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Zimní olympijské hry 2018

Budou se konat v jihokorejském  
Pchjongčchangu

V Jižní Koreji se uskuteční 
olympiáda již podruhé



Medaile
 Na slavnostní prezentaci představil 

sadu medailí šéf organizačního výboru 
jihokorejské olympiády Lee Hee-beom, podle 
kterého jsou cenné kovy inspirovány 
korejskou kulturou a unikátním korejským 
písmem Hangul.



 Slavnostní zahájení proběhne 9. 
února 2018, ukončení se pak 
uskuteční 25. února 2018

 Počet disciplín: 102

 Počet sportů: 15

Akrobatické lyžování Alpské lyžování Běh na lyžích

Biatlon Boby Curling

Hokej Krasobruslení Rychlobruslení

Saně Severská kombinace Short track

Skeleton Skoky na lyžích Snowboarding

http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-akrobaticke-lyzovani/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-alpske-lyzovani/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-beh-na-lyzich/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-biatlon/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-boby/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-curling/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-hokej/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-krasobrusleni/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-rychlobrusleni/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-sane/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-severska-kombinace/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-short-track/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-skeleton/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-skoky-na-lyzich/
http://sportzoom.cz/program-zoh-2018-snowboarding/


Maskoti ZOH 2018

 Suhorang a Pandabi jsou 
oficiálními maskoty ZOH 2018

 Suhorang je bílý tygr. Motiv vychází 
z korejské mytologie, a také 
slabika suho znamená korejsky obranu

 Pandabi je medvěd ušatý. má 
symbolizovat odhodlání a pevnou vůli



Hokej
 Bude se hrát se v halách Gangneung Hockey

Centre a Kwandong Hockey Centre 
v Kangnungu

 Turnaje se zúčastní 12 mužských a 8 ženských 
týmů, které zápasily o dvě sady medailí

Rozdělení do skupin

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C

Kanada
Česko

Švýcarsko
Korea

Rusko
USA

Slovensko
Slovinsko

Švédsko
Finsko

Německo
Norsko



Puky ZOH 2018

 Rodinná firma Gufex z Kateřinic u Vsetína 
bude dodávat puky na ZOH 2018

 Každá série bude jiná, pro mužský hokej, 
ženský hokej i paralympiádu.I s jinými 
puky budou hrát hokejisté o zlato



O Firmě

 Firmu Gufex založil v roce 1990 Pavel 
Mráček

 Od roku 1994 rozšířili výrobu o hokejové 
puky

 V roce 1998 putovaly puky z Kateřinic
poprvé na zimní olympiádu. Na turnaji 
století v japonském Naganu s nimi získali 
čeští hokejisté zlaté medaile



Jak se vyrábí puk?

 https://www.youtube.com/watch?v=-
g6r7iXbC4w

https://www.youtube.com/watch?v=-g6r7iXbC4w
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