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Světový pohár v cyklokrosu zavítá do Tábora, 
ŠKODA AUTO bude opět u toho 
 

› Světový pohár v cyklokrosu poosmnácté v Táboře: součástí nejprestižnějšího cyklistického 

podniku na území ČR bude opět i značka ŠKODA 

› Prezentace automobilů ŠKODA přímo na místě, ale i doprovodné rodinné aktivity 

s cyklistickou tématikou  

› Cyklistika ve všech podobách patří k tradičním pilířům sponzoringové strategie automobilky 

ŠKODA 

 

Mladá Boleslav, 20. října 2022 – ŠKODA AUTO opět podpoří závodní víkend světového 

poháru v cyklokrosu na českém území jako hlavní partner. Tradiční místo sportovního 

areálu Komora v Táboře bude v neděli 23. října hostit třetí díl sezony 2022/2023. Návštěvníci 

mohou nejen sledovat napínavé závody předních světových cyklokrosařů, ale také si sami 

zazávodit na cyklistických simulátorech v zázemí mladoboleslavské automobilky. 

 

Ve sportovním areálu Komora se 23. října již poosmnácté uskuteční světový pohár v cyklokrosu. 

Atraktivitu závodu zvyšuje skutečnost, že půjde o první měření sil v sezoně na evropském 

kontinentu. Světový pohár je nejvyšším globálním seriálem v této cyklistické disciplíně. Letošní 

kalendář se skládá ze 14 závodů a táborský závod je třetím v pořadí po dvou amerických 

podnicích. Mezi závodníky se těší velké popularitě – jeho trať je rychlá a technická zároveň. 

Fanoušci si přijdou na své díky řadě atraktivních diváckých míst s dobrým výhledem. Přítomen 

bude i legendární Zdeněk Štybar, který se stal hlavním patronem táborského závodiště. Ve dnech 

3. a 4. února 2024 se na něm uskuteční mistrovství světa v cyklokrosu, letošní ročník světového 

poháru tak bude jednou z posledních možností, jak si špičkoví jezdci mohou vyzkoušet trať před 

vrcholem příští cyklokrosové sezony. 

 

Rozsáhlá aktivace ŠKODA AUTO v místě závodu 

Táborský svátek cyklokrosu přináší i bohatý doprovodný program, jehož součástí bude i 

automobilka ŠKODA v součinnosti se svou cyklistickou platformou WeLoveCycling.cz. Na své si 

přijdou nejen fanoušci cyklistiky, ale i rodiny s dětmi. Ve stanu společnosti ŠKODA AUTO bude 

možné vyzkoušet špičkové cyklistické simulátory s virtuální realitou na platformě Rouvy. Počítá se 

rovněž s výstavou aktuální kolekce značkových jízdních kol, cyklistického příslušenství a dárkových 

předmětů převážně s cyklistickou tématikou. Vedle bicyklů nemohou chybět ani automobily 

s okřídleným šípem ve znaku. Pro prezentaci zájemcům bude připraveno 7 vozů ŠKODA 

nejnovějších modelových řad v čele s elektromobilem ENYAQ COUPÉ iV. Svůj stánek s vlastním 

programem na místě představí jihočeský autorizovaný prodejce vozů ŠKODA – společnost 

CB Auto. Vedle vozů bude k vidění i sortiment ŠKODA Originálního příslušenství zaměřený právě 

na cyklistiku. „Cyklistika a značka ŠKODA k sobě patří od nepaměti a významná část majitelů 

našich vozů provozuje cyklistiku jako rekreační sport. Jsme rádi, že se jim můžeme prezentovat 

právě v místě, kde špičková profesionální cyklistika již zapustila kořeny,“ říká Libor Šedivák vedoucí 

marketingu ŠKODA AUTO Česká republika. Globální vizibilitu táborského závodu zajistí televizní 

přenos, jehož sledovanost v minulých letech vždy přesáhla 15 milionů diváků. 
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Historie značky a multikanálová platforma WeLoveCycling.cz 

Cyklistika tvoří jeden z nejdůležitějších pilířů sponzoringové strategie značky ŠKODA. Toto spojení 

má historické kořeny, neboť firma se zrodila v roce 1895 právě z výroby jízdních kol L&K. To bylo 

o celé desetiletí dříve, než na trh přišel první automobil této značky. Z tohoto vztahu se zrodila 

multikanálová platforma WeLoveCycling.cz, která propojuje značku ŠKODA s cyklistickou 

tématikou a zastřešuje všechny její aktivity na tomto poli. Každý, kdo chce být součástí cyklistické 

komunity, si zde může vedle článků o pozitivním účinku cyklistiky na zdraví, přečíst třeba o 

efektivním tréninkovém plánu. Online magazín www.welovecycling.cz přináší zajímavé příběhy, 

originální videa a jedinečné reportáže ze světa cyklistiky. Mladoboleslavská automobilka podporuje 

jak profesionální závody, tak cyklistiku pro širokou veřejnost. Do jejího sponzorského portfolia patří 

nejvýznamnější světová klání jako Tour de France nebo Vuelta, ale i řada poloprofesionálních a 

amatérských podniků pro širokou veřejnost. Kromě toho je ŠKODA AUTO v ČR generálním 

partnerem Českého svazu cyklistiky. 

 

 

Kalendář světového poháru v cyklokrosu 2022/2023: 

9.10. 2022 Waterloo (USA) 

16.10. 2022 Fayetteville – Arkansas (USA) 

23.10. 2022 Tábor (CZ) 

30.10. 2022 Maasmechelen (B) 

13.11. 2022 Beekse – Bergen (NL) 

20.11. 2022 Overijse (B) 

27.11. 2022 Hulst (NL) 

4.12. 2022 Antwerpen (B) 

11.12. 2022 Dublin (IRL) 

17.12. 2022 Val di Sole – Trentino (I) 

26.12. 2022 Gavere (B) 

8.1. 2023 Zonhoven (B) 

22.1. 2023 Benidorm – Costa Blanca (E) 

29.1. 2023 Besancon (F) 

 

 

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 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Světový pohár v cyklokrosu zavítá do Tábora, 

ŠKODA AUTO bude opět u toho 

ŠKODA AUTO opět podpoří závodní víkend světového 

poháru v cyklokrosu na českém území jako hlavní 

partner. Tradiční místo sportovního areálu Komora v 

Táboře bude v neděli 23. října hostit třetí díl sezony 

2022/2023. Návštěvníci mohou nejen sledovat napínavé 

závody předních světových cyklokrosařů, ale také si sami 

zazávodit na cyklistických simulátorech v zázemí 

mladoboleslavské automobilky. 

 

Stáhnout                                Zdroj: Michal Červený  

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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