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Perinvest Media přináší na české zimní stadiony produkční 
soupravy na analýzu utkání a tréninků

České zimní stadiony a arény dostanou v nejbližších měsících k dispozici 
technologickou novinku v podobě streamovacích a produkčních souprav, které 
budou hráčům i trenérům nápomocny k rozborům utkání či tréninků,                                      
a fanouškům zároveň přinesou novou možnost streamů z utkání. 

Český hokej se díky čerstvému partnerství se společností Perinvest Media připojil k národním hokejovým 
asociacím ve Švédsku, Finsku, Dánsku a Norsku, které již tuto technologii využívají. V  průběhu 
následujících měsíců dojde k instalaci 50 produkčních souprav Sportway. 

„Jde o nového člena už tak početné rodiny Perinvest Group. Pro nás je to další obrovský projekt ve 
sportovním prostředí a jsme rádi, že můžeme tuto jedinečnou technologii umělé inteligence přinést do 
prostředí českého hokeje. Ta má v konečném důsledku zejména sloužit týmům, hráčům, ale i fanouškům, 
kteří díky streamování zápasů budou mít zase další a nový přístup ke sportu, který mají rádi,“ říká Jan 
Smíšek ze společnosti Perinvest Media.

Sportway je zařízení, které umožňuje streaming i produkci přenosů hokejových zápasů nebo tréninků na 
digitálních médiích, a to včetně zpracování dat, či rozborů utkání ze soutěží všech úrovní. Dokáže 
zároveň pomoci k prodeji reklamních ploch v arénách.

„Věříme, že nové partnerství pomůže českému hokeji udržet krok se světovými trendy a bude 
nápomocné práci v jednotlivých klubech. Je zaměřeno zejména na mládežnické soutěže, ať už juniorské 
nebo dorostenecké, a k dispozici bude i týmům od druhé ligy níže,“ říká sekretář ČSLH Martin Urban.

V současné době je nainstalováno téměř 500 produkčních systémů po celé Evropě. „V uplynulém roce 
jsme zaznamenali více než trojnásobnou expanzi instalovaných zařízení a těší nás, že v  následující 
hokejové sezóně budeme pokračovat v  novém regionu. Jsme hrdí na to, že mimo Skandinávii 
představuje náš projekt jako první země právě Česká republika,“ uvedl generální ředitel společnosti 
Sportway Daniel Franck.

Hokejově bohaté dění v České republice tak nyní bude přenášeno i prostřednictvím nového streamingu 
a kluby Českého hokeje budou moci využívat nástrojů pro analýzu dat či videokoučingu, nebo dalších 
technologických možností Sportway, včetně exkluzivních týmových účtů k cílenému rozvoji hráčů.


