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Cyklistická událost: ŠKODA jako oficiální 

partner zajišťuje mobilitu pro cyklistický 

závod kolem Španělska ‚Vuelta’ 
 

› ŠKODA je od roku 2011 oficiálním partnerem etapového závodu ,Vuelta‘ a již 

podruhé partnerem zeleného trikotu pro nejlepšího sprintera 

› Nová ŠKODA SUPERB povede peloton jako ředitelský ,Red Car‘; ŠKODA celkem 

poskytne více než 70 doprovodných vozů 

› Na stránkách www.WeLoveCycling.com a www.facebook.com/skoda-cycling 

poskytuje ŠKODA aktuální informace, živé reportáže a filmy týkající se 

cyklistiky 

› Silná tradice: Továrna na výrobu jízdních kol, založená před 121 lety Václavem 

Laurinem a Václavem Klementem, se stala základem úspěšné historie podniku 

 

Mladá Boleslav, 19. srpna 2016 – Pouhé čtyři týdny poté, co vítězové letošní 

Tour de France zdvihli k pařížskému nebi křišťálové trofeje, navržené designéry 

společnosti ŠKODA AUTO, začíná tuto sobotu další cyklistická událost – ,Vuelta‘.   

ŠKODA bude letos už pošesté jako oficiální partner u startu tohoto závodu kolem 

Španělska a jako „motor cyklistiky“ poskytne organizátorům k dispozici celkem 

více než 70 vozů. ŠKODA SUPERB navíc povede peloton jako ,Red Car‘. Kromě 

toho je značka opět partnerem zeleného trikotu pro nejlepšího sprintera. 

Jedenasedmdesátý ročník závodu kolem Španělska se pojede od 20. srpna do 

11. září, bude mít 21 etap a cyklisté urazí celkem 3 315 kilometrů.  

 

Po Tour de France a Giro d’Italia je závod Vuelta a España dalším z významných 

etapových závodů na světě. Začíná tuto sobotu v Galicii na severozápadě Španělska 

časovkou týmů na trase dlouhé 29,4 kilometru. Do boje o červený trikot celkového vítěze 

by vzhledem k celkem deseti horským etapám mohli významně promluvit především 

vrchaři. Sto devadesát šest kilometrů dlouhá královská etapa letošní ‚Vuelty‘ povede 3. 

září přes hranice do Francie vzhůru k legendárnímu pyrenejskému stoupání Col 

d'Aubisque. Vítězové budou vyhlášeni v neděli 11. září v Madridu. 

 

„Během ,Vuelty‘ rok co rok fandí milióny lidí po celém světě – ať už přímo na trase nebo 

doma u televizních obrazovek,“ říká Werner Eichhorn, člen představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a marketingu. „Velmi se těšíme na tuto 

cyklistickou událost, při které se ŠKODA už od roku 2011 přitahuje pozornost jako oficiální 

partner a podruhé jako partner zeleného trikotu. Speciálním zlatým hřebem je 

samozřejmě nový vůz SUPERB nasazený jako oficiální ,Red Car‘,“ dodává Eichhorn. V roce 

2014 prodloužila ŠKODA svůj sponzoring závodu ,Vuelta‘ a angažmá v Tour de France do 

roku 2018. Kromě toho bude i nadále podporovat i další klasické mezinárodní cyklistické 

závody. 

 

Stejně jako v předchozích letech vyšle ŠKODA při této španělské cyklistické show na trasu 

širokou flotilu vozů. V 21 etapách se uplatní více než 70 aut z Mladé Boleslavi, zejména 

ŠKODA OCTAVIA COMBI a ŠKODA SUPERB. Modely tradiční české značky přitom působivě 
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dokazují svou vysokou spolehlivost a mnohostrannost. Během svého přibližně 

třítýdenního nasazení napříč Španělskem absolvuje flotila vozů značky ŠKODA kolem půl 

milionu kilometrů. Od roku 2011 se celková ujetá vzdálenost při závodu ,Vuelta‘ nasčítala 

na více než 2,5 milionu kilometrů – a to bez jakékoli závady, kterou by způsobila 

technika. 

 

Vedle cyklistických profesionálů bude v následujících týdnech poutat pozornost zejména 

ŠKODA SUPERB, která povede peloton jako ředitelský ,Red Car‘ a bude organizátorům 

sloužit jako mobilní dispečink. Vůz bude v nápadném zbarvení s lakem červená Corrida. 

 

ŠKODA navíc doprovází sponzoring rozsáhlou komunikační kampaní. Webová stránka 

značky ŠKODA WeLoveCycling.com nabízí živé reportáže, filmy a rozmanité informace z 

úchvatného světa cyklistiky. Nadmíru aktivně se ŠKODA prezentuje i na Facebooku na 

adrese facebook.com/skoda-cycling. 

 

ŠKODA je „motorem cyklistiky“ 

Zapojení značky ŠKODA do cyklistiky ukazuje její zvláštní vztah k jízdním kolům, kterými 

historie automobilky započala. V roce 1895, tedy před 121 lety, otevřeli zakladatelé 

Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi, hlavním sídle značky, manufakturu na 

výrobu jízdních kol. Cyklistika je proto tradičně hlavním pilířem sponzoringové strategie 

společnosti ŠKODA AUTO. ŠKODA tak letos byla potřinácté oficiálním partnerem a 

poskytovatelem vozů pro Tour de France a již podruhé také partnerem zeleného trikotu 

pro nejlepšího sprintera. Kromě toho automobilka podporuje další mezinárodní cyklistické 

závody a řadu národních a mezinárodních akcí masové cyklistiky. V neposlední řadě patří 

k rozšířenému portfoliu produktů značky ŠKODA vedle jízdních kol i praktické doplňky pro 

amatérské cyklisty. 

 

Další informace: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku Tomáš Kubík, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 749 

jozef.balaz@skoda-auto.cz  tomas.kubik@skoda-auto.cz 
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Cyklistická událost: ŠKODA jako oficiální partner 

zajišťuje mobilitu pro cyklistický závod kolem 

Španělska ‚Vuelta’ 

Již pošesté je český výrobce automobilů v tomto roce 

oficiálním partnerem závodu okolo Španělska 

,Vuelta‘. Vedle cyklistických profesionálů bude v 

následujících týdnech poutat pozornost zejména 

ŠKODA SUPERB, která povede peloton jako ředitelský 

,Red Car‘ a bude organizátorům sloužit jako mobilní 

dispečink. 
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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, Rapid, Octavia, Yeti 

a Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
 


