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ŠKODA AUTO poprvé hlavním partnerem Tour de 
France Femmes avec ZWIFT 
 

› Cyklistický závod tvořený osmi etapami provede účastnice od 24. do 31. července Francií 

› ŠKODA AUTO sponzoruje Zelený trikot pro nejlepší jezdkyni bodového hodnocení  

› ŠKODA AUTO je již od roku 2004 také oficiálním hlavním partnerem Tour de France mužů 

 

Mladá Boleslav, 22. července 2022 – ŠKODA AUTO podporuje jako hlavní partner závod Tour 

de France Femmes avec ZWIFT. Od 24. do 31. července čeká ženský peloton osm etap 

v celkové délce 1029 kilometrů. Akce se v této podobě koná poprvé – soutěž pro ženy se 

v rámci Tour de France konala naposledy v roce 1984 a to v jednodenní formě. Česká 

automobilka poskytne organizátorům a celé řadě týmů více než 50 vozů. Navíc sponzoruje 

Zelený trikot pro nejlepší jezdkyni bodového hodnocení. 

 

Martin Jahn, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Prodeje a marketingu, říká: „Tour 

de France Femmes se letos zásadním způsobem zaměřuje na mezinárodní vrcholovou cyklistiku 

žen. Jako hlavní partner bychom chtěli svou podporou aktivně přispět k tomu, aby tato nově 

založená akce rychle rozvíjela svůj velký potenciál. Naším cílem je, aby Tour de France Femmes 

v příštích letech získala pevné místo v diáři mezinárodní cyklistické komunity.“ 

 

Tour de France Femme avec ZWIFT začne v neděli 24. července před strhující kulisou v Paříži: 

u Eiffelovy věže vyrazí na trať 144 účastnic ve 24 týmech. Závod o celkové délce 1029 kilometrů 

tvoří osm etap, které povedou východní Francií a skončí 31. července výjezdem na vrchol La Super 

Planche des Belles Filles ve Vogézách. Ředitelkou závodu je bývalá cyklistická závodnice Marion 

Rousse. 

 

ŠKODA AUTO podporuje cyklistickou soutěž, pořádanou poprvé v této podobě, jako oficiální hlavní 

partner a poskytovatel vozů. Společnost poskytne organizátorům a týmům více než 50 servisních a 

doprovodných vozidel, k flotile budou patřit modely ŠKODA OCTAVIA i ŠKODA SUPERB iV s plug-

in hybridním pohonem. ŠKODA AUTO bude navíc sponzorovat – podobně, jako tomu je v případě 

Tour de France mužů – Zelený trikot pro nejlepší jezdkyni bodového hodnocení.  

 

Kampaň ŠKODA AUTO „You have to love it. We all do.“ a kampaň NFT provází Tour de 

France Femmes avec ZWIFT 

ŠKODA AUTO provází Tour de France Femmes avec ZWIFT a Tour de France prostřednictvím 

kampaně „You have to love it. We all do.“, která zahrnuje televizní spoty, aktivity na sociálních 

sítích Facebook, YouTube a Instagram i na vlastních webových stránkách www.welovecycling.com. 

Cyklistické nadšence tam čekají zajímavé příběhy a informace související s oběma závody i soutěž 

o ceny sestávající ze čtyř týdenních soutěžních kol. K cenám patří zájezdy na Tour de France 

a Tour de France Femmes avec ZWIFT, podepsaný Zelený trikot, jízdní kola, cyklistická výbava 

i předplatné pro fitness aplikaci Strava.  

 

Jako hlavní partner závodu Tour de France Femmes avec ZWIFT ŠKODA AUTO kromě toho 

vydává na každou etapu vlastní nezaměnitelný token NFT (Non Fungible Token), vydávaný 

v omezeném počtu 30 kusů. Osm motivů, které navrhla česká umělkyně Ilona Polanski, bude 

předem zveřejněno na stránce weareridinghistory.io. WeLoveCycling také zveřejní NFT pro každou 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
http://www.welovecycling.com/
http://weareridinghistory.io/
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nadcházející etapu na svém Twitterovém účtu. Na těchto webových stránkách se sběratelé dozví, 

jak si zajistí exkluzivní nezaměnitelné tokeny NFT, které se bezplatně nabízí prostřednictvím 

energeticky úsporné blockchainové platformy Solana. 

 

Jako „hybná síla cyklistiky“ podporuje společnost vedle Tour de France a závodu kolem Španělska 

(„Vuelta“) mimo jiné i amatérskou soutěž L'Étape. Celosvětový seriál závodů zastřešený Tour de 

France umožňuje ambiciózním cyklistům z řad amatérů, aby si dodatečně projeli jednu z etap 

soutěže. Jízdní kola a příslušné doplňky navíc patří k rozšířené nabídce produktů automobilky. 

 

  
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Simona Havlíková 

Vedoucí komunikace podniku  Tisková mluvčí za prodej, finance  

a Interní komunikace   a mezinárodní trhy 

T +420 326 811 773   T +420 734 299 135 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   simona.havlikova@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO poprvé hlavním partnerem Tour de 

France Femmes avec ZWIFT 

Oficiální logo Tour de France Femmes avec ZWIFT. 

 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO poprvé hlavním partnerem Tour de 

France Femmes avec ZWIFT 

Jako hlavní partner závodu Tour de France Femmes 

avec ZWIFT ŠKODA AUTO kromě toho vydává na 

každou etapu vlastní nezaměnitelný token NFT 

(Non Fungible Token), vydávaný v omezeném počtu 

30 kusů. Osm motivů, které navrhla česká umělkyně 

Ilona Polanski, bude předem zveřejněno na stránce 

weareridinghistory.io. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;  
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

