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ŠKODA AUTO jako oficiální partner mobility cyklistického 
seriálu Kolo pro život zve na své titulární závody 
 

› ŠKODA AUTO pokračuje ve spolupráci se seriálem outdoorových cyklistických závodů Kolo pro život, nově 

v pozici oficiálního partnera mobility 

› Kalendář roku 2022 obsahuje 12 závodních víkendů včetně 2 titulárních závodů automobilky ŠKODA – 

Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO (14.5.) a Ralsko MTB Tour ŠKODA AUTO (1.10.) 

› Mladoboleslavská automobilka dlouhodobě podporuje cyklistiku a nabízí široký sortiment jízdních kol i 

originálního cyklistického příslušenství 

 

Mladá Boleslav, 13. května 2022 – ŠKODA AUTO pokračuje ve spolupráci s největším seriálem závodů 

horských kol na našem území. Pro letošní ročník se stala jeho oficiálním partnerem mobility. Kolo pro život a 

česká automobilka patří k sobě již od roku 2009 a toto partnerství potvrzuje angažovanost značky ŠKODA na 

poli národní i mezinárodní cyklistiky. V letošním roce se v období od dubna do října uskuteční celkem 12 

závodů, z nichž 2 ponesou oficiální označení Tour ŠKODA AUTO. 

 

Značka ŠKODA je tradičně jedním z největších partnerů cyklistiky. Vedle světově proslulých silničních závodů jako 

Tour de France nebo Vuelta se angažuje také v českém seriálu horských kol Kolo pro život. Ten je určen převážně 

amatérským jezdcům z řad široké veřejnosti a každoročně oslovuje tisíce lidí nejen z České republiky. „S cyklistikou 

jsou spojeny nejen kořeny naší firmy, ale také její přítomnost. Proto nás těší, že můžeme být u toho a v rámci 

jednotlivých podniků Kola pro život prezentovat značku ŠKODA, která má co nabídnout nejen motoristům, ale právě i 

cyklistům,“ říká vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Libor Šedivák. 

 

Do letošní sezony vstupuje ŠKODA AUTO nově v roli oficiálního partnera mobility. Na jednotlivých závodech se bude 

prezentovat prostřednictvím svých regionálních obchodníků, kteří na místě vystaví nejen automobily, ale rovněž jízdní 

kola. Značková kolekce bicyklů zahrnuje stroje různého zaměření od silničních přes outdoorové až po stále oblíbenější 

elektrokola. Menším cyklistům jsou určena jízdní kola řady Kid. Pro údržbu bicyklu a celkovou péči o něj se vyplatí 

uvažovat i o produktech z nabídky ŠKODA Originálního příslušenství. Na stáncích bude vystaveno také nejnovější 

cyklistické oblečení ve všech velikostech včetně dětských, brýle, helmy a další doplňky. Protože ŠKODA AUTO myslí i 

na bezpečnou přepravu, nebudou návštěvníci ochuzeni ani o představení speciálního příslušenství určeného pro 

přepravu jízdních kol na střeše, či na tažném zařízení, které prošlo nejen veškerými homologačními, ale také 

náročnými bezpečnostními a nárazovými testy. 

 

Na 2 titulárních závodech Tour ŠKODA AUTO bude standardní zastoupení rozšířeno o další zázemí 

mladoboleslavské automobilky. V prostoru startu bude k vidění i kamión Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Tým 

výzkumu dopravní bezpečnosti vystaví vůz KAROQ v řezu, který odhalí bezpečnostní zóny moderního automobilu. 

Zájemci si budou moci vyzkoušet jízdu na cyklistických simulátorech s aplikací ROUVY/Nice Sprint ŠKODA AUTO. 

Pro nejmenší návštěvníky je pak připraveno mobilní dopravní hřiště s možností zapůjčení malých bicyklů ŠKODA Kid. 

