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Vzpomínka na legendární osobnost:  

Před 130 lety se narodil „Hrabě Kilowatt“  
 

› 29. ledna 1886 se narodil úspěšný závodník, hrabě Alexandr Joseph „Saša“ 

Kolowrat-Krakowský  

› V letech 1904 – 1914 zvítězil s motocykly i automobily značky Laurin & 

Klement v řadě prestižních mezinárodních závodů a soutěží 

› Vedoucí ŠKODA Muzea Andrea Frydlová: „Kolowrat patří k vůbec 

nejvýznamnějším osobnostem motorsportu na počátku 20. století.“ 

 

Mladá Boleslav, 29. ledna 2016 – Před 130 lety se narodil hrabě Alexandr 

Joseph Kolowrat-Krakowský. Úspěšný závodník a člen správní rady společnosti 

Laurin & Klement významně napomohl rozvoji největší automobilky Rakousko-

Uherska a připsal si velké úspěchy i na poli motorsportu.  

 

“Populární Saša Kolowrat patřil k nejvýznamnějším osobnostem motoristického sportu 

počátku 20. století. Působivá řada jeho vítězství v prestižních mezinárodních závodech i 

soutěžích významně napomohla rozvoji společnosti Laurin & Klement/ŠKODA,“ říká 

Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea. „Úspěšnou kariéru hraběte Kolowrata a jeho 

kolegů z továrního týmu Laurin & Klement připomíná i nová výstava ve ŠKODA Muzeu, 

která mapuje rovněž 115 let úspěšného angažmá mladoboleslavské značky 

v motoristickém sportu,“ doplňuje Andrea Frydlová. 

    

Příslušník jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů se narodil v Glen Ridge (New 

Jersey, USA), ale vyrůstal v českém prostředí Týnce u Klatov. První motocykl, jednoválec 

Laurin & Klement, dostal od otce za maturitu, automobil mladoboleslavské značky 

následoval o dvě léta později.  

 

Kolowrat poprvé zvítězil v září 1906 v kategorii motocyklů do 65 kg v závodu do vrchu u 

rakouských lázní Semmering. Tamtéž napřesrok triumfoval za volantem automobilu 

Laurin & Klement FC. V roce 1908 vyhrál třídu dvoulitrů v prvním ročníku sportovního 

podniku Zbraslav-Jíloviště, na trati německé Jízdy prince Jindřicha pokořil 102 soupeřů 

(1909). Kolowrat napomohl mimo jiné k vítězství týmu Laurin & Klement i v náročné 

jízdě Petrohrad – Sevastopol a vyhrál soutěž o Karpatský pohár (1911). „Hrabě Kilowatt“, 

jak se mu též přezdívalo, vynikal kromě rychlosti jízdy také fyzickou nezdolností a 

zároveň pozoruhodně čistým stylem bez nehod. Jeho závodní kariéru však přerušila první 

světová válka. 

 

Hrabě Kolowrat je zvláště výrazně spojen s Alpskou jízdou, známou náročností své až 

2932 km dlouhé trati. Vyhrál hned první ročník (1910) a v letech 1912, 1913 i 1914 dojel 

bez jediného trestného bodu. Alpskou jízdu bylo třeba absolvovat nonstop, motor se 

nesměl zastavit. Navíc měly vozy určeny maximální průjezdní časy jednotlivých etap a 

s každou posádkou jel přidělený komisař. Motor, převodovka a další důležité celky 
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musely být zapečetěny, aby se předešlo nepovoleným opravám výměnným způsobem. 

Trestné body na kontech závodníků přibývaly také pro pozdní příjezd na start nebo „nefér 

jednání“. S tím vším se Saša Kolowrat za volantem vozů Laurin & Klement dokázal 

vypořádat a soutěž opakovaně ovládl.  

