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Domácí utkání: Nová ŠKODA Superb 

automobilovou vlajkovou lodí MS IIHF  

v ledním hokeji 2015 v České republice 
 

› Premiéra nové vlajkové lodi: Nová ŠKODA Superb bude poprvé k vidění 

v rámci hokejového mistrovství světa v České republice 

› 50 vozů značky ŠKODA v českých národních barvách: 14 vozů ŠKODA Superb a 

36 vozů ŠKODA Octavia Combi se postarají o přepravu funkcionářů a hostů 

› Vozy ponesou jména českých a československých hokejových legend 

› ŠKODA Powerplay: Flotila vozů pro přepravu, prezentace vozů, loga, reklama 

na dresech tří týmů, aplikace pro chytré telefony 

› Světový rekord: Nejdelší hlavní sponzoring v historii sportovních mistrovství 

světa; ŠKODA je od roku 1992 hlavním sponzorem hokejového mistrovství 

světa 

 

Mladá Boleslav/Praha, 23. dubna 2015 – Již potřiadvacáté podporuje ŠKODA 

AUTO mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Letos se šampionát koná v 

domácím prostředí automobilky ŠKODA. Ve skupině pořadatelských vozů se 

poprvé představí nová ŠKODA Superb – jen několik týdnů před zahájením 

prodeje v Česku a dalších evropských zemích. Oficiální flotila mistrovství světa, 

sestávající ze 14 vozů ŠKODA Superb nové generace a 36 vozů ŠKODA Octavia 

Combi, byla dnes v Praze z rukou ředitele prodejní organizace ŠKODA AUTO 

Česká republika Luboše Vlčka předána organizačnímu výboru. 

 

Hokejový šampionát se v letošním roce bude hrát od 1. do 17. května v Praze (O2 arena) 

a Ostravě (ČEZ ARÉNA). Od roku 1992 je ŠKODA AUTO hlavním sponzorem mistrovství 

světa v ledním hokeji IIHF. Toto angažmá představuje nejdelší hlavní sponzoring 

v historii sportovních mistrovství světa. Díky řadě aktivit, počínaje poskytnutím flotily 

vozů a konče podporou jednotlivých národních týmů, značka ŠKODA zasáhne zhruba 800 

milionů televizních diváků na celém světě. 

 

„Lední hokej je ústředním pilířem naší sponzoringové strategie,“ říká Werner Eichhorn, 

člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu. 

„V letošním roce se naše angažmá nese v duchu modelové ofenzívy. Bude to první 

veřejná prezentace naší vlajkové lodi - nové generace modelu ŠKODA Superb. Na 

domácím poli se tak představíme v novém světle a podtrhneme emocionální sílu naší 

značky,“ dodává Werner Eichhorn. 

 

Organizátoři letošního mistrovství světa budou mít k dispozici celkem 50 automobilů 

ŠKODA: 14 nových vozů ŠKODA Superb a 36 vozů ŠKODA Octavia Combi. Automobily 

ŠKODA poslouží především pro přepravu hostů mezi oběma hokejovými arénami, letišti, 

hotely a dalšími místy. Během jednoho mistrovství světa najedou vozy flotily dohromady 
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zhruba 250 000 km. Při příležitosti toho letošního jsou vyvedeny v národních barvách – 

bílé, červené a modré. Kromě toho dostaly i speciální ‚branding’. Každý vůz ponese 

jméno jedné z českých, resp. československých hokejových legend. „Své“ vozy dnes 

osobně odhalili například Jiří Holeček, Jaroslav Pouzar, Pavel Richter nebo Vladimír 

Martinec. Legendárního Ivana Hlinku zastoupila u slavnostního předání jeho manželka 

Liběna. Ve flotile nebudou chybět vozy Dominika Haška, Vladimíra Růžičky či Jiřího 

Králíka, ale zastoupení mezi legendami mají i hráči stále aktivní - třeba Jaromír Jágr, 

Tomáš Rolinek nebo Pavel Patera. 

 

„Letošní Mistrovství světa je pro nás srdeční záležitostí. Hraje se doma v České republice, 

kde bije srdce značky ŠKODA tak, jako zde bije srdce fanoušků českého hokeje,“ říká 

Luboš Vlček, ředitel prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika. „Je nám ctí, že 

legendy československého a českého hokeje poctily svou přítomností slavností akt 

předání flotily oficiální vozů organizátorům letošního mistrovství,“ uzavírá Luboš Vlček.  

 

Vozy ŠKODA nebudou pouze jezdit ve službách pořadatelů. Další exempláře budou 

vystaveny přímo v halách v Praze a Ostravě, na letištích a dalších místech, kde si je 

návštěvníci mohou prohlédnout. Logo značky ŠKODA bude umístěno na exponovaných 

místech ledových ploch a mantinelů, kromě toho se objeví na dresech a přilbách 

hokejistů tří národních týmů - Česka, Slovenska a USA. 

 

Mimořádný servis pro hokejové fanoušky opět poskytne mobilní aplikace ‚IIHF WM App 

powered by ŠKODA’. Tato aplikace, kterou ŠKODA podporuje, poskytne stejně jako 

v minulých letech veškeré informace související s hokejovým svátkem – a to zdarma pro 

platformy Android, iOS, Windows Phone a Blackberry. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym,  Vítězslav Pelc,  

Komunikace Sponzoring & Classic  Komunikace podniku 

P +420 326 8 11784 T +420 326 811 788 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz  

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA hlavním sponzorem MS IIHF v ledním 

hokeji 2015 v České republice  

Oficiální flotila mistrovství světa, sestávající ze 14 

vozů ŠKODA Superb nové generace a 36 vozů 

ŠKODA Octavia Combi, byla dnes v Praze předána 

organizačnímu výboru. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA hlavním sponzorem MS IIHF v ledním 

hokeji 2015 v České republice  

Markéta Štěrbová, generální sekretář MS 2015, 

převzala dnes v Praze oficiální flotilu od Luboše 

Vlčka, šéfa prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká 

republika. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  

 

ŠKODA hlavním sponzorem MS IIHF v ledním 

hokeji 2015 v České republice  

Při příležitosti letošního mistrovství jsou vozy 

vyvedeny v národních barvách – bílé, červené a 

modré. Kromě toho dostaly i speciální ‚branding’. 

Každý vůz ponese jméno jedné z českých, resp. 

československých hokejových legend.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Video: ŠKODA hlavním sponzorem MS IIHF  

v ledním hokeji 2015 v České republice  

Oficiální flotila mistrovství světa v ledním hokeji, 

sestávající ze 14 vozů ŠKODA Superb nové generace 

a 36 vozů ŠKODA Octavia Combi, byla dnes v Praze 

předána organizačnímu výboru. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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