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Marianne Vos převzala zelenou trofej navrženou 
ŠKODA AUTO na Tour de France Femmes 
 

› Nizozemská cyklistka Annemiek van Vleuten slaví vítězství v celkovém hodnocení závodu 

› Marianne Vos, další z Nizozemek, vítězí v bodovém hodnocení v prvním ročníku Tour de 

France Femmes 

› ŠKODA AUTO tuto akci podporuje jako oficiální hlavní partner a dodavatel vozů 

› Zelená trofej pro vítězku bodového hodnocení je dílem oddělení ŠKODA Design  

 

Mladá Boleslav, 1. srpna 2022 – 39letá Nizozemka Annemiek van Vleuten včera jako první 

projela cílem na La Super Planche des Belles Filles ve Vogézách a vyhrála tak první ročník 

závodu Tour de France Femmes. Zelenou trofej z českého křišťálu, navrženou oddělením 

ŠKODA Design pro vítězku bodového hodnocení, získala další Nizozemka Marianne Vos. 

ŠKODA AUTO jako oficiální hlavní partner a dodavatel vozů poskytla více než 50 vozidel 

organizátorům a týmům účastnícím se závodu, který se v tomto formátu konal poprvé.  

 

V neděli 24. července odstartovalo v Paříži 144 účastnic ve 24 týmech do první etapy Tour de 

France Femmes avec ZWIFT. U Eiffelovy věže vyrazily na 1 033 kilometrů dlouhou trať závodu, 

který se v této podobě konal poprvé. V osmi etapách projely závodnice východní Francii a včera 

peloton úspěšně dorazil do cíle na známém vrcholu „La Super Planche des Belles Filles“ (Planina 

krásných dívek) ve Vogézách. Celkové vítězství oslavila 39letá Nizozemka Annemiek van Vleuten. 

Vítězka bodového hodnocení a držitelka zeleného trikotu sponzorovaného společností 

ŠKODA AUTO, 35letá Nizozemka Marianne Vos, získala zelený křišťálový pohár navržený 

oddělením ŠKODA Design. 

 

ŠKODA AUTO podpořila závod jako oficiální hlavní partner a dodavatel vozů. Automobilka celkem 

poskytla více než 50 servisních a doprovodných vozů. Vedle modelu OCTAVIA byl součástí flotily 

i SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem, který využívala ředitelka Tour de France Femmes 

Marion Rousseová jako ředitelský vůz („Red Car“). Svou účastí na závodu chce česká automobilka 

přispět k tomu, aby se ženská cyklistika v budoucnu v mezinárodním měřítku dostala ještě silněji do 

popředí. 

 

V duchu motta kampaně „You have to love it. We all do.“ mohli fanoušci cyklistiky sledovat dění na 

trati prostřednictvím sociálních sítí, zatímco webové stránky www.welovecycling.com podávaly 

zajímavé informace ze zákulisí. Kromě toho vydala ŠKODA AUTO ke každé etapě limitovanou edici 

nezaměnitelných tokenů NFT (Non Fungible Token). Osm motivů, které byly už předem zveřejněné 

na stránkách weareridinghistory.io, navrhla česká umělkyně Ilona Polanski a k dispozici byly 

v omezeném počtu 30 ks od každého motivu.  

 

 

    

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
http://www.welovecycling.com/
https://weareridinghistory.io/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Simona Havlíková 

Vedoucí komunikace podniku  Tisková mluvčí pro prodej, finance,  

a Interní komunikace   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: 

 

 

Marianne Vos, převzala zelenou trofej navrženou 

ŠKODA AUTO na Tour de France Femmes  

Vítězka bodového hodnocení, 35letá Marianne Vos 

z Nizozemska, v zeleném dresu sponzorovaném značkou 

ŠKODA obdržela zelenou křišťálovou trofej navrženou 

oddělením ŠKODA Design. 

 

Stáhnout                                Zdroj: A.S.O. 

 

 
 

Marianne Vos, převzala zelenou trofej navrženou 

ŠKODA AUTO na Tour de France Femmes  

Zelenou trofej z křišťálu navrhl Peter Olah, vedoucí 

designu interiéru ve společnosti ŠKODA AUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Marianne Vos, převzala zelenou trofej navrženou 

ŠKODA AUTO na Tour de France Femmes  

Plug-in hybridní model ŠKODA SUPERB iV sloužil 

ředitelce Tour Marion Rousseové jako ředitelský vůz 

(„Red Car“) a vedl celý peloton.  

 

Stáhnout                                Zdroj: A.S.O. 
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Marianne Vos, převzala zelenou trofej navrženou 

ŠKODA AUTO na Tour de France Femmes  

Oficiální logo Tour de France Femmes avec ZWIFT. 

 

 

 

 

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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