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ŠKODA Classic Tour 2022: Rekordní počet vozů 
zaměstnanců ŠKODA AUTO v 9. ročníku setinové rallye  
 

› Tradiční svátek Škodováků: Již 9. ročník rodinné jízdy zaměstnanců ŠKODA AUTO 

klasickými vozy 20. – 90. let  

› Nový rekord: přihlášeno 230 veteránů a youngtimerů, bezmála 200 vozů v cíli rally 

› Atraktivní trasa: 125,9 km Českým rájem a Mladoboleslavskem, včetně průjezdu výrobním 

areálem ŠKODA AUTO 

 

Mladá Boleslav, 6. září 2022 – ŠKODA Classic Tour, jízda zaměstnanců automobilky 

ŠKODA s jejich historickými vozy a youngtimery, se těší rostoucí oblibě. Devátý ročník 

přilákal rekordních 230 automobilů, převážně s logem ŠKODA. Rodinnému charakteru akce 

odpovídaly početnější posádky, celkem přes 700 Škodováků a jejich blízkých si užilo 

atraktivní trasu dlouhou 125,9 km. Příběhy tří zaměstnanců ŠKODA AUTO a jejich vozů 

najdete v článku na ŠKODA Storyboard. 
 

ŠKODA Classic Tour už neodmyslitelně patří ke svátkům rodin zaměstnanců ŠKODA AUTO. 

V úvodním ročníku 2014 odstartovalo od mladoboleslavského ŠKODA Muzea 70 vozidel, loni to 

bylo 170 nestárnoucích strojů a do letošního devátého ročníku se v sobotu 3. září přihlásilo 230 

automobilů, z nichž téměř 200 dorazilo do cíle soutěže. Početné a pestré startovní pole vytvořili 

zaměstnanci závodů ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách se svými rodinnými 

příslušníky. Nechybělo ani několik exponátů mladoboleslavského ŠKODA Muzea, včetně 

nejstaršího přihlášeného vozidla Laurin & Klement 110 z roku 1926. Nejmladší ze zúčastněných 

vozidel sjely z výrobních linek v roce 1994. Při patriotismu Škodováků jistě nepřekvapí, že více než 

polovinu startovního pole tvořily rodinné, sportovní i užitkové verze automobilů ŠKODA, včetně 

sanitních vozů ŠKODA 1203. K vidění byl také vozy dalších českých značek jako Velorex či Tatra, 

a dále široká plejáda vozů mnoha zahraničních značek. 

 

První vůz odstartoval z tradičního místa před ŠKODA Muzeem v sobotu 3. září v 9:15, další 

následovaly v půlminutovém intervalu. Pestrá a atraktivní trasa o celkové délce 125,9 km vedla 

Mladoboleslavskem, vděčnou kulisu vytvořila krásná místa Českého ráje. Také letos zavítaly 

klasické vozy přímo do výrobního areálu. V hale M6 se tak prolnuly světy tradiční automobilové 

techniky a produkce moderních elektrických modelů ŠKODA na koncernové platformě MEB. Na 

fotopointech u haly M13 symbolicky přivítaly účastníky ŠKODA Classic Tour vozy ENYAQ COUPÉ 

RS iV v nepřehlédnutelné barvě Mamba Green. 

 

Účastníci letošní ŠKODA Classic Tour se z Mladé Boleslavi pohybovali po trase Katusice – 

Březovice – Bezdědice – Žďár – Dobřeň – Tupadly – Dolní Zimoř – Kokořín – Mšeno – Lobeč – 

Katusice – Kováň – Krnsko a v odpoledních hodinách projeli cílem v areálu Leteckého muzea 

Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Pořadatelé připravili tři testy přesnosti, jeden z nich přímo ve 

výrobním závodě ŠKODA AUTO. Chybět nesměl ani tradiční znalostní kvíz o cenu Narcise 

Podsedníčka, historicky prvního účastníka mezinárodního závodu na stroji Laurin & Klement 

(1901). Celkovým vítězem 9. ročníku ŠKODA Classic Tour se stal Tadeáš Narovec s vozem 

Renault 12 TL z roku 1971. Ale vzhledem k rodinnému charakteru akce si přišli na své všichni 

účastníci, tedy více než 700 členů posádek. Užili si totiž pohodovou atmosféru setkání s kolegy a 

navzájem obdivovali své krásné, navíc věčně mladé stroje. Sdílené nadšení pro automobilovou 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/historicke-vozy-cs/je-to-uchvatny-zazitek-skoda-classic-tour-ocima-ucastniku/
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historii přilákalo také řadu diváků, kteří svými přátelskými pozdravy umocnili příjemné zážitky 

z první zářijové soboty vonící benzinem. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ondřej Láník 

Komunikace Sponzoring, Classic 

P +420 734 298 184    

ondrej.lanik@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Classic Tour 2022   

Do již 9. ročníku ŠKODA Classic Tour se v sobotu 3. září 

přihlásilo rekordních 230 vozů s více než 700 členy 

posádek. Bezmála 200 vozů dorazilo do cíle soutěže. 

Byla zastoupena technika 20. – 90. let minulého století, 

více než polovina strojů nesla logo ŠKODA. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
 

ŠKODA Classic Tour 2022   

K nejstartším vozům startujícím v 9. ročníku ŠKODA 

Classic Tour patřil vůz Laurin & Klement 110 z roku 1926 

z továrního ŠKODA Muzea.    

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

ŠKODA Classic Tour 2022   

Po tradičním startu z prostoru před ŠKODA Muzeem se 

historické automobily vydaly po pestré a atraktivní trase o 

délce 125,9 km. Pořadatelé ji vytyčili Mladoboleslavskem 

a krásnými místy Českého ráje.   

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Classic Tour 2022   

Také letos zavítaly klasické vozy i do hlavního výrobního 

závodu ŠKODA AUTO. V hale M6 se prolnul svět tradiční 

automobilové techniky s produkcí moderních elektrických 

modelů ŠKODA na platformě MEB. Každý účastník získal 

fotografii na památku před halou M13 (na snímku), kde se 

montují mj. vozy řady ENYAQ iV. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Classic Tour 2022   

Celkovým vítězem 9. ročníku ŠKODA Classic Tour se stal 

Škodovák Tadeáš Narovec (zcela vlevo) s vozem Renault 

12 TL z roku 1971. Ocenění předal vítězi Klaus Zellmer 

(uprostřed), předseda představenstva ŠKODA AUTO, a 

Michael Oeljeklaus (vpravo), člen představenstva za 

výrobu a logistiku.  

 

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, 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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