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ŠKODA ENYAQ iV se představí jako ředitelský vůz  
na Tour de France 
 

› ŠKODA ENYAQ iV se poprvé objeví jako „velitelská centrála“ ředitele závodu Christiana Prudhomma a 

závodních komisařů Tour de France  

› ŠKODA AUTO se během letošní Tour de France zaměřuje zejména na udržitelnost a elektromobilitu 

› Česká automobilka je oficiálním hlavním partnerem největšího cyklistického závodu světa už od roku 2004 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Po dnešní světové premiéře v Praze se nový model ŠKODA ENYAQ iV 

postaví do záře reflektorů také zítra na Tour de France: ředitel závodu Christian Prudhomme využije první 

model značky ŠKODA, postavený na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB), jako ředitelský vůz 

na 183 kilometrů dlouhé etapě vedoucí z Gap do Privas. V následujících týdnech povede nová elektrická 

vlajková loď značky ŠKODA cyklisty ještě v dalších dvou etapách, a umožní tak svou širokou speciální 

výbavou bezproblémovou koordinaci závodu. 

 

Po své dnešní světové premiéře v české metropoli Praze prokáže ŠKODA ENYAQ iV již zítra své sportovní kvality 

jako ředitelský vůz na Tour de France. První model značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily 

(MEB) byl na roli „velitelské centrály“ ředitele závodu Christiana Prudhomma důkladně připravován. 

 

Červeně lakovaný ENYAQ iV vedle panoramatické prosklené střechy disponuje i šesti anténami, speciální sirénou, 

ledničkou a vysoce moderním velínem v zadní části kabiny. S takovou výbavou lze na palubě vozu přijímat a 

předávat informace, Christian Prudhomme kromě toho může přímo z vozu vydávat pokyny nebo organizovat 

provoz pelotonu. Je také v neustálém kontaktu se závodními komisaři a dalšími organizačními vozy a předává si 

s nimi informace o aktuálním průběhu závodu. Takto speciálně upravený ENYAQ iV má rovněž upravený 

podvozek, aby odolal náročným podmínkám během závodu. Vzhled vozů pak dokresluje branding se sponzory 

závodu.  

 

Kromě zítřejší 183kilometrové etapy z Gap do Privas doprovodí nová vlajková loď značky ŠKODA cyklisty také při 

individuální časovce z Lure do La Planche des Belles Filles a naposledy také během závěrečné etapy dlouhé 122 

kilometrů. Ta vede z Mantes-la-Jolie do Paříže, kde závodní pole po 21 absolvovaných etapách a celkem 3 470 

kilometrech projede cílem na pařížském bulváru Champs-Élysées. 

 

Při Tour de France pojede až 250 vozů ŠKODA, včetně 30 modelů iV  

ENYAQ iV tak bude součástí flotily až 250 vozů, které ŠKODA při své 17. účasti na Tour de France v roli 

oficiálního hlavního partnera poskytne organizátorům a vedení závodu. Česká automobilka se přitom letos 

zaměřuje zejména na trvale udržitelný rozvoj a elektromobilitu: celkem 30 vozů z letošní flotily tvoří modely rodiny 

ŠKODA iV s plug-in-hybridním nebo čistě bateriovým pohonem. Protože stejně jako jízdní kolo reprezentují trvale 

udržitelnou individuální mobilitu, představuje Tour de France optimální možnost prezentace těchto vozů před 

mezinárodním publikem. 

 

Kampaň značky ŠKODA: ,To the Greatest Family of all: Cyclists‘ 

U příležitosti Tour de France spustila ŠKODA i letos 360stupňovou kampaň s názvem ,To the Greatest Family of 

all: Cyclists‘. Ta má za úkol v rámci celosvětové cyklistické komunity rozvíjet vášeň pro cyklistiku a týmového 

ducha. Vedle vlastních webových stránek WeLoveCycling.com využívá česká automobilka pro kampaň i kanály na 

sociálních sítích nebo televizní spoty.  

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.welovecycling.com/cs/
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ŠKODA: se silnou tradicí jako motor cyklistiky 

ŠKODA působí vedle podpory Tour de France jako „motor cyklistiky“ i na dalších úrovních. Kromě etapového 

závodu kolem Španělska La Vuelta, podporuje ŠKODA celou řadu dalších národních i mezinárodních cyklistických 

klání. Pevnou součástí rozšířené nabídky produktů značky ŠKODA tak tvoří i jízdní kola či cyklistické doplňky. 

 

 

  Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Simona Havlíková 

Tisková mluvčí pro prodej, finance a business 

simona.havlikova@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 771 

 

 

  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, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ a SUPERB.  
› 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, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery.  
› zaměstnává celosvětově více než 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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