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Preciznost a emoce: ŠKODA Design vytvořil trofeje 

pro vítěze Tour de France  
 

› Exkluzivní křišťálové trofeje pro vítěze Tour de France 

› Designed by ŠKODA: Ostré hrany, dynamicky-elegantní tvary, povrch zdobený 

tisíci drobnými krystaly (‚StarDust®’) 

› Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení 

lidských zdrojů Bohdan Wojnar předá trofeje 26. července v Paříži 

› ŠKODA je již podvanácté oficiálním partnerem Tour de France 

 

Mladá Boleslav, 15. července 2015 – Ostré hrany, trojrozměrné plochy, 

dynamicky-elegantní tvary – nový designový jazyk značky ŠKODA je 

emocionálnější než kdykoli předtím. Tuto ambici potvrzují i křišťálové trofeje 

pro vítěze letošní Tour de France, navržené designéry značky ŠKODA. Trofeje 

jsou skutečná mistrovská díla českého sklářského umění. 

 

Závod kolem Francie vyvrcholí 26. července průjezdem pelotonu cílem na slavném 

pařížském bulváru Champs Élysées. Ocenění vítězové pak před statisíci fanoušky 

cyklistiky opět hrdě pozdvihnou své trofeje k pařížskému nebi. Budou to neobyčejné 

trofeje: ‚Designed by ŠKODA Design’ a ‚Made in Czech Republic’, vyrobené renomovanou 

sklářskou firmou PRECIOSA z Kamenického Šenova. 

 

Již podvanácté je ŠKODA AUTO letos oficiálním partnerem a dodavatelem oficiálního vozu 

Tour de France. „Jsme hrdí na toto dlouholeté spojení s nejslavnějším cyklistickým 

závodem na světě,“ říká šéfdesigner značky ŠKODA Jozef Kabaň. „Cyklistika na nejvyšší 

úrovni vyžaduje vášeň, dovednost, vytrvalost a preciznost až do posledního detailu. To je 

něco, čím se můžeme inspirovat nejen pří práci, ale i v životě.“  

 

Stejně jako v minulých letech vytvořil i letos ŠKODA Design trofeje pro vítěze Žlutého, 

Zeleného, Bílého a Puntíkovaného trikotu. Vedle emocionálních tvarů a jemnosti zaujmou 

60 centimetrů vysoké a čtyři kilogramy vážicí trofeje i novou, velice efektní povrchovou 

úpravou. Povrch zdobí takzvaný ‚hvězdný prach’ (StarDust®): tisíce drobných krystalů, 

které pokrývají dynamicky-elegantní skleněné těleso a zvýrazňují jeho brilantní vzhled. U 

příležitosti prvního sponzoringu Zeleného trikotu (pro nejlepšího sprintéra) společností 

ŠKODA AUTO je i trofej pro nositele Zeleného trikotu poprvé vyrobena ze zeleného skla. 

 

Předání trofejí letošním vítězům Tour bude vyvrcholením letošního rozsáhlého angažmá 

společnosti ŠKODA AUTO v rámci Tour de France. V průběhu závodu zazáří především 

nová ŠKODA Superb, která poprvé pojede v čele pelotonu jako oficiální ředitelský vůz. O 

důstojné zastoupení značky při cyklistickém závodu kolem Francie se navíc postará 

početná flotila vozů značky ŠKODA. Pro potřeby závodu poskytne ŠKODA zhruba 250 

doprovodných vozů – zejména typu ŠKODA Octavia Combi a ŠKODA Superb. 

Automobilka kromě toho nabídne i širokou paletu aktivit v elektronických médiích. 
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Cyklistika je jedním z pilířů strategie sponzoringu společnosti ŠKODA AUTO. Vedle Tour 

de France a závodu okolo Španělska (‚Vuelta’) automobilka podporuje i další mezinárodní 

cyklistické závody i celou řadu národních i mezinárodních akcí v oblasti masové 

cyklistiky. Angažmá v oblasti cyklistiky je připomínkou mimořádného vztahu značky 

k jízdním kolům. Právě výrobou kol, kterou zahájili zakladatelé automobilky Václav Laurin 

a Václav Klement, začala před 120 lety úspěšná historie podniku.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku Tomáš Kubík, Komunikace podniku 

Tel.: +420 326 811 773 Tel.: +420 326 811 749 

jozef.balaz@skoda-auto.cz tomas.kubik@skoda-auto.cz 

 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

Video - ŠKODA Design vytvořil trofeje pro 

vítěze Tour de France 

Exkluzivní křišťálové trofeje ‚Designed by ŠKODA 

Design’ a ‚Made in Czech Republic’, vyrobené 

renomovanou sklářskou firmou PRECIOSA 

z Kamenického Šenova. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Skleněné sošky pro vítěze Tour de France 2015 

Na závěr klasického cyklistického závodu předá člen 

představenstva společnosti ŠKODA za oblast 

personalistiky Bohdan Wojnar čtyři trofeje z českého 

skla vítězi Žlutého trikotu i vítězům dalších 

hodnocených kategorií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Mistrovská díla českého sklářského umění – 

poprvé i pro nejlepšího sprintéra  

ŠKODA poprvé sponzoruje také Zelený trikot (pro 

nejlepšího sprintera). Při této příležitosti je vítězná 

trofej pro nositele Zeleného trikotu poprvé vyrobena 

ze zeleného skla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

60 centimetrů vysoké, čtyři kilogramy těžké – 

trofeje pro vítěze Tour de France  

Spoluautorem trofejí je designér společnosti ŠKODA 

Peter Olah a ručně je vyrobili čeští umělečtí skláři. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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