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ŠKODA Design navrhl trofej pro nejužitečnějšího hráče 
IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2018 
 
› Exkluzivní trofej ze křišťálového skla nese poprvé označení ,designed by ŠKODA Design’ 
› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier předá po finálovém 

zápase trofej nejužitečnějšímu hráči IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2018 v Dánsku  
› ŠKODA je již 26 let oficiálním hlavním sponzorem a automomobilovým partnerem turnaje 
› Česká automobilka je držitelem rekordu za nejdelší hlavní sponzoring mistrovství světa 

v dějinách sportu  
 
Mladá Boleslav, 16. května 2018 – Bezprostředně po finále IIHF Mistrovství světa v ledním 
hokeji 2018 předá předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier 
skleněnou trofej ,designed by ŠKODA Design’ nejužitečnějšímu hráči turnaje. Stejně jako 
design vozů značky ŠKODA má i skleněná trofej krystalické prvky, které jsou inspirovány 
uměním českých výrobců křišťálového skla. 
 
Od 4. do 20. května 2018 se zraky hokejových fanoušků zaměřují na Dánsko: v Kodani a Herningu 
bojuje v rámci 82. Mistrovství světa v ledním hokeji, pořádaného Mezinárodní hokejovou federací 
(IIHF), o titul celkem 16 národních mužstev. Finále proběhne 20. května v dánské metropoli. 
Po zápase předá předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier cennou 
trofej pro nejdůležitějšího hráče mistrovství světa. 
 
Letos poprvé zodpovídá za navržení trofeje ŠKODA Design. Umělecky zpracovaná trofej vznikla 
v České republice. Splňuje nevyšší nároky na kvalitu a je poctou dlouhé historii českého umění 
výroby křišťálového skla. Sklo se nejprve vyfoukne do formy a poté se brousí. Trofej je 
33 centimetrů vysoká, 21,5 centimetrů široká a váží 7 kilogramů. Zajímavou krystalickou strukturu 
lze najít i u modelů značky ŠKODA – například u světlometů nebo zadních skupinových světel. 
 
ŠKODA se ve roli oficiálního hlavního sponzora  IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji angažuje již 
od roku 1993. Už o rok dříve poskytla česká automobilka poprvé oficiální vozy pro tuto akci. 
Na IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji v Dánsku je tak značka ŠKODA zastoupena už 
po šestadvacáté. V loňském roce se přitom ŠKODA zapsala do historie: V roce 2017 obnovila 
Guinessova kniha rekordů zápis za celosvětově nejdelší hlavní sponzoring MS v dějinách sportu. 
V loňském roce společnost ŠKODA AUTO partnerství prodloužila do roku 2021. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera   Zdeněk Štěpánek  
Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí prodej, finance a business 
T +420 326 811 773  T +420 326 811 771 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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ŠKODA Design navrhl trofej pro nejužitečnějšího hráče  
Mistrovství světa v ledním hokeji 2018 
Trofej pro nejlepšího hráče mistrovství nese porvé 
označení ,designed by ŠKODA Design‘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA Design navrhl trofej pro nejužitečnějšího hráče  
Mistrovství světa v ledním hokeji 2018 
Umělecky pojatá soška je poctou dlouhé tradici umění 
výroby českého křišťálového skla. 
 
 
 
 
 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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