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ŠKODA AUTO generálním partnerem esport ENYAQ hokejové ligy 
 

› ŠKODA AUTO rozšiřuje své partnerství s ledním hokejem také na poli elektronického sportu 

› Nový ročník esportové hokejové soutěže nese název ENYAQ hokejová liga 

› Hráči vítězného týmu se mohou těšit mimo jiné na zápůjčky plně elektrických vozů ŠKODA ENYAQ a další 

hodnotné výhry 

 

Mladá Boleslav, 16. prosince 2020 – Dlouholeté spojení značky ŠKODA s ledním hokejem vstupuje i do nové 

digitální éry. K rekordnímu partnerství se světovým šampionátem IIHF v ledním hokeji, jehož výjimečnost 

potvrzuje zápis v Guinnessově knize rekordů, podpory České hokejové reprezentace a partnerství v rámci 

nejvyšší české hokejové soutěže ČR, vstupuje nyní ŠKODA AUTO na domácím trhu v ČR také na pole 

elektronického sportu - esportu. Pro ročník 2020/2021 se ŠKODA stává generálním partnerem esport hokejové 

ligy. Prestižní soutěž se všemi zapojenými týmy hokejové Tipsport extraligy, se tak bude pyšnit oficiálním 

názvem ENYAQ hokejová liga.  

 

Oblast esport je celosvětový fenomén, který poutá pozornost milionů hráček a hráčů po celém světě, a také v České 

republice si v posledních letech buduje pevnou fanouškovskou základnu. Značka ŠKODA do světa esportu vstupuje 

sebevědomě, v roli generálního partnera jediného oficiálního a nejprestižnějšího turnaje v herní hokejové simulaci na 

území České republiky „Pro společnost ŠKODA AUTO je sport jedním z klíčových marketingových témat, dlouhodobě 

jsme partnerem mnoha asociací, nejprestižnějších profesionálních soutěží, ale akcí podporujících sportování široké 

veřejnosti. Gradující fenomén esportu již nějakou dobu pozorně sledujeme a vidíme velký potenciál sblížit svět 

moderních technologií a tradičního sportu. Spolupráce s projektem, který je špičkou na poli elektronického sportu a 

zároveň oslovuje mladé fanoušky ledního hokeje, je pro nás ideální variantou,“ uzavírá Petr Janeba, vedoucí 

marketingu ŠKODA AUTO Česká Republika.  

 

ENYAQ hokejová liga představuje první šampionát po nedávném vydání herní novinky NHL 21 v České republice, 

kterou je i nadále možné spustit na herní konzoli PlayStation 4. Unikátní je zapojení kompletního pole extraligových 

celků, kdy barvy každého z extraligových klubů, nejvyšší hokejové soutěže, budou v samotném turnaji háji tři gameři.  

 

Úvodní draft klubů proběhl již 2. prosince, v rámci něho kluby Tipsport extraligy po vzoru zámořských výběrů talentů 

ukázali, na esportové hráče, kteří budou v následujících týdnech oblékat jejich dresy. Již včera, tzn. ve středu, 16. 

prosince 2020, se rozběhla základní část soutěže s celkem 13 koly. Napínaný vrchol pak obstará play-off, které 

proběhne v únoru a březnu roku 2021.  

 

Fanoušci nebudou ochuzeni o 2 streamované zápasy z každého kola, které je možné sledovat mj. na platformě 

Twitch. Veškeré novinky, výsledky a další zajímavosti mohou fanoušci sledovat na  oficiálním webu EHL: 

www.esporthokej.cz nebo na oficiálních profilech turnaje na sociálních sítích.  

 

Atraktivitu esportového turnaje ENYAQ hokejové ligy podtrhuje štědrá dotace v podobě výher. Pro každého ze tří 

hráčů vítězného týmu je připraveno zapůjčení elektromobilu ŠKODA ENYAQ na čtyři měsíce, zisk herní konzole 

PlayStation 5 a týmová vítězná prémie ve výši 80 000 Kč. Celkově se tak týmy utkají o finanční odměny ve výši  

150 000 Kč, přičemž šek ve výši 10 000 Kč bude připraven také na podporu mládežnického hokeje pro vítězný tým 

v rámci extraligy ledního hokeje. 

 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
http://www.esporthokej.cz/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera     Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 326 811 773    T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  pavel.jina@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO generálním partnerem ENYAQ hokejové 

ligy 

ŠKODA AUTO se pro ročník 2020/2021 stává generálním 

partnerem esport hokejové ligy. Prestižní soutěž se všemi 

zapojenými týmy hokejové Tipsport extraligy, se tak bude 

pyšnit oficiálním názvem ENYAQ hokejová liga.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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