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Ikony 125leté historie ŠKODA AUTO na výstavě Rétromobile   
 

› ŠKODA AUTO se účastní přední světové výstavy historických vozidel Rétromobile v Paříži 

› Expozice s atraktivními exponáty připomene 125 let existence značky 

› Věrná replika bicyklu SLAVIA z roku 1896, jediný dochovaný vůz Laurin & Klement BSC (1907), unikátní 

ŠKODA Sport (1949), bestseller české značky OCTAVIA (1960) i koncept VISION E (2017) 

 

Mladá Boleslav, 4. února 2020 – Mezi sérii aktivit, jimiž si ŠKODA AUTO připomíná 125 let od položení svých 

základů, patří také účast na pařížské výstavě Rétromobile. Ryze historická vozidla zde přitom doplní koncept 

VISION E, který v roce 2017 nastínil budoucnost značky na poli individuální elektromobility.       

 

Expozice automobilky ŠKODA na výstavě Rétromobile je dílem spolupráce mladoboleslavského ŠKODA Muzea a 

francouzského dovozce vozů s okřídleným šípem ve znaku ŠKODA France. Připomene cestu, kterou česká značka 

urazila od jízdního kola SLAVIA z konce 19. století k moderním elektromobilům, předznamenaným konceptem ŠKODA 

VISION E.  

 

Příběh ŠKODA AUTO má své kořeny v roce 1895 u oprav bicyklů a záhy i výroby vlastních modelů s vlasteneckým 

označením SLAVIA. Na Rétromobile vystavená precizní replika ikonického modelu SLAVIA (1896) v loňském roce 

prokázala svoje kvality na akci L´Etape du Tour, tedy jízdou po jedné z etap legendárního cyklistického závodu 

Tour de France, jehož je ŠKODA AUTO hrdým oficiálním hlavním partnerem. Bicykl SLAVIA je se svými 18 

kilogramy téměř dvakrát těžší než současná závodní kola, má jediný převod, ještě nebyl vybaven volnoběhem ani 

brzdami – i z kopce se jezdci spoléhali na sílu vlastních nohou. Video z náročné jízdy kola SLAVIA na L´Etape du 

Tour najdete na webu ŠKODA Storyboard. 

 

Úspěšné angažmá mladoboleslavské značky na poli motoristického sportu se datuje již od roku 1901, závodu Paříž – 

Berlín, letopočet 1908 je spojen s dvanáctikusovou sérií sportovního vozu Laurin & Klement BSC, jehož jediný 

dochovaný exemplář je vystaven na Rétromobile. Výrobní číslo motoru 5635 potvrzuje originalitu unikátu, 

zkompletovaného 12. července 1908 a po nedávné pečlivé renovaci zařazeného do zlatého fondu sbírek ŠKODA 

Muzea v Mladé Boleslavi. Vůz kategorie voiturette pohání řadový kapalinou chlazený dvouválec původní konstrukce 

L&K s výkonem 12 k (8,8 kW) z objemu 1399 cm3. Dvousedadlový typ BSC dosahuje rychlosti 75 km/h.  

 

V červnu 1950 startovala ve druhém poválečném ročníku legendárního závodu 24 hodin Le Mans také ŠKODA Sport, 

vyrobená v předchozím roce ve dvou exemplářích na bázi úspěšného modelu Š 1101 „Tudor“. Po slibném úvodu a 

třinácti hodinách jízdy vyřadila posádku Václav Bobek - Jaroslav Netušil ze závodu porucha drobné součástky motoru. 

Kvůli vyhrocené mezinárodně politické situaci se tovární tým ŠKODA do Le Mans v dalších letech již nevrátil, nicméně 

vystavený exemplář ze soukromé sbírky se v letech 1949-1962 zúčastnil více než 70 sportovních podniků. Letos by se 

ŠKODA Sport měla objevit na slavné trati opět, a to na závodech historických vozů Le Mans Classic 2020.  