 

Již ve věku 24 let usedl tento vynikající závodník a obchodník v desetičlenné správní radě 

mladoboleslavské automobilky. Majetkový podíl ve firmě si Kolowrat podržel také po 

první světové válce, kdy se stal občanem Československé republiky. Po sňatku s ruskou 

kněžnou Sofií Trubeckou však vlastní závodní činnost prakticky ukončil. Věnoval se 

především kinematografii, mimo jiné odstartoval světovou kariéru hereček Marlene 

Dietrichové, Anny Ondrákové (Anny Ondra) či režiséra Michaela Curtize (film 

Casablanca).  

 

Úspěšnou kariéru Saši Kolowrata přerušila v jeho pouhých čtyřiceti letech vážná nemoc, 

onemocněl rakovinou slinivky břišní a 4. prosince 1927 ve Vídni zemřel. Od roku 1975 

nese jedna z ulic vídeňské čtvrti Favoriten na jeho počest jméno „Kolowratgasse“. 

Posmrtně se hrabě vrátil na filmové plátno v roce 1956 ve snímku Alfréda Radoka 

„Dědeček automobil“ podle stejnojmenné knihy Adolfa Branalda. Sašu Kolowrata ztvárnil 

populární český komik Josef Hlinomaz. 

 

ŠKODA AUTO si letos připomíná 115 let od počátku svého úspěšného angažmá 

v motoristickém sportu, které v červnu 1901 odstartovalo účastí továrního jezdce Narcise 

Podsedníčka s motocyklem Laurin & Klement v závodě Paříž-Berlín. ŠKODA od té doby 

získala bezpočet vítězství i titulů na okruzích i v rally. Několikrát dosáhla vítězství v 

mistrovství Evropy (ERC), sérii APRC (Asia-Pacific Rally Championship) či Intercontinental 

Rally Challenge (IRC), ale také v jednotlivých slavných závodech, jako například na 

nejstarší rally na světě, která se od roku 1911 pravidelně koná v Monte Carlu. 

 

V hrdé sportovní tradici dnes ŠKODA pokračuje se soutěžním vozem ŠKODA Fabia R5. 

Hned po první sezóně s tímto vozem zajistila tovární posádka Pontus Tidemand/Emil 

Axelsson (S/S) pro značku ŠKODA čtvrtý mistrovský titul APRC v řadě, Fabia R5 navíc 

získala i pět národních titulů. V roce 2016 nastupují posádky Pontus Tidemand/Jonas 

Andersson (S/S), Jan Kopecký/Pavel Dresler a Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) 

s vozy ŠKODA Fabia R5 na start soutěží mistrovství světa FIA (WRC 2).  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym, 

Komunikace Sponzoring & Classic   

P +420 326 8 11784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  
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Fotografie k tématu: 

 

 

Vzpomínka na legendární osobnost - Před 130 

lety se narodil „Hrabě Kilowatt“ 

Saša Kolowrat  vyhrál hned první ročník prestižní 

Alpské jízdy (1910) a v letech 1912, 1913 i 1914 

dojel bez jediného trestného bodu. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Vzpomínka na legendární osobnost - Před 130 

lety se narodil „Hrabě Kilowatt“ 

Mladý hrabě Kolowrat kolem sebe šířil dobrou 

náladu: například pro Bosenskou jízdu na voze 

Laurin & Klement typ FC zvolil stylový fez – a opět 

vyhrál (1908). 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Vzpomínka na legendární osobnost - Před 130 

lety se narodil „Hrabě Kilowatt“ 

Regule řady závodů určovaly maximální celkovou 

hmotnost posádky, např. 120 kg. Korpulentní Saša 

proto jako spolujezdce volil mladšího bratra Jindřicha 

(foto). 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Vzpomínka na legendární osobnost - Před 130 

lety se narodil „Hrabě Kilowatt“ 

Člen správní rady Kolowrat (vpravo) byl důstojným 

reprezentantem společnosti L & K. Snímek 

z firemního stánku na Pražském autosalonu 1914 jej 

zachytil s generálním ředitelem Václavem 

Klementem (vlevo) a zemským maršálkem knížetem 

Lobkowiczem. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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