První titulární závod je na programu již 14.5. v Mladé Boleslavi, kde na účastníky čekají 3 trasy podle obtížnosti. 

Nejtěžší trasa B s převýšením 562 metrů měří 51 kilometrů a jako limit byly stanoveny 4 hodiny. Kratší trasa C měří 31 

kilometrů, má převýšení 423 metrů a její zdolání by nemělo trvat déle než 3 hodiny. Kromě sportovců toužících po 

závodění si na své přijdou i rodiny s dětmi, pro něž se jako ideální jeví trasa D – Family jízda s délkou 20 kilometrů a 

převýšením 243 metrů. I když i v tomto případě bude měřen čas, není cílem boj s ostatními o co nejlepší umístění, ale 

hlavním posláním je užít si radost z pohybu a společně strávených chvil. Tuto trasu lze absolvovat i na elektrokole či 

s dětským vozíkem. Pro malé začínající cyklisty jsou vypsány závody NOVA Junior Trophy, jichž se mohou účastnit i 

děti na odrážedlech. Délka okruhu činí 800 metrů, přičemž všechny děti z Mladé Boleslavi mají startovné zdarma. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Společnost ŠKODA AUTO podporuje cyklistiku na všech úrovních již od samých počátků své existence. Ostatně, když 

v roce 1895 Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi zakládali značku Laurin & Klement, byla to tehdy 

manufaktura na výrobu jízdních kol. Kromě řady partnerství s cyklistickými závody profesionálů i amatérů provozuje 

multikanálovou platformu We Love Cycling, která propojuje značku ŠKODA s cyklistickou tématikou. Každý, kdo chce 

být součástí cyklistické komunity, si zde může vedle článků o pozitivním účinku cyklistiky na zdraví člověka přečíst 

také o efektivním tréninkovém plánu. Online magazín www.welovecycling.cz přináší zajímavé příběhy, původní videa 

a jedinečné reportáže ze světa cyklistiky. Kromě toho tam lze najít inspiraci při plánování cyklovýletů i šikovné nápady, 

jak pro jízdu na kole nadchnout rodinu, přátele a známé. Právě akce Kolo pro život mohou sloužit jako skvělý tip na 

zajímavý rodinný výlet, ať už v roli aktivních účastníků nebo jen diváků. 

 

Kalendář závodů Kolo pro život 2022: 

 

Datum Název závodu Místo konání 

23.4. Bikemaraton Beroun Kooperativy Beroun 

14.5. Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO Mladá Boleslav – Krásná Louka 

4.-5.6. Orlík Tour STRABAG Orlík – Vystrkov 

25.6. NOVA Bikemaraton Drásal Holešov – Zámecká zahrada 

16.7. Trans Brdy S 211 Dobříš 

30.7. Šumavský MTB Maraton Kooperativy Lyžařský areál Zadov 

13.-14.8. NOVA Vysočina Arena Tour Nové Město na Moravě 

20.8. Manitou Železné hory CARDION Chrudim 

3.-4.9. Znojmo Burčák Tour Kooperativy Znojmo – Loucký klášter 

10.9. Plzeňská MTB 50 Kooperativy Plzeň – Doubravka 

24.9. Oderská Mlýnice Lesy ČR Klokočůvek u Oder 

1.10. Ralsko MTB Tour ŠKODA AUTO Ralsko – letiště Hradčany 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a 

Interní komunikace  

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína 

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO 

Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO jako oficiální partner mobility cyklistického 

seriálu Kolo pro život zve na své titulární závody 

Mladoboleslavská automobilka pokračuje ve spolupráci 

s populárním seriálem závodů horských kol pro širokou 

veřejnost, letos nově v roli oficiálního partnera mobility. 

V kalendáři čítajícím 12 podniků bude mít dvojici svých 

titulárních závodů, na nichž bude zastoupena v ještě silnější 

pozici. Ten první se uskuteční již 14. května jako Mladá 

Boleslav Tour ŠKODA AUTO. 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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