 

Sériovou produkci automobilky ŠKODA na Rétromobile reprezentuje bestseller značky, od roku 1959 vyráběný model 

OCTAVIA. O rok mladší exponát ŠKODA Muzea je v typickém uzavřeném dvoudveřovém provedení, s motorem 1089 

cm3/40 k (29 kW). V době jeho vzniku nabídku doplnilo ještě praktičtější kombi OCTAVIA COMBI. Automobily ŠKODA 

OCTAVIA a sesterský topless FELICIA byly úspěšně exportovány do desítek zemí světa, ze sportovních úspěchů 

připomeňme hattrick ve třídě do 1300 cm3 na Rallye Monte Carlo (1961, 1962, 1963). 

 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/zivotni-styl/sport/slavia-na-letape-zelezna-vule-a-neplanovany-maraton/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/zivotni-styl/sport/slavia-versus-festka-scalatore-120-let-cyklisticke-evoluce/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/zivotni-styl/sport/slavia-versus-festka-scalatore-120-let-cyklisticke-evoluce/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/zivotni-styl/sport/slavia-na-letape-zelezna-vule-a-neplanovany-maraton/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/zivotni-styl/sport/slavia-na-letape-zelezna-vule-a-neplanovany-maraton/
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Do budoucnosti značky ŠKODA dá na Rétromobile nahlédnout koncept VISION E (2017), předobraz sériového 

elektromobilu ŠKODA na platformě MEB, který bude pro evropské trhy vyráběn od roku 2020 v hlavním závodě 

značky v Mladé Boleslavi. Koncept ŠKODA VISION E o délce 4668 mm má mimořádně prostorný interiér se čtyřmi 

samostatně otočnými sedadly, přístupnými protiběžně se otevírajícími dveřmi. Zaujmou i další parametry: 

elektromotory o celkovém výkonu 225 kW pohánějí všechna kola a zajistí maximální rychlost 180 km, vůz má dojezd 

až 500 km.  

 

Již 45. ročník výstavy Rétromobile, svátek všech milovníků historických vozidel, se od 5. do 9. února 2020 koná na 

pařížském výstavišti Porte de Versailles. Na ploše 72 000 m2 představí svoji nabídku 620 vystavovatelů, včetně 120 

značkových klubů, prezentováno bude přes 1000 vozidel.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym  

Komunikace Classic  

T +420 326 811 784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

SLAVIA až VISION E: Ikony 125leté historie ŠKODA AUTO na výstavě 

Rétromobile 

Funkční replika bicyklu SLAVIA (1896), prvního produktu, 

který zakladatelé firmy Václav Laurin a Václav Klement 

vyráběli. ŠKODA AUTO patří již 125 let k průkopníkům 

individuální mobility.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
 

 

SLAVIA až VISION E: Ikony 125leté historie ŠKODA AUTO na výstavě 

Rétromobile 

Sportovní vůz Laurin & Klement BSC (1908) s dvouválcem o 

výkonu 12 k (8,8 kW) jezdil 75 km/h. Jediný dochovaný 

exemplář zdobí po náročné renovaci sbírky ŠKODA Muzea. 

Sportovní tradice značky sahají až do roku 1901.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/modely/koncepty/prohlednete-si-koncept-vision-e-poradne-zblizka/
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SLAVIA až VISION E: Ikony 125leté historie ŠKODA AUTO na výstavě 

Rétromobile 

Jeden ze dvou vyrobených vozů ŠKODA Sport 

startoval roku 1950 v závodě 24 hodin Le Mans. Dalším 

cílem je závod historických vozů Le Mans Classic 2020. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

SLAVIA až VISION E: Ikony 125leté historie ŠKODA AUTO na výstavě 

Rétromobile 

ŠKODA OCTAVIA, bestseller mladoboleslavské značky, 

v původní podobě představené roku 1959. Spolu se čtyřmi 

novodobými generacemi vzniklo již více než 6 milionů kusů.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

SLAVIA až VISION E: Ikony 125leté historie ŠKODA AUTO na výstavě 

Rétromobile 

Koncept VISION E (2017) s pohonem 4x4 a dojezdem      

500 km předznamenal éru elektromobility automobilky 

ŠKODA.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO                           
ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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