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Ikony značky ŠKODA zdobí putovní geocachingové mince 
 
› ŠKODA AUTO uvádí do oběhu 500 putovních mincí s pěti ikonami z historie značky 
› Mince doplňují putovní známky ŠKODA KODIAQ, které od roku 2016 procestovaly 

po světě více než 800 000 kilometrů 
› Fanoušci značky i tohoto populárního outdoorového sportu se mohou těšit na atraktivní ceny 

 
Mladá Boleslav, 17. červenec 2018 - Geocaching se stává stále populárnější. Dostatečný 
důvod, aby ŠKODA na 500 putovních geocachingových mincích připomněla ikony z historie 
firmy. Automobilka z Mladé Boleslavi vydává mince po etapách a při této příležitosti 
organizuje řadu napínavých soutěží pro příznivce značky i této outdoorové aktivity.  
 
Geocaching - oblíbená volnočasová aktivita - promění každý výlet v hon na poklad. Souřadnice 
skrytých „geokešek“ jsou přístupné na internetu. Pokud někdo skrýš najde, může se na internetu 
zaregistrovat jako nálezce a zveřejnit fotografie nalezeného „pokladu“. Zvláštní roli při geocachingu 
hrají tzv. „trackables“, ke kterým patří například tzv. putovní mince pro geocaching a putovní 
známky. Hledači je přenáší od jedné „kešky“ k druhé nebo si je mezi sebou předávají. „Lovci GPS 
pokladu“ vkládají putovní známky do nalezených keškových schránek. Tak lze zjistit vzdálenost, 
jakou kódované a jednoznačně identifikovatelné mince urazily. Co je důležité, že každá putovní 
známka má konkrétní účel nebo konkrétní úkol. Na adrese www.geocaching.com lze najít všechny 
informace o cestovní trase těchto mincí. 
 
V srpnu 2016 uvedla ŠKODA AUTO u příležitosti představení vozu ŠKODA KODIAQ do oběhu 180 
putovních známek s motivem velkého SUV. Na základě jejich určení mince nakonec dosáhly svého 
cíle na ostrově Kodiak na Aljašce. I dnes jsou ještě putovní známky ŠKODA KODIAQ v oběhu: 
nejdále cestoval přívěsek, který do 15. července 2018 urazil 101 671 kilometrů. Putovní známky 
ŠKODA KODIAQ od roku 2016 procestovaly po světě celkem více než 800 000 kilometrů. Výběr 
nejzajímavějších příběhů putovních známek KODIAQ je v článku S #KODIAQem na Aljašku.  
 
Nyní ŠKODA představuje dalších 500 atraktivních putovních mincí pro geocaching. Mince zdobí pět 
průkopnických modelů z bohaté historie automobilky, jako například první automobil z Mladé 
Boleslavi, Laurin & Klement Voiturette A z roku 1905. Další motiv připomíná model L & K ŠKODA 
110 z roku 1925 a sloučení firmy Laurin & Klement se Škoda Plzeň. Třetí motiv mince vzdává hold 
rekordní cestě Jindřicha Kubiase a Břetislava Jana Procházky. Pár v roce 1936 objel svět ve voze 
ŠKODA RAPID za pouhých 97 dní. Kabriolet ŠKODA FELICIA představuje také ikonu poválečného 
období. Vůz ŠKODA 1000 MB sérii ukončuje. S tímto modelem začala v roce 1964 éra vozů se 
samonosnou karosérií a motorem z hliníkové slitiny uloženým vzadu a pohánějícím zadní kola. 
 
Vzácné mince se v současné době nachází na atraktivních místech v České republice, Francii, 
Německu a Portugalsku, ale také v Kanadě, USA, Austrálii a na Novém Zélandu. U příležitosti 
vydání 500 mincí se fanoušci geocachingu, kteří mají zároveň rádi značku ŠKODA, mohou těšit 
na několik soutěží.  
 
Více informací o plánovaných akcích najdete na www.facebook.com/skodaoutdoor/ nebo na 
https://www.skoda-storyboard.com/cs/spolecnost/putovni-mince-velebi-historii-znacky-skoda/. 
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Další informace: 
Vítězslav Kodym    
T +420 326 811 784  
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 
 
 
Fotografie k tiskové zprávě: 
 

 

Ikony značky ŠKODA zdobí geocachingové mince  
Již v roce 2016 zdobil motiv vozu ŠKODA KODIAQ 180 
putovních známek. Nyní uvádí český výrobce automobilů 
do oběhu dalších 500 putovních geocachingových mincí 
s motivy pěti milníků své dlouhé modelové historie.  
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

  
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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