o udržení v Tipsport ELH či postup do Tipsport ELH)  

d) tuto verzi jinak užíváme kdykoliv v průběhu sezóny i mimo ní na všech materiálech, jež se týkají či 

označují extraligovou soutěž, není-li dohodnuto jinak. 

 

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

www.bpa.cz.  


