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ŠKODA AUTO generálním partnerem výjimečného cyklozávodu 
L`Etape Czech Republic by Tour de France 
 

› Závod pro amatérské a výkonnostní hobby cyklisty, aneb ve stopách slavných závodníků 

› Na pražském Strahově budou k vidění vystavené vozy ŠKODA, cyklistický trenažér, legendy Závodu míru i 

řada atrakcí pro děti 

› Dvě volitelné trasy s různým stupněm obtížnosti provedou závodníky Prahou a Středočeským krajem, 

doprovodný program pro celou cyklistickou rodinu 

 

Mladá Boleslav, 19. srpna 2021 – Mladoboleslavská automobilka se stala generálním partnerem výjimečného 

cyklistického závodu. L`Etape Czech Republic by Tour de France je příležitostí, jak si i běžný fanoušek 

cyklistiky může vyzkoušet pocity velkých mistrů řídítek. Pojede se v sobotu 28. srpna a startující si mohou 

vybrat jednu ze dvou tras podle svých dovedností. 

 

L'Etape Czech Republic by Tour de France dává možnost stát se na jeden den Pogačarem, Rogličem, Cavendishem 

či Saganem. Závod o žlutý dres na 90 nebo 130 kilometrů obsahuje vrchařské a sprinterské prémie podobně jako 

velký svátek cyklistiky, který nese v názvu. K účasti nejsou potřeba žádné licence a jiné profesionální předpoklady. 

Zúčastnit se mohou nadšenci i závodníci z jiných sportů, mezi nimiž nebude chybět například Martina Sáblíková. 

Medaili dostane každý, kdo závod dokončí. Start a cíl se uskuteční v Praze na Strahově, trasy vedou po uzavřených 

silnicích Křivoklátska, Berounska a Českého krasu. 

 

Stejně jako slavná Tour de France není jen o závodění, nebude taková ani L'Etape Czech Republic by Tour de 

France. Přítomní se totiž mohou těšit na bohatý doprovodný program. Na své si přijdou fanoušci cyklistiky, rodiny 

s dětmi i milovníci francouzské kultury a gastronomie. Festivalový park se spoustou stánků, atrakcí, muzeem a 

oficiálními produkty Tour de France bude v samotném centru Prahy. Pro diváky podél trasy jsou přichystána 

fanouškovská místa se spoustou zábavy. K ní významnou měrou přispěje i generální partner, jímž se stala společnost 

ŠKODA AUTO. Ta vystavuje ředitelský vůz ze skutečné Tour de France, jímž letos byla elektrická ŠKODA ENYAQ iV. 

Další vozy z produkce automobilky pak budou vystaveny podél trati. Kromě toho se bude prezentovat i autorizovaný 

prodejce NH Car, který má právě na Strahově své sídlo. Na pražském Strahově a v Berouně se také otevře dětské 

dopravní hřiště, kde se mohou nejmenší návštěvníci seznámit se základy cyklistiky a bezpečnosti provozu. Na ně 

naváže řada dalších atrakcí pro děti v režii značky ŠKODA. Ti starší pak mohou usednout do cyklistického trenažéru a 

vyzkoušet si některou z etap Tour de France na vlastní kůži. Na místě nebudou chybět ani legendy Závodu míru, které 

se nedávno na pozvání automobilky ŠKODA zúčastnily největšího cyklistického závodu světa. Jiří Škoda se aktivně 

zapojí do pelotonu, Antonín Bartoníček bude VIP hostem. 

 

Trofeje pro nejlepší jezdce z dílny Lasvit jsou inspirovány těmi ze skutečné Tour de France. V cíli jich bude rozdáno 5 

a jejich tvar věrně kopíruje originální předlohu. Pouze velikost byla zmenšena – výška činí 470 mm a šířka 113 mm. 

Trofej je poctou geometrickým vzorům a hranatým formám českého kubismu. Mistrovské dílo českého sklářského 

umění má vrchní část se speciální povrchovou úpravou, která vytváří tzv. ledový efekt. „Trofeje pro vítěze ztělesňují 

vzrušující hru lehkých křivek a přesných linek, které se směrem nahoru rozšiřují. Křivky symbolizují dynamiku 

samotného závodu, kdy na začátku je startovní pole široké, následně se zužuje a na pomyslném vrcholu může stát 

pouze jeden vítěz,“ vysvětluje šéfdesigner interiéru ŠKODA AUTO Peter Olah, podle jehož návrhu byla trofej 

vytvořena. 
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L'Etape Czech Republic by Tour de France má dvě varianty trasy. Delší měří 129,6 km, kratší 90,6 km. Start a cíl je 

naplánován v centru Prahy u strahovského stadionu, většina trasy pak vede prověřenými silničářskými terény 

Středočeského kraje. Účastníci, mezi nimiž bude i 21 vítězů ze soutěží v rámci vysílání Tour de France na České 

televizi, si v pátek 27. srpna vyzvednou startovní balíček a v sobotu 28. srpna vyjedou do závodu z pražského 

Strahova. Ti, kteří si vybrali delší trasu, začínají v 9:45 hodin, start krátké trasy je naplánován na 11. hodinu. Do 17 

hodin se všichni musejí dostat zpět do cíle. L'Etape by Tour de France funguje jako globální série závodů pod 

hlavičkou Tour de France zaměřená na cyklistiku pro veřejnost, které se účastní místní nadšenci i profesionální 

závodníci. Jednotlivé závody se pravidelně konají v několika evropských zemích, v Austrálii, Číně a dalších státech 

jihovýchodní Asie, v Mexiku, USA i mnoha zemích jižní Ameriky. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera       Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku a Interní komunikace   Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika 

T +420 326 811 773      T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO generálním partnerem výjimečného  

cyklozávodu L`Etape Czech Republic by Tour de France 

Závod o žlutý dres na 90 nebo 130 kilometrů obsahuje 

vrchařské a sprinterské prémie podobně jako velký svátek 

cyklistiky, který nese v názvu. L'Etape Czech Republic by 

Tour de France je akcí zaměřenou na cyklistiku pro veřejnost, 

které se mohou zúčastnit nadšenci i profesionální závodníci. 

Start a cíl se uskuteční v Praze na Strahově, trasy vedou po 

uzavřených silnicích Křivoklátska, Berounska a Českého 

krasu. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadila 

mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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