
Ruský olympijský výbor × Česko
Pátek 21. května v 15:15

Na Českých hokejových hrách 2021, což je pomyslná
generálka na mistrovství světa, jsme ruský tým porazili
4:0. Zopakují naši hráči výsledek ze svého posledního
zápasu?

Rusům máme rozhodně co oplácet. Poslední vzájemný
zápas na mistrovství světa byl na předchozím šampionátu
v roce 2019, kde jsme sborné podlehli až po samostatných
nájezdech v zápase o 3. místo.

Statistika však mluví pro ruský celek. Z celkových 148
vzájemných zápasů jsme vyhráli jen 42 % z nich.

Sledovat zápas

Česko × Švýcarsko
Sobota 22. května v 19:15

Poslední zápas proti švýcarské reprezentaci naši hoši hráli
na MS 2018 v Kodani a taktéž ho rozhodovaly
samostatné nájezdy. Ten rozhodující proměnil Michal
Řepík, čímž nám zajistil vítězství 5:4. 

Řepík se tre�l i v základní hrací době, své góly přidali také
Dominik Kubalík, Michal Moravčík a Dmitrij Jaškin. Z
celkových 43 vzájemných zápasů jsme 65 % z nich vyhráli.

Sledovat zápas

Česko × Bělorusko
Pondělí 24. května v 19:15

I s Běloruskem jsme se naposledy potkali na MS 2018 v
Kodani. Zápas jsme tehdy vyhráli jasně 3:0, góly střelili
Libor Šulák, Roman Horák a Michal Řepík. 

Z 16 vzájemných zápasů jsme prohráli jediný. 8. dubna
2011 na Euro Hockey Challenge v Minsku dokázali
bělorusové vyhrát až po samostatných nájezdech. 

Dnešní zápas se měl původně hrát také v Minsku, ale
nakonec byl přesunut do Rigy. Uvidíme, zda nás
Bělorusové překvapí. Faktem zůstává, že na mistrovství
světa nás nikdy porazit nedokázali.

Sledovat zápas

Švédsko × Česko
Čtvrtek 27. května v 19:15

Se švédským týmem hrála česká reprezentace vůbec
nejčastěji. Ze 150 vzájemných zápasů jsme dokázali
vyhrát 44 %. Poslední zápas Českých hokejových hrách
2021 jsme dokázali vyhrát 3:2.

Naopak poslední zápas na MS v hokeji v roce 2018 jsme
prohráli 2:3, Švédsko v daném roce celý šampionát
nakonec vyhrálo.

Sledovat zápas

Česko × Velká Británie
Sobota 29. května v 11:15

Tým Velké Británie je pro nás nováčkem na mistrovství
světa a naše samostatná reprezentace s ním ještě
nehrála. Velká Británie se účastnila nižších soutěží a do
elitní skupiny mistrovství světa pronikla v roce 2019 a
udržela se v ní i pro letošní šampionát.

Britský hokej, ačkoliv se to ze současných výsledků nezdá,
má bohatou historii. Před druhou světovou válkou vyhrála
Británie hned 4krát titul mistra Evropy a v roce 1936 i
zimní olympijské hry.

Sledovat zápas

Česko × Dánsko
Pondělí 31. května v 15:15

S dánským reprezentačním týmem jsme se poprvé střetli
až v roce 2008 a od té doby s nimi hráli 9krát. Drtivou
většinu zápasů jsme sice vyhráli, úspěšnost máme 78 %,
ale poslední dva zápasy pro nás skončily špatně.

Jak na Mistrovství světa 2014 v Minsku, tak o dva roky
později v Moskvě skončily naše zápasy až po
samostatných nájezdech ve prospěch Dánska.

Sledovat zápas

Česko × Slovensko
Úterý 1. června v 15:15

Posledním naším zápasem ve skupině bude
československé derby. Výsledek dost možná pohne s
umístěním ve skupině a naším soupeřem ve čtvrt�nále.

Se Slováky máme pozitivní bilanci - 46 ze 67 společných
zápasů jsme vyhráli, mezi vítězstvími je i naše poslední
společné střetnutí na MS 2018 v Kodani.

Na velké mezinárodní akci jsme se Slováky naposledy
prohráli na �nsko-švédském šampionátu v roce 2012.
Bylo to v semi�nále, Slováci poté prohráli boj o zlato s
Ruskem, zatímco my jsme vyhráli zápas o třetí místo a
domů jsme přivezli zatím poslední medaili z MS.

Sledovat zápas

Soutěžte s námi!
Před každým zápasem našeho týmu si můžete tipnout
jeho výsledek (v základní hrací době) a když budete mít
štěstí, vyhrajete náš nejvyšší balíček Maxi s více než
90 kanály na 1 měsíc zdarma! 🥇🥈🥉

SledovaniTV na Facebooku

Fanděte s námi!
Dnes v Rize začíná Mistrovství světa v ledním hokeji 2021. Po loňské nucené přestávce

všichni s nadšením očekáváme zápasy české hokejové reprezentace. Čeká nás
minimálně 8 zápasů - 7 v základní skupině a minimálně 1 v play-off, ve kterém jsme v

novodobé historii ještě nikdy nechyběli. 

Na medaili čekáme 9 let, podaří se letos? Dívejte se s námi!

Příjemný nadcházející víkend Vám přeje SledovaniTV. Děkujeme, že využíváte naši televizi. 
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