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ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje lásku 
k cyklistice a zúčastní se i podzimních závodů 
Prima Cup a Kolo pro život 
 

› Jeden den, dva závody, stovky najetých kilometrů a nespočet zážitků 

› Výjimečná trasa v rámci mikulovského závodu Prima Cup v oblasti Pavlovských vrchů 

› Sérii závodů Kolo pro život zakončí unikátní klání MTB Tour ŠKODA AUTO v Máchově kraji 

 

Mladá Boleslav, 29. září 2022 – Cyklistická sezóna neoficiálně začíná v průběhu jara a končí 

nyní na podzim. První říjnovou sobotu slibují závody cyklistických seriálů Prima Cup a Kolo 

pro život skvělý sportovní zážitek. Konkrétně se bude jednat o závody v Mikulově a MTB 

Tour ŠKODA AUTO v Ralsku. Mikulovští účastníci se mohou těšit na idylickou trasu 

v Jihomoravském kraji v oblasti Pavlovských vrchů. Závod Ralsko MTB Tour ŠKODA AUTO 

oproti tomu slibuje trasu pro rekreační i výkonnostní cyklisty skrze ryzí přírodu Máchova 

kraje. 

 

Dojeďte si pro ŠKODA KAROQ a potkejte známé tváře v cyklistickém sedle 

Prima Cup je série 12 závodů, které pravidelně probíhají od dubna do října po celé České 

republice. Svou náruč, jako součást tohoto cyklistického seriálu, na začátku října otevře město 

Mikulov. Akce nabízí po vzoru světových závodů bohatý doprovodný program. Konkrétně 

cyklistická platforma WeLoveCycling.cz pod záštitou ŠKODA AUTO přináší mobilní dětské hřiště 

nebo cyklo simulátory s aplikací ROUVY. Ta umožňuje 100% realistický zážitek z jízdy 

prostřednictvím rozšířené reality. Člověk se díky ní může virtuálně připojit k ostatním jezdcům a 

zažít i ty nejexotičtější trasy. Dalším příjemným zpestřením bude účast influencerů a známých 

osobností. V dresech cyklistické platformy WeLoveCycling.cz se představí šestinásobný cyklistický 

paralympijský vítěz Jiří Ježek, zpěvák Petr Lexa, modelka Andrea Bezděková, cyklistka Evelina 

Opičková a Michal Kamermeier, známý jako Majk na cestách. Návštěvníci si na místě mohou 

prohlédnout také vystavené vozy ŠKODA KAROQ. Ty jsou velkou motivací pro všechny závodníky 

cyklistického seriálu Prima Cup, neboť na základě výsledků ze všech 12 závodů proběhne 

vyhlášení vítězů v kategorii Nejlepší muž a Nejlepší žena. V Mikulově se následně výhercům 

předají automobily, které budou mít k dispozici na 3 měsíce. Ať už si účastníci zvolí delší, kratší či 

dětskou trasu, tak na kombinaci pěkné přírody, zajímavých osobností a nabitého programu jistě jen 

tak nezapomenou. 

 

Stylové rozloučení se sezónou na Ralsko MTB Tour ŠKODA AUTO  

Sérii závodů Kolo pro život již obvykle první říjnovou sobotu uzavírá závod Ralsko MTB Tour 

ŠKODA AUTO. V tomto klání se bude rozhodovat o celkovém pořadí ve všech soutěžích. Plocha 

letiště Hradčany  slouží jako zázemí, parkoviště a je místem různých doprovodných aktivit. ŠKODA 

AUTO do Ralska přiváží nafukovací hrad pro děti a mobilní dětské dopravní hřiště. Dospělí 

návštěvníci jistě ocení prezentaci vozů z nabídky AUTO Kralupy či vystavení řezu vozu ŠKODA 

KAROQ, který odhalí nejen jeho vnitřní vybavení, ale i technické komponenty automobilu. I tento 

závod nabízí různě obtížné trasy v délce 60 či 30 kilometrů. Pro rodiny s dětmi je připravena ještě 

zkrácená 17 km dlouhá varianta. Jedná se o nenáročnou cestu s přátelským terénem a minimem 

kopců, na které jsou odměnou především výhledy a společně strávený čas. Ve stejném duchu je 
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laděna i junior kategorie určená pro děti do 16 let. Každý účastník zde tak najde vhodnou variantu a 

díky rozsáhlému zázemí bude pro jezdce v cíli k dispozici jídlo, pití a teplé sprchy. 

 

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 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO se jako partner zúčastní podzimních 

závodů Prima Cup a Kolo pro život 

Cyklo simulátory si budou moct vyzkoušet malí i velcí 

návštěvníci. 

 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO se jako partner zúčastní podzimních 

závodů Prima Cup a Kolo pro život 

Atmosféra závodů je vždy jedinečná. Díky různým trasám se mohou 

účastnit amatérští nadšenci i profesionálové. 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO se jako partner zúčastní podzimních 

závodů Prima Cup a Kolo pro život 

Malí sportovci ocení především doprovodné aktivity 

v podobě dětského dopravního hřiště či skákacího 

hradu. 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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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