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Olympijské festivaly zavřely své brány, jimiž prošlo přes 
čtvrt milionu návštěvníků 
 

› Úspěch pro české olympioniky i pro značku ŠKODA: její zóny v Brně a Ostravě lákaly pozornost davů 

› 17 dnů, 34 sportů a 258 895 fanoušků – to je celková bilance letošních Olympijských festivalů 

› ŠKODA AUTO věnovala 100 000 Kč trojici mladých talentů sledge hokeje, kteří sehráli 

exhibiční zápas přímo v aréně Olympijského festivalu 

 

Mladá Boleslav, 28. února 2018 – Zimní olympijské hry 2018 skončily a současně se uzavřely 

brány Olympijských festivalů v Brně a Ostravě. ŠKODA AUTO jako generální partner 

Českého olympijského výboru byla v obou místech nepřehlédnutelně přítomna a její zóny se 

setkaly s velkým úspěchem návštěvníků. Tečkou za jejím letošním olympijským angažmá se 

stalo předání šeku na 100 000 Kč třem nadějím českého sledge hokeje, které je dalším 

konkrétním počinem v rámci podpory bezbariérové mobility. 

 

Zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu patří minulosti. Čeští sportovci na nich zanechali 

nesmazatelnou stopu a jejich úspěchy se odrazily v návštěvnosti Olympijských festivalů. ŠKODA 

zóny se těšily přízni malých i velkých návštěvníků, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli řadu 

olympijských sportů a dalších soutěží v rámci doprovodných programů. Na ledových plochách, 

které posloužily především rodičům s dětmi i skupinovým exkurzím ze škol a školek, se nabruslily 

tisíce kilometrů. Přes 700 sportovců si vyzkoušelo ŠKODA hokejové vybavení a převážně děti 

odehrály téměř 8 400 boxhokejových duelů. Celkem se rozdalo 25 000 zlatých papírových helem 

ŠKODA a 680 kilogramů zlatých čokoládových medailí. V improvizovaném ŠKODA studiu si roli 

sportovního komentátora vyzkoušelo přes 1 300 nadšenců a téměř 5 000 fanoušků poslalo svoji 

fotografii pro zveřejnění na některém z vystavených vozů ŠKODA. Ty byly přítomny nejen fyzicky, 

ale také interaktivně. S brýlemi pro virtuální realitu mohli zájemci prozkoumat veškeré detaily 

interiéru i exteriéru nejnovějšího modelu KAROQ. 

 

„Naše přítomnost na Olympijských festivalech se setkala s velkým zájmem návštěvníků, což nás 

těší,“ shrnuje zapojení ŠKODA AUTO Česká republika do olympijského dění vedoucí jejího 

marketingu Petr Janeba. „Řada fanoušků dorazila i se svými rodinami, aby si vyzkoušela 

olympijské disciplíny osobně a současně fandila našim sportovcům. Snažili jsme se připravit pestrý 

program pro všechny věkové skupiny a jsme rádi, že se nám to soudě podle ohlasů podařilo,“ 

dodává Petr Janeba. 

 

Areály v Brně a Ostravě se od otevření Olympijského festivalu 9. února proměnily v rozsáhlá 

sportoviště a během 17 dnů nabídly možnost vyzkoušet si 34 sportů – olympijských i 

neolympijských, zimních i letních disciplín. V Brně se Olympijský festival uskutečnil v pavilonu Z 

tamního výstaviště, centrem ostravské části projektu byla Ostravar aréna. Na Masarykově náměstí 

pak vyrostla Korejská vesnička a sportovní program zasáhl o víkendech také do čtyř horských 

středisek Moravskoslezského kraje. Každý den byly připraveny závody pro příchozí, ale také 

přenosy přímo z Pchjongčchangu. Olympijský festival osobně navštívilo více než 150 úspěšných 

českých sportovců minulosti i současnosti včetně několika přímých aktérů korejské olympiády. 

ŠKODA zóny pak hostily sportovní ambasadory mladoboleslavské značky Josefa Dostála, Lucii 

Hradeckou, Lukáše Trefila, Jana Štěrbu a Daniela Havla, kteří si při té příležitosti sami vyzkoušeli 

některé aktivity. 
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Olympijské festivaly zařadily do svého scénáře také paralympijské dny, kdy návštěvníci mohli okusit 

disciplíny pro handicapované. V rámci programu bezbariérové mobility ŠKODA AUTO podpořila 

trojici mladých sledge hokejistů, jimž ve spolupráci s Kontem Bariéry věnovala 100 000 Kč. 

„Vždycky mi udělá radost, když můžeme pomoct někomu, kdo dělá věci se zápalem a nadšením. 

Život s handicapem je pro tyhle kluky mnohem snazší, když se mohou věnovat něčemu, co je baví,“ 

říká ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. 

 

Právě podpora lidí s postižením patří k tradičním pilířům firemní politiky společenské odpovědnosti. 

Již v roce 2013 spustila ŠKODA AUTO spolupráci s organizací CZEPA (Česká asociace 

paraplegiků), která cílí na zlepšení individuální mobility handicapovaných. Interaktivní mapa 

Vozejkmap.cz spolu se stejnojmennou aplikací pro chytré telefony nyní pomáhá široké veřejnosti 

při hledání bezbariérových restaurací, parkovišť a toalet na cestách. ŠKODA AUTO rovněž 

poskytuje asociaci CZEPA několik vozů, které mohou handicapovaní využívat ke své vlastní 

mobilitě.  

 

Projekt ŠKODA Handy zase pomáhá osobám se sníženou pohyblivostí při nákupu a úpravách 

osobního automobilu. Zahrnuje mimo jiné zvýhodněné financování a pojištění vozu, ale také 

optimalizaci a provedení úprav dle typu postižení konkrétní osoby.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera Vítězslav Pelc 

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

tomas.kotera@skoda-auto.cz            vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Olympijské festivaly v Brně a Ostravě zavřely brány 

ŠKODA AUTO jako jeden z hlavních partnerů Českého 

olympijského výboru byla v obou místech 

nepřehlédnutelně přítomna a její zóny se setkaly s velkým 

úspěchem návštěvníků. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO podpořila trojici mladých sledge 

hokejistů 

V rámci programu bezbariérové mobility nyní ŠKODA 

AUTO podpořila trojici mladých sledge hokejistů, jimž ve 

spolupráci s Kontem Bariéry věnovala 100 000 Kč. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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 milion 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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