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Cyklistický seriál Kolo pro život 2021 jde do finále,  
ŠKODA AUTO zve na své titulární závody v Mladé Boleslavi  
a Ralsku 
 

› 22. ročník seriálu horských kol - Kolo pro život spěje k závěru, na programu jsou závody nesoucí jméno 

titulárního partnera značky ŠKODA 

› Sport a cyklistická zábava v jednom – 18. září v Mladé Boleslavi a 2. až 3. října v Ralsku 

› ŠKODA AUTO bude na obou místech viditelně přítomna, návštěvníkům představí své modely automobilů, 

jízdních kol i cyklistického vybavení 

 

Mladá Boleslav, 16. září 2021 – Letošní seriál cyklistických závodů pro širokou veřejnost Kolo pro život se 

pomalu chýlí ke konci. Na programu jsou tři závěrečné podniky, z nichž dva nesou název titulárního sponzora 

ŠKODA AUTO. V Mladé Boleslavi a v Ralsku se bude rozhodovat o vítězích a mladoboleslavská automobilka 

bude u toho s řadou doprovodných aktivit.  

 

Kolo pro život je seriál závodů horských kol pro širokou veřejnost  bez rozdílu věku a výkonnosti a patří k největším 

akcím tohoto druhu v Evropě. Každoročně zahrnuje 15 lokalit napříč celou Českou republikou, přičemž letos se jede již 

22. ročník. Ten se již pomalu chýlí ke svému závěru. V sobotu 18. září se uskuteční Mladá Boleslav Tour 

ŠKODA AUTO, která je 13. dílem letošního seriálu. Cyklisté na hlavní 53kilometrové trase odstartují od zákaznického 

centra mladoboleslavské automobilky a úvod závodu absolvují za zaváděcím vozem ŠKODA ENYAQ iV. Mohou si tak 

vychutnat nefalšovanou atmosféru velkých sportovních událostí, které ŠKODA AUTO ve světě podporuje. Trasa 

pokračuje podél řeky Jizery do Čejetic, skrz Hrdlořezský důl a kolem zříceniny hradu Zvířetice, kde závodníky čekají 

dva nejprudší výjezdy a průjezd hradním příkopem. Na kratší trasu se cyklisté vydají z Krásné louky – 31kilometrový 

okruh nabídne různorodý povrch i hravé pasáže se sjezdy a výjezdy. Ze stejného místa odstartuje také oblíbená 

Family jízda, která zavede účastníky na 20kilometrový okruh okolo zříceniny hradu Michalovce. Součástí sobotního 

programu budou rovněž dětské závody NOVA Junior Trophy ve všech věkových kategoriích. 

 

O 2 týdny později uzavře sezonu Kolo pro život 2021 závod v Ralsku, kde se bude rozhodovat o celkovém pořadí. 

Ralsko MTB Tour ŠKODA AUTO se uskuteční o víkendu 2. až 3. října jako dvoudenní festival. Závěrečný díl zavede 

sportovce do Máchova kraje. Účastníci se mohou těšit na tratě vedoucí bývalým vojenským prostorem a zároveň po 

mnoho let nedotčenou přírodou. V sobotu se pojedou obě závodní trasy B a C, neděle bude patřit rodinným a dětským 

závodům i populární Gravel Rallye. Nejdelší 54kilometrová trasa B vede většinou po širokých zpevněných cestách, ale 

nechybí ani typické písčité segmenty a krátká prudká stoupání v blízkosti pískovcových skal. Podobný povrch čeká i 

účastníky kratší 34kilometrové trasy C. Nezávodní 22kilometrová Family jízda s populární Lesní občerstvovačkou 

vede prakticky po rovině, její profil není náročný a zaujme účastníky okolní nedotčenou přírodou. Stejnou porci 

kilometrů najedou dětští závodníci v rámci posledního NOVA Junior Trophy Marathonu. Nedělní program obsahuje 

také závod Gravel Rallye. 

 

Na obou místech se návštěvníci setkají se zázemím automobilky ŠKODA, která je hlavním partnerem seriálu 

a titulárním sponzorem obou závodů. V prostoru startu nebudou chybět výrazné aktivační a reklamní prvky. Tým 

výzkumu dopravní bezpečnosti vystaví vůz KAROQ v řezu a odhalí tak bezpečnostní zóny moderních vozů značky 

ŠKODA. Na cyklistických akcích samozřejmě nemůže chybět prezentace nové cyklokolekce ŠKODA pro sezonu 

2021/2022 včetně oblečení We Love Cycling. Zájemci si mohou také vyzkoušet virtuální Sprint jízdu na cyklistických 

simulátorech s aplikací ROUVY. Pro nejmenší návštěvníky jsou připravena mobilní dopravní hřiště, kde si děti mohou 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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zapůjčit malé bicykly ŠKODA Kid. Pozornosti dospělých jistě neuniknou vystavené vozy na stáncích participujících 

autorizovaných obchodníků. V Mladé Boleslavi bude přítomen prodejce HAVEX-auto, v Ralsku prodejce Auto Kralupy. 

 

Společnost ŠKODA AUTO podporuje cyklistiku na všech úrovních již od samých počátků své existence. Ostatně, když 

v roce 1895 Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi zakládali značku Laurin & Klement, byla to tehdy 

manufaktura na výrobu jízdních kol. Kromě řady partnerství s cyklistickými závody provozuje automobilka 

multikanálovou platformu We-Love-Cycling.cz, která propojuje značku ŠKODA s cyklistickou tématikou. Každý, kdo 

chce být součástí cyklistické komunity, zde vedle článků o pozitivním účinku cyklistiky na zdraví člověka nalezne mj. 

informace o efektivním tréninkovém plánu a stravování. Online magazín přináší zajímavé příběhy, originální videa a 

jedinečné reportáže ze světa cyklistiky. Kromě toho zde lze najít inspiraci pro plánování cyklovýletů i zajímavé nápady, 

jak pro jízdu na kole nadchnout rodinu, přátele a známé. Právě akce Kolo pro život mohou sloužit jako skvělý tip na 

zajímavý rodinný výlet, ať už v roli aktivních účastníků nebo jen diváků. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera       Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku a Interní komunikace   Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika 

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: 

 

 

Cyklistický seriál Kolo pro život 2021 jde do finále, 

ŠKODA AUTO zve na své titulární závody  

v Mladé Boleslavi a Ralsku 

Seriál hobby závodů Kolo pro život patří k největším akcím 

masové cyklistiky v Evropě. Každoročně zahrnuje 15 lokalit 

napříč celou Českou republikou, přičemž letos se jede již 22. 

ročník. Ten se pomalu chýlí ke svému závěru. Na programu 

jsou poslední 3 podniky, z nichž 2 nesou název titulárního 

sponzora ŠKODA AUTO. V Mladé Boleslavi a v Ralsku se 

bude rozhodovat o vítězích a mladoboleslavská automobilka 

bude u toho s řadou doprovodných aktivit. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadila 

mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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