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ŠKODA Classic Tour 2019:  
Rodinná veteránská jízda s rekordní účastí 
 

› ŠKODA AUTO uspořádala pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky již šestý 

ročník jízdy automobilových klasiků  

› V sobotu 7. září 2019 se na atraktivní trasu vydalo 132 posádek 

› Rok od roku populárnější ŠKODA Classic Tour se řadí k největším veteránským rallye v České republice 

  

Mladá Boleslav, 9. září 2019  – ŠKODA AUTO podporuje péči o automobilovou historii i 

nadšení pro techniku také formou jízdy historických vozidel ŠKODA Classic Tour. V sobotu 

ji pro své zaměstnance a jejich rodiny uspořádala již pošesté. Na 116 kilometrů dlouhou 

trasu Mladoboleslavskem a Kokořínskem se s vozy nejrůznějších značek vyrobenými 

do roku 1994 vydalo 132 posádek.  

 

Tradice společné veteránské jízdy zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO, svým pojetím 

odpovídající rallye historických vozidel, sahá do léta 2014. Během šesti ročníků se počet 

startujících posádek více než zdvojnásobil, na start letošní jízdy před mladoboleslavským ŠKODA 

Muzeem se ráno v sobotu 7. září postavilo rekordních 132 vozů. Ve startovním poli výrazně 

převažovali zástupci domácí značky ŠKODA, ale nechyběly ani mercedesy, porsche, velorexy či 

exotické kupé DMC DeLorean, jediným limitem je rok výroby 1994 a starší.  

 

Úvodní část jízdy vedla areálem hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi, a to včetně průjezdu 

klíčové součásti logistiky značky ŠKODA – centrálního skladu materiálu s nejmodernější 

technologií provozu. K atraktivním mezicílům trasy ŠKODA Classic Tour 2019 patřily také obce 

Bezdědice, Dobřeň, hrad Kokořín, romantický Kokořínský důl s pískovcovými útvary či Lobeč. 

Cílem u Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi projely první posádky po 13. hodině, 

následoval bohatý doprovodný program včetně letových ukázek muzejních exponátů.  

 

Po vzoru velkých setinových rallye čekaly na posádky během trasy tři měřené úseky, které bylo 

nutno zajet na přesný čas (odchylka 0,01 s znamená jeden trestný bod), a dva testy zručnosti za 

volantem. Nejlepšího výsledky, pouhých 124 trestných bodů, dosáhla posádka Petra Budky na 

voze ŠKODA RAPID z roku 1989, která se stala celkovým vítězem ŠKODA Classic Tour 2019.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym   

Komunikace Classic  

T +420 326 811 784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 
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ŠKODA Classic Tour:  

Rodinná veteránská jízda s rekordní účastí  

Mezi největší zážitky letošního ročníku patřil průjezd 

výrobním závodem Mladá Boleslav, včetně 

nejmodernějšího centrálního skladu, kde pořadatelé 

připravili i jeden z měřených úseků 

   

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

   

 

ŠKODA Classic Tour:  

Rodinná veteránská jízda s rekordní účastí  

ŠKODA Classic Tour patří k oblíbeným akcím pořádaným 

pro zaměstnance automobilky a jejich blízké. Na start 

šestého ročníku se postavilo na 132 posádek.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA Classic Tour:  

Rodinná veteránská jízda s rekordní účastí  

Vítězné posádce Petra Budky na voze ŠKODA RAPID 

z roku 1989 předal ceny člen představenstva ŠKODA 

AUTO zodpovědný za výrobu a logistiku dr. Michael 

Oeljeklaus (vlevo). 

   

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

          

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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