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ŠKODA AUTO pošesté exkluzivním partnerem 
Dnů NATO v Ostravě 
 

› Největší přehlídka vojenské techniky v Evropě bude i letos spojena se značkou ŠKODA 

› 28 vozů ŠKODA SUPERB pro přepravu významných hostů, další automobily ŠKODA 

pro potřeby organizačního týmu 
› Atrakce pro děti i dospělé: kompletní modelová paleta a bohatý doprovodný program 

na stánku ŠKODA 

 

Mladá Boleslav, 10. září 2018 – Návštěvníkům Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády ČR 

v Ostravě, které se konají od 15. do 16. září 2018 na letišti Leoše Janáčka v Ostravě-

Mošnově, se i letos představí exponáty tradiční české značky ŠKODA. Ta se již pošesté stala 

exkluzivním partnerem akce. Tentokrát budou ve středu zájmu nejen nová SUV KODIAQ a 

KAROQ, ale zároveň i modernizovaná FABIA. K vidění bude i několik vzácných historických 

vozů mladoboleslavské automobilky. 

 

ŠKODA AUTO se opět spojila s největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Dny NATO a Dny 

Vzdušných sil Armády České republiky v Ostravě budou hostit delegace z mnoha zemí světa. 

Pro přepravu významných hostů zapůjčila ŠKODA AUTO 28 vozů SUPERB, ve službách 

organizačního týmu pak budou jezdit další modely značky ŠKODA.  

 

„Bezpečnost našich zákazníků za volanty vozů ŠKODA je pro nás prioritou, ale silně vnímáme také 

téma bezpečnosti na silnicích i ve veřejném prostoru obecně,“ vysvětluje šéf ŠKODA AUTO Česká 

republika Luboš Vlček. „Bez obětavé práce armády a dalších složek Integrovaného záchranného 

systému by v dnešním neklidném světě nebylo možné zajistit úroveň bezpečí, na jakou jsme zvyklí. 

Proto nás těší, že již šestým rokem můžeme být exkluzivním partnerem této výjimečné události, 

která svým významem dalece přesahuje hranice České republiky,“ uzavírá Luboš Vlček. 

 

Toto partnerství se již stalo tradicí a v jeho rámci proběhne řada ukázek a prezentací, které ŠKODA 

AUTO návštěvníkům připraví. Ve spolupráci s místním autorizovaným obchodníkem Auto Heller 

představí kompletní nabídku svých modelů. Ve středu zájmu budou nejen nejnovější SUV KODIAQ, 

KAROQ a modernizovaná FABIA, ale milovníci historie se budou moci pokochat slavnými modely 

z dávné i nedávné minulosti. K vidění bude rovněž předchůdce dnešních SUV modelů značky 

ŠKODA a dnes již legendární TREKKA. Pro soutěživé povahy bude připraven rallye simulátor 

s virtuální realitou, na němž se mohou pokusit porazit továrního jezdce Jana Kopeckého. Vítěz 

celoročního klání vyhraje zapůjčení vozu ŠKODA FABIA z limitované série Edition R5 na rok 

zdarma. Kromě programu pro dospělé nebude chybět ani zábava pro děti. 

 

Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády České republiky jsou především příležitostí pro prezentaci 

těžké vojenské, policejní a záchranářské techniky. Na akci se přítomným ukáže dynamický výcvik 

speciálních jednotek, letecké exhibice i výzbroj, výstroj a vybavení útvarů. V neposlední řadě jde 

o prestižní společenskou událost, na níž se setkávají zástupci komerční sféry s významnými 

představiteli vědeckého, kulturního i společenského života z Česka i ze zahraničí. Specialitou 

letošního ročníku bude důraz na historickou vojenskou techniku, která připomene 100 let od vzniku 

samostatného státu. Bude jí vyhrazena značná část areálu a kromě statické prezentace ji bude 

možné vidět také při dynamických ukázkách. 
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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 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO pošesté exkluzivním partnerem  

Dnů NATO v Ostravě  

V rámci dlouhodobé spolupráce s tvůrci události, která 

svým významem dalece přesahuje hranice České 

republiky, se návštěvníkům Dnů NATO a Dnů Vzdušných 

sil Armády ČR i pošesté představí exponáty značky 

ŠKODA.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO pošesté exkluzivním partnerem  

Dnů NATO v Ostravě  

Vedle nejnovějších SUV značky ŠKODA – vozů KODIAQ a 

KAROQ, bude k vidění i modernizovaná FABIA a několik 

exponátů z historie mladoboleslavské automobilky. Mezi 

nimi nebude chybět ani předchůdce dnešních SUV modelů 

značky ŠKODA a dnes již legendární TREKKA (na 

obrázku).  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) 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, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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