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ŠKODA Design navrhl trofej pro nejužitečnějšího hráče  
IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2019 
 
› Trofej je inspirována krystalickými prvky typickými pro vozy značky ŠKODA a symbolizuje krystal ledu 
› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier předá trofej 

nejužitečnějšímu hráči turnaje bezprostředně po finále mistrovství světa 
› ŠKODA je již po 27. oficiálním hlavním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 
› Automobilka je držitelem světového rekordu za nejdelší hlavní sponzorství mistrovství světa ve 

sportovní historii 
 
Mladá Boleslav, 23. května 2019 - ŠKODA Design opět navrhl u příležitosti IIHF Mistrovství světa v 
ledním hokeji 2019 trofej z krystalického skla pro nejužitečnějšího hráče turnaje. Tvar trofeje z 
českého křišťálového skla připomíná ledový krystal. Trofej je zároveň inspirována krystalickými 
prvky, které jsou charakteristické také pro vozy české automobilky. Bezprostředně po skončení finále 
mistrovství světa v Bratislavě trofej předá předseda představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier.  
 
Od 10. do 26. května se na Slovensku koná jedna z největších hokejových událostí roku. Na 83. IIHF 
Mistrovství světa v ledním hokeji v Bratislavě a Košicích o titul bojuje 16 nejlepších národních mužstev světa. 
ŠKODA tuto událost podporuje jako oficiální hlavní sponzor již po 27. v řadě. Česká automobilka je tak i 
nadále držitelem světového rekordu za nejdelší hlavní sponzorství mistrovství světa ve sportovní historii. 
 
Finále turnaje se uskuteční 26. května v hlavním městě Slovenska Bratislavě. Po skončení zápasu bude 
oceněn tým mistrů světa a zvolen nejlepší hráč turnaje. Stejně jako v předchozím roce předá  velkolepou trofej 
„designed by ŠKODA Design“ nejužitečnějšímu hráči turnaje předseda představenstva společnosti ŠKODA 
AUTO Bernhard Maier. 
 
Designové oddělení společnosti ŠKODA AUTO již podruhé za sebou zodpovídá za návrh této  trofeje. 
Dynamicky tvarovaná trofej je inspirována českým uměním křišťálového skla a připomíná ledový krystal. 
Propojuje tak vztah k hokeji s krystalickými tvary a strukturou, které jsou pro dynamický a emocionální design 
současných modelů ŠKODA typické. Krystalický design je patrný například u světlometů nebo zadních 
skupinových světel. 
 
Při tradičním řemeslném zpracování je 35 centimetrů vysoká, 22 centimetrů široká a 5 kilogramů těžká vítězná 
trofej nejprve vyfouknuta do formy a následně získá svůj umělecký, fazetový výbrus. 
 
ŠKODA navázala partnerství s IIHF Mistrovstvím světa v ledním hokeji již v roce 1992, původně jako 
automobilový partner. Od roku 1993 je automobilka oficiálním hlavním sponzorem této sportovní události. Díky 
tomu bylo toto spojení oficiálně uznáno jako nejdelší hlavní sponzorství v historii sportovních mistrovství světa 
a je zapsáno v Guinnessově knize světových rekordů. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace podniku 
T +420 326 811 773 
tomas.kotera@skoda-auto.cz 
 

Zdeněk Štěpánek 
Tiskový mluvčí prodej, financí a business 
T +420 326 811 771 
zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA Design navrhl trofej pro nejužitečnějšího hráče 
IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2019 
Již podruhé v řadě obdrží nejdůležitější hráč na mistrovství 
světa trofej „designed by ŠKODA Design“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA Design navrhl trofej pro nejužitečnějšího hráče 
IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2019 
Dynamicky tvarovaná trofej je inspirována českou tvorbou 
křišťálového skla a připomíná ledový krystal. Propojuje tak 
vztah k hokeji s krystalickými tvary a strukturou, které jsou 
pro dynamický a emocionální design současných modelů 
ŠKODA typické. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

   

mailto:media.skoda-auto.com
https://skoda-storyboard.com/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://twitter.com/skodacz
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/05/190523-Most-Valuable-Player-of-IIHF-2019-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/05/190523-Most-Valuable-Player-of-IIHF-2019-2.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/05/190523-Most-Valuable-Player-of-IIHF-2019-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/05/190523-Most-Valuable-Player-of-IIHF-2019-2.jpg


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 3 z 3 

 
 
 
  
 
 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší řešení 

mobility“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:media.skoda-auto.com
https://skoda-storyboard.com/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://twitter.com/skodacz
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/

	ŠKODA Design navrhl trofej pro nejužitečnějšího hráče
	IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2019
	› Trofej je inspirována krystalickými prvky typickými pro vozy značky ŠKODA a symbolizuje krystal ledu
	› Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier předá trofej nejužitečnějšímu hráči turnaje bezprostředně po finále mistrovství světa
	› ŠKODA je již po 27. oficiálním hlavním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji
	› Automobilka je držitelem světového rekordu za nejdelší hlavní sponzorství mistrovství světa ve sportovní historii
	Pro další informace, prosím, kontaktujte:
	Fotografie k tématu:

	› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
	› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
	› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
	› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“.


