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Projekt Na kole dětem opět s podporou ŠKODA AUTO  
 

› Cyklojízda pro širokou veřejnost s charitativním cílem startuje 31. května 

› Nadace Na kole dětem z výtěžku podpoří děti po onkologické léčbě 

› Trasa napříč republikou zavítá i do měst s výrobními závody ŠKODA AUTO 

› ŠKODA AUTO i letos hlavním partnerem projektu v rámci dlouhodobé podpory 

znevýhodněných dětí 

 

Mladá Boleslav, 29. května 2017 – Veřejná cyklotour Na kole dětem stejnojmenného 

nadačního fondu startuje ve středu 31. května v Ústí nad Labem. Během deseti dnů projede 

peloton napříč Českou republikou a bude získávat prostředky na rekondiční pobyty dětí po 

absolvované onkologické léčbě. Podpora tohoto projektu je součástí rozsáhlého programu 

společenské odpovědnosti automobilky ŠKODA.  

 

Praha, Litoměřice, Vrchlabí, Ostrava, Zlín, Brno, Břeclav – to je jen několik bodů z trasy desetidenní 

cyklotour Na kole dětem v délce 1208 km, která odstartuje 31. května v Ústí nad Labem. Peloton 

povede patron nadačního fondu Na kole dětem Josef Zimovčák, vícenásobný mistr světa v jízdě na 

historickém vysokém kole. Průběžně jej doprovodí řada známých osobností, sportovců, ale i 

zástupců místních samospráv – připojit se může kdokoli v kterékoli části trasy. Všichni mají 

společný cíl, získat co nejvíce prostředků na rekondiční pobyty dětí po onkologické léčbě. ŠKODA 

AUTO je již druhým rokem hlavním partnerem tohoto projektu, který je součástí programu 

společenské odpovědnosti automobilky.   

 

„Cyklotour pořádáme již poosmé a dosud jsme pro děti získali přes 7,5 milionu korun. Těší nás, že 

se při tom můžeme opřít o podporu společnosti ŠKODA AUTO. Jako sportovec dobře vnímám, že 

se do pelotonu průběžně zapojují stovky lidí, kteří tak spojí zdravý životní styl, radost z pohybu a 

pomoc dobré věci,“ říká Josef Zimovčák. ŠKODA AUTO projekt podporuje zapůjčením vozidel a 

pokrývá i kompletní provozní náklady, aby výtěžek pro děti byl co nejvyšší. Trasa cyklojízdy protne i 

všechny tři města, v nichž má v ČR ŠKODA AUTO své výrobní závody: Mladou Boleslav 1. června, 

Vrchlabí o den později a Kvasiny 5. června. Cíl je naplánován na 10. června v Rouchovanech.  

 

Hlavním hybatelem nadačního fondu Na kole dětem je Josef Zimovčák, několikanásobný mistr 

světa v jízdě na vysokém kole, nadšenec, který na vysokém kole absolvoval coby předvoj 

profesionálního pelotonu náročnou trasu závodů Tour de France, Giro d´Italia a La Vuelta. 

Vytrvalost, s níž zvládá nástrahy jízdy na vysokém kole, přenáší i do svého charitativního působení. 

Od roku 2010 je patronem sportovního projektu Na kole dětem, který pořádá desetidenní spanilou 

cyklojízdu napříč Českou republikou. Spolu s řadou dalších známých osobností i desítkami 

dobrovolníků, kteří se k pelotonu průběžně přidávají, sbírají prostředky na rekondiční pobyty, které 

dětem po absolvované onkologické léčbě pomáhají opět nabýt síly a zapojit se co nejdříve naplno 

do běžného života svých vrstevníků.  

 

ŠKODA AUTO projekt opakovaně podpoří finančně, ale i zapůjčením vozů pro potřeby 

organizačního týmu. Taková forma spolupráce zapadá do firemní strategie společenské 

odpovědnosti CSR, kde patří k priorám mladoboleslavské automobilky i pomoc znevýhodněným 

dětem. Současně má automobilka ŠKODA tradičně blízko k cyklistice. Její zakladatelé začínali 

v roce 1895 s výrobou jízdních kol, dnes ŠKODA patří k dlouhodobým partnerům světově 
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proslulých silničních závodů jako Tour de France nebo Vuelta, angažuje se také v českém seriálu 

horských kol Kolo pro život. Cyklofanouškům pak nabízí na webu WeLoveCycling.com online 

reportáže, filmy a zajímavosti ze světa cyklistiky.  

 

Společenská odpovědnost automobilky ŠKODA je zaměřena na čtyři hlavní pilíře: bezpečnost 

silničního provozu, technické vzdělávání, podporu znevýhodněných dětí a bezbariérovou mobilitu. 

K tomu se přidává řada ekologických akcí a aktivní podpora regionů, v nichž automobilka provozuje 

své výrobní závody. ŠKODA AUTO je také jedním z největších podporovatelů prestižních kulturních 

institucí v České republice.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym, 

Komunikace Sponsoring & Classic   

P +420 326 8 11784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 

    

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Projekt Na kole dětem opět s podporou ŠKODA AUTO 

Veřejná cyklotour Na kole dětem se pořádá s podporou 

ŠKODA AUTO a letos navštíví i Mladou Boleslav, Vrchlabí 

a Kvasiny. K pelotonu se může připojit kdokoli v kterékoli 

části trasy. Výtěžek charitativní akce bude použit na 

rekondiční pobyty dětí po onkologické léčbě. 
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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, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 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 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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