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ŠKODA odstartovala kampaň ,Lock Challenge 2017‘ 
zábavným „chmatáckým“ videem 
 

› ,Lock Challenge 2017‘ na cyklistickém portálu značky ŠKODA ,We Love Cycling‘  ukazuje 

jak lze kolo optimálně zabezpečit 

› ŠKODA vyslala herce v roli zloděje jízdních kol do ulic Barcelony, aby překonával zámky  

na jízdních kolech v limitu dvou minut 

› Úspěchy zlodějů a reakce okolí najdete na www.welovecycling.com  

› Na welovecycling.com najdou fanoušci jízdy na kole zajímavé příběhy, vtipná videa a 

chytré typy, související s jejich oblíbeným dopravním prostředkem 

 

Mladá Boleslav, 10. března 2017 – Se svou novou kampaní ,Lock Challenge 2017‘ staví 

ŠKODA do popředí otázku zabezpečení jízdních kol. Na toto téma zveřejnila značka ve svém 

internetovém cyklistickém magazínu ,We Love Cycling‘ zajímavé příběhy, užitečné tipy a 

zábavné spoty. Tuto kampaň odstartovalo nové video: ŠKODA vyslala amatérského, ale 

odhodlaného chmatáka na zlodějskou výpravu do ulic Barcelony. Objektem jeho zájmu byla 

jízdní kola. Jak byl ve své misi úspěšný, jak reagovali kolemjdoucí a jakou tajnou zbraň 

vytáhl na nejodolnější zámek, to všechno uvidíte ve videu na www.welovecycling.com. 

 

„ŠKODA vždy stála na straně cyklistů. Nakonec i historie automobilky začala před více než 120 lety 

výrobou jízdních kol,“ říká Stefan Büscher, vedoucí marketingu a produktu značky ŠKODA. „Jízdní 

kola jsou skvělým dopravním prostředkem do města. Bohužel se ale také drahá kola často kradou. 

Prostřednictvím ,Lock Challenge 2017’ se chceme soustředit na téma zabezpečení jízdních kol a 

poskytnout cyklistům tipy, jak si v budoucnu své kolo ještě lépe zabezpečit. Současně chceme ještě 

více lidí nadchnout pro jízdu na kole,“ dodává Büscher.  

 

Nové video zábavnou formou ukazuje, které zámky chmatákům odolají a na které rovnou můžete 

zapomenout. Hlavním hrdinou spotu je zloděj kol – začátečník – zatím bez předchozích 

kleptomanských zkušeností. Jeho úkolem bylo pokusit se v ulicích Barcelony překonat nejrůznější 

zámky jízdních kol a tato pak ukrást. Překážky: obyčejný lanový zámek v hodnotě zhruba deseti 

eur, jeden už na první pohled mnohem pevnější U-zámek a obloukový zámek jednoho německého 

výrobce v kombinaci se skládacím zámkem. Na překonání každého zámku měl zlodějíček 

dvouminutový limit. Jeho pomůckami byly pákové nůžky a páčidlo. A navíc měl jedno neuvěřitelné 

eso v rukávu. 

 

Na videu se ničema v černé klokance s nataženou kapucí nenápadně přiblíží ke dvoukolým 

objektům svého zájmu. Pozornost vzbudí už tím, když ze sportovní brašny vytáhne rozměrné 

pákové nůžky. Jak se v ,Lock Challenge‘ osvědčily jednotlivé zámky, jak na drzé krádeže reagovali 

kolemjdoucí a na který zámek musel pachatel vytáhnout svou tajnou zbraň, to uvidíte ve videu na 

na www.welovecycling.com. 

 

Prostřednictvím ,We Love Cycling‘ nabízí ŠKODA aktivním cyklistům moderní a pestrý internetový 

magazín se zajímavými příběhy kolem jízdních kol. Online-komunita také umožňuje výměnu názorů 

a diskusi na odborná témata. Řeší se tu i negativní stránky cyklistického života, často i s humorem 

a praktickými tipy. S novým videem ke kampani ,Lock Challenge 2017‘ navazuje ŠKODA na 

úspěšnou produkci z roku 2015: tehdy bylo zveřejněn klip ,European Bike Stealing Championship 
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2015‘, který vzbudil značnou pozornost a oslovil miliony lidí. Za tuto kampaň, zaměřenou proti 

krádežím jízdních kol, získala značka ŠKODA mimo jiné i cenu „Wooden Pencil“ v renomované 

soutěži British D&AD Awards‘ a na Digiday v New Yorku byla oceněna jako ,Best Use of Video 

Content‘. 

 

ŠKODA se již řadu let také angažuje jako ,Motor cyklistiky‘ – i proto, že automobilka má své kořeny 

ve výrobě jízdních kol: roku 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi, sídle 

značky, manufakturu na výrobu jízdních kol. Už o deset let později vyjel z tovární haly první 

automobil mladé firmy – vůz Voiturette A. V roce 1925 pak došlo k fúzi značky Laurin & Klement 

s koncernem ŠKODA. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Tomáš Kubík 

Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku 

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

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

 

Fotografie k tématu: 
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ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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 30 0000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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