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Veterány ŠKODA ozdobou 7 Castles Trial 
 

› Pětice historických vozů ŠKODA na trase rally 7 Castles Trial v okolí Prahy 

› Reprezentativní ŠKODA 645 z roku 1930 je nejstarším vozem závodu 

› Jízda startuje v pátek 24. dubna v 18 hodin z pražského Strahova 

 

Mladá Boleslav, 23. dubna 2015 – Pět vozů ze sbírky ŠKODA Muzea koncem 

dubna potěší fanoušky automobilové historie na trase dvoudenní setinové rally 

7 Castles Trial, která se koná v Praze a Středočeském kraji. 

 

Vozy ŠKODA se nepřehlédnutelně prezentují na úvodním podniku českých setinových 

rally, kterým je 7 Castles Trial. „Tato veteránská rally je pro nás ideální příležitostí  

ukázat zajímavé vozy ŠKODA Muzea domácímu publiku,“ říká Michal Velebný, vedoucí 

restaurátorské díly ŠKODA Muzea. „Vybrali jsme ze sbírky pětici zajímavých vozů, které 

připomenou důležité okamžiky tuzemské automobilové historie.“ Posádky utvoří novináři 

z prestižních čínských médií společně se zástupci automobilky.  

 

V pátek 24. dubna odstartuje v 18:01 h z pražského Strahova jako úplně první vůz 

startovního pole ŠKODA 645, vyrobená v srpnu 1930. Jedná se o elegantní automobil 

vyšší třídy s řadovým šestiválcem o objemu 2,5 litru, který se do sbírky ŠKODA Muzea 

dostal v roce 1974 a prošel náročnou renovací. Exkluzivitu dodává tomuto modelu i fakt, 

že bylo vyrobeno pouze 758 kusů. Rozjezd automobilového průmyslu po druhé světové 

válce reprezentuje ŠKODA 1101 Cabrio z roku 1948. Automobil se zažitým jménem 

Tudor je poháněn čtyřválcem o objemu 1089 cm3 a k jeho devizám patří vyhlášená 

spolehlivost a odolnost.  

 

Model ŠKODA 440 ‚Spartak’ s rokem výroby 1957 na sebe právem strhává pozornost 

díky dobovému sportovnímu ‚kitu’ s přídavnými světlomety. S notnou dávkou nostalgie 

budou bezesporu čeští diváci mávat jednomu z nejkrásnějších československých 

automobilů - ŠKODA Felicia je klasika, která se však nikdy neokouká. Tyrkysový 

exemplář z roku 1961 je jedním ze zhruba 15.000 vyrobených kusů a pod jeho kapotou 

pracuje čtyřválec s výkonem 50 koní. Úspěchy mladoboleslavského motorsportu 

v dálkových disciplínách připomene závodní provedení ŠKODA 1000 MB Rally. Původně 

sériový vůz z roku 1967, byl po dvaceti letech upraven pro absolvování mimořádně 

náročných dálkových rally. 

 

Setinová rally 7 Castles Trial je jízdou pravidelnosti doplněnou o testy přesnosti měřené 

na setinu sekundy. Rally startuje v pátek 24. dubna v podvečer z pražského Strahova a 

během pátku a soboty provede účastníky trasou dlouhou zhruba 270 kilometrů po sedmi 

hradech a zámcích v Praze a Středočeském kraji.  
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Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Vítězslav Kodym, Komunikace Sponzoring & Classic  

P +420 326 8 11784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Veterány ŠKODA ozdobou 7 Castles Trial 

ŠKODA 645 z roku 1930 je nejstarším vozem ze 63 

přihlášených automobilů a vévodí celému 

startovnímu poli. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Veterány ŠKODA ozdobou 7 Castles Trial 

ŠKODA 1101 ‚Tudor’ je s rokem výroby 1948 

typickým reprezentantem československé poválečné 

automobilové éry.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Veterány ŠKODA ozdobou 7 Castles Trial 

ŠKODA 440 ‚Spartak’ díky své sportovní vizáži 

s přídavnými světlomety budí zaslouženou 

pozornost.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 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 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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