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ŠKODA AUTO podporuje renomované kulturní instituce  
v České republice  
 

› Česká filharmonie, Národní divadlo a Národní galerie v Praze patří mezi mezinárodně 

známé instituce, s nimiž ŠKODA AUTO v rámci podpory kultury spolupracuje 

› Světová premiéra nového vozu ŠKODA OCTAVIA se koná ve Veletržním paláci v Praze; 

sídlo Národní galerie je zároveň ukázkovým příkladem funkcionalistické architektury  

 

Mladá Boleslav/ Praha, 11. listopadu 2019 – Světová premiéra nové generace vozu ŠKODA OCTAVIA 

se dnes odehrála ve Veletržním paláci v Praze. Funkcionalistická budova z roku 1928 je ukázkou 

nadčasového architektonického stylu a místem, kde Národní galerie Praha vystavuje sbírky umění 

19., 20. a 21. století. Výběrem místa pro světovou premiéru zdůrazňuje ŠKODA AUTO svůj postoj 

k podpoře špičkových kulturních institucí v České republice, vedle Národní galerie Praha je 

partnerem i České filharmonie a Národního divadla. 

 

Dlouhodobá podpora kultury je pro ŠKODA AUTO důležitým pilířem společenské angažovanosti. 

S mezinárodně uznávanou Českou filharmonií spolupracuje ŠKODA AUTO již přes 20 let. Vedle 

zajištění mobility České filharmonie podporuje ŠKODA AUTO i důležité akce, jako tradiční Open air koncert, 

kterým filharmonie uzavírá svou koncertní sezonu. U příležitosti světové premiéry čtvrté generace vozu 

ŠKODA OCTAVIA uvedlo více než 50 členů České filharmonie společně s proslulým smyčcovým triem 

Time for Three „Opus Octavia“, který vyhlášený skladatel Jesse Milliner zkomponoval speciálně pro tuto 

příležitost. 

 

Také místo zvolené pro světovou premiéru dokládá význam čtvrté generace bestselleru značky. V rámci 

spolupráce s Národní galerií Praha zvolila ŠKODA AUTO inspirující prostředí pražského Veletržního paláce. 

Budova postavená v letech 1925 až 1928 v Praze-Holešovicích je v současné době domovem mimořádných 

uměleckých děl sbírek Národní galerie a je díky své velkorysé, nadčasové architektuře považována za 

ukázkový příklad funkcionalismu. Při premiéře vozu OCTAVIA se Veletržní palác symbolicky vrátil 

k původnímu účelu svého vzniku, tedy prezentaci průmyslových výrobků. 

 

Podpora Národní galerie, stejně jako spolupráce s Českou filharmonií a Národním divadlem, se nese 

v duchu vzájemného partnerství. ŠKODA AUTO podporuje kulturní instituce finančně a dává k dispozici své 

vozy, na oplátku si mohou zaměstnanci ŠKODA AUTO navštívit výstavy, komentované prohlídky a pro jejich 

děti se pořádají oblíbené interaktivní workshopy. 

 

Dalšími kulturními událostmi, které ŠKODA AUTO podporuje, je operní festival Smetanova Litomyšl nebo 

Festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně, který je vnímán jako největší událost svého druhu na světě. 

 

Další informace: 

Vítězslav Kodym, 

Komunikace sponzoring   

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 784     
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO podporuje vysoce renomované kulturní  

instituce v České republice 

Pro světovou premiéru nového vozu OCTAVIA zvolila 

ŠKODA AUTO pražský Veletržní palác, sídlo Národní galerie 

a ukázkový příklad funkcionalistické architektury. Automobilový 

výrobce se výrazně angažuje v podpoře proslulého muzea. 

 

 

Stáhnout          Zdroj: Národní galerie Praha, Jakub Přecechtěl 

 

 

ŠKODA AUTO podporuje vysoce renomované kulturní 

instituce v České republice 

Se světově proslulou Českou filharmonií spolupracuje 

ŠKODA AUTO již více než 20 let. U příležitosti světové 

premiéry čtvrté generace vozu ŠKODA OCTAVIA uvedlo více 

než 50 členů České filharmonie společně se světově proslulým 

smyčcovým triem Time for Three dílo „Opus Octavia“, které 

vyhlášený skladatel Jesse Milliner zkomponoval speciálně pro 

tuto příležitost. 

 

Stáhnout          Zdroj: Česká filharmonie, Petra Hajská 

  

ŠKODA AUTO 
› byla založena 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“. 
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