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Na jubilejním 10. ročníku cyklistického závodu Metrostav 
Cyklo Handy Maraton bude již počtvrté startovat také 
ŠKODA tým 
 

› 14 krajů České republiky, 2222 km, časový limit 111 hodin a propojení sportovních 

nadšenců 

› Jubilejní 10. ročník cyklistické akce, na které bude již počtvrté startovat tým 

ŠKODA WeLoveCycling.cz 

› Mladoboleslavská automobilka podporuje handicapované motoristy prostřednictvím 

programu ŠKODA Handy 

 

Praha, 26. července 2022 – Ani tento rok nebude mezi významnými sportovními akcemi 

chybět Metrostav Handy Cyklo Maraton. Unikátní projekt, jehož popularita stále roste, slaví 

jubileum v podobě desátého ročníku  a uskuteční se tradičně uprostřed letních prázdnin od 

26. do 30. července 2022. Na startovní čáru se již počtvrté postaví tým WeLoveCycling.cz 

vyslaný mladoboleslavskou automobilkou ŠKODA AUTO. V jeho barvách pojedou 

i zaměstnanci nebo známí influenceři. 

 

Cílem účastníků bude absolvovat trasu po celém území České republiky v celkové délce 

2222 kilometrů v časovém limitu 111 hodin. Cyklo maraton je koncipován jako etapový závod, který 

se jede bez zastavení a plynule na sebe navazuje. Trasa je určena všem bez rozdílu věku, pohlaví 

či sportovního zaměření. Týmy v maratonu jsou otevřeny nadšencům, profesionálům i amatérům. 

Mohou se skládat buď ze čtyř, či osmi členů. Čím větší počet lidí, tím menší je zátěž pro jednotlivé 

cyklisty. Hlavní smyslem je ukázat spojení a spolupráci mezi zdravými a zdravotně 

handicapovanými sportovci, proto v každém týmu musí být alespoň jeden handicapovaný cyklista a 

minimální délka trasy pro jednoho závodníka je 100 km. 

Cyklo maraton povede Českou republikou, a to napříč všemi čtrnácti kraji. Jednotlivé kontrolní body 

budou umístěné tematicky na rozhlednách či vyhlídkových věžích. Trasa je předem stanovena 

organizátorem a účastníci se jí musí pevně držet. K relaxaci a odpočinku budou připraveny tři tzv. 

Base Campy. Zde se mohou závodníci setkat s ostatními cyklisty či kamarády. Program bude na 

těchto místech obohacen o prémie neboli časovky. Ty budou tradičně probíhat na stacionárních 

simulátorech para-cyklistiky handbike. Celá atmosféra se nese v přátelském duchu a jde hlavně 

o radost z cyklistiky a společné zážitky. S tímto očekáváním jde do závodu i tým 

WeLoveCycling.cz, vedený paralympijským vítězem Jiřím Ježkem. „Letos se budu již počtvrté 

účastnit Handy Cyklo Maratonu v dresu týmu ŠKODA WeLoveCycling.cz. Jako každý rok se na tuto 

cyklo akci velmi těším. Je krásné pozorovat propojení mezi zdravými cyklisty a těmi, kteří mají 

nějaký handicap. Sounáležitost v týmu je nejdůležitější a tento závod to jen potvrzuje,“ říká 

Jiří Ježek. 

 

Sestavu týmu doplní další tradiční členové, mezi které patří modelka Andrea Bezděková a 

cestovatel Michal Kamermeier alias Majk. Překvapením není ani účast zaměstnanců 

ŠKODA AUTO, konkrétně Pavla Vobory a Oty Řeháka. Nebude chybět ani Zuzana Boháčová, 

která má již zkušenosti z minulého ročníku. Nově ŠKODA v soutěžním týmu přivítá Lenku 

Kladivovou. Ta byla loni patronkou, avšak závod jí natolik nadchnul, že se rozhodla na letošní 

ročník připravit. „Letos se mi splní můj velký sen. Díky pravidelným tréninkům na handbiku se také 
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mohu zapojit do závodu, a to v pozici soutěžící. Pohyb je nezbytnou součástí mého života. 

V posledních letech mě baví stále víc a na maraton jsem trénovala celý rok. Někdy to bylo náročné, 

ale velkou motivací jsou, vedle mých dětí, podobné soutěže či výzvy, říká Lenka Kladivová, nová 

účastnice Cyklo Handy Maratonu.  

 

Poslední posilou nebude nikdy jiný, něž Evelína Opičková. Zapálená cyklistka, která je především 

na Instagramu známá pod jménem @holkazocele. Silnou skupinu tentokrát podpoří v roli patrona 

David Štefanides. Tento mladík za svůj život již zvládnul bojovat s dětskou mozkovou obrnou, 

těžkou oční vadou či skoliózou zad. Nepřízní osudu se nenechal odradit, a i přes svá postižení se 

snaží žít na plno. „Na vše se kouká s optimismem a snaží se dělat stejné věci jako jeho vrstevníci. 

Rád plave, jezdí na monoski a několikrát už i létal v Hurricane Factory. Dokonce se již třikrát 

podíval na Sněžku. Věřím, že bude dobrým patronem WeLoveCycling.cz týmu,“ doplňuje maminka 

Davida, Romana. 

 
ŠKODA AUTO se dlouhodobě snaží zlepšit kvalitu života osobám s hendikepem. Jednou z mnoha 

CSR aktivit, která se zaměřuje na podporu bezbariérové mobility, je program ŠKODA Handy. 

V rámci něj je v jednom ze 132 ŠKODA Handy center poskytována handicapovaným klientům 

komplexní péče. Poradci zde pomáhají klientům při výběru vhodného vozu a jeho úpravách, ale 

také při jednání s úřady a další administrativou např. při zpracování žádostí o státní příspěvky na 

zvláštní pomůcky a mobilitu. Součástí programu ŠKODA Handy je také pro klienty přednostní 

odbavení automobilů při servisu nebo realizaci záručních i pozáručních oprav. U některých 

autorizovaných partnerů mají možnost po dobu provedení nezbytného servisního zásahu využít 

upravený vůz jako náhradní vozidlo. Více informací se dozvíte na www.skoda-handy.cz. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a 

Interní komunikace  

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína 

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO 

Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Na jubilejním 10. ročníku cyklistického závodu 

Metrostav Cyklo Handy Maraton bude již počtvrté 

startovat také ŠKODA tým 

Na startovní čáru se již počtvrté postaví tým 

WeLoveCycling.cz vyslaný mladoboleslavskou 

automobilkou ŠKODA AUTO. V jeho barvách pojedou i 

zaměstnanci nebo známí influenceři. 

Zleva nahoře: Ota Řehák, Pavel Vobora, Zuzana 

Boháčová, Evelína Opičková, Soňa Ježková, Jiří Ježek, 

Michal Kamermeier 

Zleva dole: Lenka Kladivová, David Štefanides 

 

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 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. 
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