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ŠKODA v centru pozornosti na Classic Show Brno 
 

› ŠKODA AUTO se účastní významné domácí výstavy veteránů v Brně. 

› Magnetem pro návštěvníky jsou ŠKODA Popular Sport Monte Carlo a unikátní 

ŠKODA Supersport, typ 966, která byla ve své době nejrychlejším 

československým vozem. 

 

Mladá Boleslav, 19. března 2015 – Classic Show v Brně se vypracovala mezi 

nejrespektovanější výstavu veteránů v České republice mezi odbornou i laickou 

veřejností. ŠKODA AUTO se na ní prezentuje dvěma exponáty, které mají vztah 

k úspěšnému působení značky ŠKODA v motoristickém sportu. 

   

„Návštěvníci uvidí dva skutečné klenoty z naší sbírky, které zároveň názorně demonstrují 

vysokou profesionalitu práce naši renovátorů,“ říká Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA 

Muzea a doplňuje: „Právě akcent, který klade Classic Show na řemesla spojená 

s renovací veteránů, je nám velmi sympatický a blízký.“ Návštěvníci mohou na stánku 

značky ŠKODA obdivovat krásu a řemeslný um při pohledu na dvojici exponátů, které 

patří k ozdobám historie automobilky z Mladé Boleslavi. 

 

ŠKODA Popular Monte Carlo Coupé je odbornou i laickou veřejností označován za 

jeden z nejkrásnějších automobilů druhé poloviny třicátých let a tento konkrétní 

exemplář mladoboleslavského muzea získal kromě jiných ocenění také prestižní cenu 

v soutěži elegance na Schloss Bensberg Classic 2012 v kategorii Rallye. Vůz z roku 1937 

pochází ze speciální omezené série sedmdesáti sportovněji pojatých modelů, jež 

připomínaly úspěchy české posádky Pohl/Hausman na náročné Rallye Monte Carlo v roce 

1936. Pod kapotou má řadový čtyřválec o objemu 1386 cm3 s výkonem 31 koní, který 

automobilu s hmotností 960 kg umožňuje vyvinout rychlost až 125 km/h. 

 

Také druhý vůz patří k výjimečným unikátům - ŠKODA  Supersport, typ 966 z roku 

1950 patří do sbírky ŠKODA Muzea od roku 2007 a vloni byla dokončena jeho důkladná 

renovace. Od té chvíle se závodní vůz s doutníkovou karoserií těší mimořádnému zájmu 

všech milovníků historických sportovních automobilů - i z toho důvodu, že byl ve své 

době s hodnotou 197,7 km/h nejrychlejším československým automobilem. 

 

Výstava a veletrh historických vozidel Classic Show se koná v brněnské Richard Adam 

Gallery od pátku 20. března do neděle 22. března. 

 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Vítězslav Kodym,   

Komunikace Sponzoring & Classic   

P +420 326 8 11784 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Popular Sport Monte Carlo – elegantní černý 

vůz ze sedmdesátikusové série vzniklé na počest 

úspěchů při Rallye Monte Carlo 1936. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Špičkově zrenovovaný unikát ŠKODA Supersport, 

typ 966 z roku 1950 demonstruje řemeslný um 

restaurátorské dílny ŠKODA Muzea. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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