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Südsteiermark Classic:  
Vozy ŠKODA na prémiové veteránské rallye     
 
› ŠKODA AUTO partnerem prestižní soutěže historických vozidel Südsteiermark Classic 
› Již tradiční akce v malebném prostředí jižního Štýrska pro více než 150 veteránů  
› Inspirativní historii značky ŠKODA budou prezentovat vozy z 30. až 60. let 
› Modelovou ofenzívu ŠKODA AUTO představí ukázky aktuální produkce 

 
Mladá Boleslav, 26. dubna 2018 – Značka ŠKODA má na rakouském trhu velmi silnou pozici, 
nově ji podpoří i jako partner soutěže historických vozidel Südsteiermark Classic, která 
proběhne 27.-28. dubna v jižním Štýrsku. Do boje o setiny vteřin se letos zapojí vozy 
ŠKODA 440 SPARTAK a FELICIA, v zázemí bude možné obdivovat luxusní 
SUPERB 3000 OHV, aerodynamický POPULAR MONTE CARLO a zástupce aktuálních 
modelů.  
 
Rallye Südsteier Classic se pořádá od roku 2001, kromě půvabné jihoštýrské krajiny protkané 
vinohrady ji charakterizuje i početná divácká kulisa a velmi přátelská atmosféra. Společnost 
ŠKODA AUTO se stala partnerem této prestižní soutěže – a zároveň aktivním účastníkem dění 
na trati i v zázemí. 
 
Tým ŠKODA Classic  budou reprezentovat dvě posádky se zástupci produkce 50. a 60. let. Nejen 
stylové dvoubarevné provedení karoserie, přídavný dálkový světlomet, světla do mlhy a trojice 
stíračů čelního skla poutají pozornost k vozu ŠKODA 440 SPARTAK z roku 1957. Přímý 
předchůdce populární řady OCTAVIA dosahuje díky čtyřválcovému motoru o objemu 1089 cm3 a 
výkonu 40 koní rychlosti 110 km/h. Spartaku bude sekundovat nadčasově elegantní kabriolet 
ŠKODA FELICIA (1961) výrazné tyrkysové barvy. Motor s výkonem 50 koní stačí na tempo 
130 km/h, velmi zdařilé zpřevodování se v alpském terénu již opakovaně osvědčilo. 
 
V zázemí soutěže budou mít diváci příležitost si prohlédnout i další reprezentanty inspirativní 
historie a úspěšné současnosti mladoboleslavské značky. Vývoj vlajkové lodi s okřídleným šípem 
v logu připomene SUPERB 3000 OHV z roku 1939 v přímém srovnání s aktuální verzí 
SUPERB 2,0 TSI SPORTLINE, k magnetům bude bezesporu patřit i POPULAR MONTE CARLO 
z roku 1937, který okouzlí aerodynamickými tvary karoserie. Modelovou ofenzívu společnosti 
ŠKODA AUTO v kategorii SUV dokreslí ŠKODA KAROQ.  
 
Soutěž odstartuje v pátek 27. dubna v 7:30 hodin v rakouském Gamlitzu, ze stejného místa se 
posádky následujícího dne vydají i do závěrečné etapy a v odpoledních hodinách soboty 28. dubna 
tu také projedou cílem. Klikaté silničky dovedou na 150 posádek historických automobilů do 
největší souvislé oblasti typických alpských pastvin, na Teichalm. Zároveň se odtud otevírá 
působivý výhled do východní části Štýrska.  
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Vítězslav Kodym    
T +420 326 811 784  
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 
 

 

Südsteiermark Classic - Vozy ŠKODA na prémiové 
veteránské rallye  
ŠKODA 440, populární „SPARTAK“ z roku 1957, u diváků 
boduje atraktivním dvoubarevným lakem i originální 
přídavnou výbavou pro dobové závody. 
   
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

 

Südsteiermark Classic - Vozy ŠKODA na prémiové 
veteránské rallye  
Nadčasově elegantní kabriolet ŠKODA FELICIA (1961) 
patřil k designovým ikonám poválečného Československa a 
byl také úspěšně vyvážen. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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