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ŠKODA AUTO představila videocast o modelu 
1100 OHC Coupé 
 

› Reportáž doplňuje nejnovější díl SIMPLY CLEVER PODCASTu o rozsáhlé renovaci 

legendárního závodního automobilu z roku 1959 

› Videocast s moderátorem Vojtěchem Kovalem je možné zhlédnout zde 

 

Mladá Boleslav, 22. června 2022 – ŠKODA AUTO zveřejnila nový díl svého SIMPLY CLEVER 

PODCASTu také ve formě videocastu. Ve 30 minutové reportáži představuje moderátor Vojtěch 

Koval historii modelu ŠKODA 1100 OHC Coupé z roku 1959 i jeho rozsáhlou renovaci. Zajímavé 

zákulisní informace podávají mimo jiné odborníci ze ŠKODA Muzea i z centra výroby prototypů 

české automobilky.  

 

V nejnovějším dílu SIMPLY CLEVER PODCASTu, který ŠKODA AUTO zveřejnila i ve formě 

videocastu, představuje moderátor Vojtěch Koval historii závodního vozu ŠKODA 1100 OHC Coupé. 

Tento elegantní automobil s uzavřenou karoserií byl v letech 1959/1960 vyroben v počtu pouhých 

dvou exemplářů. Závodní kariéra obou vozů trvala do roku 1962, poté byla obě kupé zničena při 

haváriích v silničním provozu. V loňském roce jedno kupé 1100 OHC renovovali odborníci ze 

ŠKODA Muzea a z centra výroby prototypů. Použili k tomu originální dokumentaci a provedli zástavbu 

celé řady dochovaných originálních dílů. Kromě toho členové týmu uplatnili vedle nejmodernějších 

technologií i tradiční výrobní postupy, například z oblasti stavby karoserií.   

 

S nimi, ale i s prvním majitelem původního vozu ŠKODA 1100 OHC Coupé ze 60. let si povídá 

moderátor Vojtěch Koval v podcastu i v doplňujícím videu.  

 

Aktuální díly SIMPLY CLEVER PODCASTu naleznou příznivci značky na všech běžných 

streamovacích platformách a o nových dílech automobilka informuje na svém oficiálním twitterovém 

účtu @skodaautonews. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Martin Ježek 

Vedoucí Komunikace podniku   Tiskový mluvčí pro digitalizaci 

a interní komunikace   T +420 730 865 258 

T +420 326 811 773   martin.jezek4@skoda-auto.cz 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  
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Video k tématu: 

 

 

Video: ŠKODA AUTO představila videocast o modelu 

1100 OHC Coupé 
Nejnovější vydání podcastu přibližuje historii tohoto 

znovuzrozeného závodního speciálu. Renovace 

z dochovaných prvků a podle dobové dokumentace 

spojila tradiční postupy se špičkovými technologiemi 

centra výroby prototypů ŠKODA AUTO. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě; 
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů;  
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;  
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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