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ŠKODA AUTO mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice hostí  
Mladá Boleslav 
 

› Spojený šampionát České a Slovenské republiky míří do města automobilů 

› ŠKODA AUTO jako titulární partner mistrovství a generální partner Českého svazu cyklistiky bude v místě 

konání šampionátu hojně zastoupena, do svého zázemí i k trati zve všechny příznivce špičkové cyklistiky, 

ale i rodiny s dětmi 

› Partnerství s profesionální i amatérskou cyklistikou patří k pilířům sponzoringových aktivit české 

automobilky 

 

Mladá Boleslav, 19. srpna 2020 - Společný šampionát ŠKODA AUTO mistrovství České a Slovenské republiky 

v silniční cyklistice 2020 se uskuteční ve dnech 20. a 22. srpna v Mladé Boleslavi a okolí. Vyjma standardní 

viditelnosti v dějišti šampionátu z pozice titulárního partnera mistrovství a generálního partnera Českého 

svazu cyklistiky, se všichni návštěvníci mohou těšit na doprovodný program a aktivity cyklistické platformy 

automobilky – WeLoveCycling.cz. Ten je koncipován pro široku veřejnost včetně nejmenších návštěvníků. 

 

Společné mistrovství odstartuje ve čtvrtek 20. srpna časovkou jednotlivců pro kategorie juniorek (11 km), žen (20 km), 

mužů U23 a mužů Elite (40 km) na trati z Čejetic do Katusic u Mladé Boleslavi. V sobotu 22. srpna 2020 jsou na 

programu mj. 2 hlavní závody s hromadným startem – společný juniorek i žen (86 km) a společný mužů Elite i U23 

(192 km). Trať obsahuje menší okruh o délce 9 km a větší okruh o délce 23 km. Fanoušci, kteří nemají možnost se 

dostavit do Mladé Boleslavi osobně, mohou sledovat sobotní elitní závod na obrazovkách televize. Přímý přenos bude 

vysílat ČT SPORT od 13:50 do 19:30 hodin. 

 

V den konání hlavního závodu je připraven bohatý program pro veřejnost v prostoru startu i cíle. Na Staroměstském 

náměstí bude umístěna zóna platformy WeLoveCycling.cz, která zahrnuje např. mobilní dětské dopravní hřiště, 

prezentaci bezpečnosti iniciativy Bezpečný pátek za účasti expertů týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti automobilky 

ŠKODA a další atrakce pro rodiny s dětmi. Ti se mohou dále těšit na trenažéry, nafukovadla, skákadla a sladké 

občerstvení. Starší návštěvníci si jistě nenechají ujít výstavu nejnovějších jízdních kol ŠKODA, studii automobilu v 

řezu nebo možnost závodu v rallye simulátoru. Další stánek značky ŠKODA v Masné ulici nabídne možnost zakoupit 

originální dárkové předměty z kolekce ŠKODA, prohlédnout si vítězné trofeje z Tour de France, ale především se 

podrobně seznámit s modely jízdních kol z kolekce ŠKODA Originálního příslušenství. Pro ty, kteří nechtějí jen 

pasivně přihlížet a fandit, bude v sobotu od 09:30 hodin připraven městský okruh pro děti a mládež s možností 

zazávodit si a vyzkoušet si část trati závodu. V odpoledních hodinách po startu mužů v 15 hodin se na stejné trati 

městského okruhu uskuteční Jízda LEGEND československé cyklistiky. Organizátorům se do tohoto projektu 

s charitativním podtextem podařilo zapojit celou řadu bývalých vynikajících závodníků, mezi nimiž nechybí olympijští 

medailisté, medailisté z mistrovství světa, mistři republiky a v neposlední řadě borci, kteří zářili v nejvyšších patrech 

světové cyklistiky. 

 

V rámci charitativní jízdy se představí například Ján Svorada, bývalý excelentní sprinter, majitel etapových vítězství ze 

všech Grand Tours a vítěz Závodu míru, dále účastník 18 Grand Tours Pavel Padrnos, jeden z nejlepších domestiků 

své doby, vítěz Závodu míru Jaroslav Bílek, nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek, ale také legendy 

staršího data narození jako olympijský vítěz Jiří Daler. K této jízdě se mohou připojit všichni milovníci kol a fanoušci 

cyklistiky všech věkových kategorií a výkonnosti a zajet si s cyklistickými osobnostmi 3 městské okruhy a podpořit 

dobrou věc. Přihlášeni jsou také cyklističtí influenceři značky ŠKODA Jiří Ježek a Ondřej Cink. Na startu nebude 

chybět Vladimír Vidim na replice historického kola Slavia.  

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-navazuje-partnerstvi-s-ceskym-svazem-cyklistiky/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-navazuje-partnerstvi-s-ceskym-svazem-cyklistiky/
http://welovecycling.cz/
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Cyklistika je vedle ledního hokeje a motorsportu nejdůležitějším pilířem sponzorské strategie značky ŠKODA. Její 

vášeň pro cyklistiku má tradici. Historie společnosti se začala psát v roce 1895 právě výrobou jízdních kol. Václav 

Laurin a Václav Klement založili v Mladé Boleslavi továrnu na výrobu jízdních kol pojmenovanou L&K – zhruba 10 let 

před tím, než na trh přišel první automobil této značky. Mladoboleslavská automobilka podporuje nejen profesionální 

závody, ale také cyklistiku pro širokou veřejnost. Do jejího sponzorského portfolia patří nejvýznamnější světové 

závody jako Tour de France nebo Vuelta, ale také řada poloprofesionálních a amatérských podniků pro širokou 

veřejnost. Kromě toho je ŠKODA v ČR generálním partnerem Českého svazu cyklistiky. 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.   

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera  Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 326 811 773  T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice 

hostí Mladá Boleslav 

Oficiální logo ŠKODA AUTO Mistrovství ČR a SR v silniční 

cyklistice 2020. 
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“. 
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