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Bývalý jezdec Formule 1 a vítěz závodu v Le Mans HansJoachim Stuck za volantem vozu ŠKODA Sport
› Článek a video na webu ŠKODA Storyboard připomínají 70. výročí dodnes jediného startu
vozu značky ŠKODA v Le Mans
› Hans-Joachim Stuck a ŠKODA Sport vyjeli do rakouských Alp
› Pouze 600 kilogramů vážící ŠKODA Sport s kapalinou chlazeným čtyřválcovým motorem (37
kW/ 50 koní) vychází z modelu ŠKODA 1101/1102 „Tudor“
› Václav Bobek a Jaroslav Netušil v roce 1950 při 24hodinovém závodě v Le Mans jeli ve třídě
do 1100 kubických centimetrů na druhém místě, než závod po 13 hodinách ukončila
technická závada
Mladá Boleslav, 26. srpna 2020 – ŠKODA AUTO si letos připomíná 125. výročí svého založení.
Mezi modely, které si v historii značky vybojovaly mimořádnou pozici, patří také speciál
ŠKODA Sport, který se v roce 1950 zúčastnil 24hodinového závodu v Le Mans. V nejnovějším
článku na stránkách ŠKODA Storyboard se o své dojmy, které v něm závodní vůz zanechal,
podělila legenda motoristického sportu: Hans-Joachim Stuck, bývalý pilot formule 1,
osmnáctinásobný účastník čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans a dvojnásobný vítěz tohoto
slavného vytrvalostního závodu. O svém naprosto mimořádném vztahu k vozu ŠKODA Sport
vedle Stucka hovoří také Michal Velebný, vedoucí restaurátorské dílny společnosti ŠKODA
AUTO a vnuk konstruktéra karoserie vozu ŠKODA Sport Josefa Velebného.
Hned úvod nového videa na webu ŠKODA Storyboard zvýší automobilovým nadšencům tep. Vidí
sluncem zalitou horskou krajinu, pohled na panorama přeruší zvuk motoru. Je to motor speciálu
ŠKODA Sport, historického závodního vozu, který ŠKODA v roce 1950 postavila na start v Le Mans.
Za volantem sedí Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck, pilot Formule 1, osmnáctinásobný účastník závodu
v Le Mans a dvojnásobný vítěz tohoto klasického vytrvalostního závodu na břehu řeky Sarthe.
600 kilogramů vážící ŠKODA Sport s vodou chlazeným čtyřválcovým motorem o objemu 1,1 litru
dodnes neztratil nic ze svého kouzla. Hans-Joachim Stuck říká: „Je neuvěřitelně zábavné toto auto
řídit, je to skutečně fantastické“. Zkušený jezdec také umí odhadnout, co před sedmdesáti lety pro
jezdce znamenalo absolvovat 24hodinový závod v takovém voze a vyjadřuje „tehdejším hrdinům“ svůj
respekt za jejich výkon.
Michal Velebný o voze informuje ze zcela jiné zajímavé perspektivy: jako vnuk inženýra Josefa
Velebného, který byl tehdy jako šéfkonstruktér za stavbu vozu ŠKODA Sport zodpovědný, spolu
s přítelem vůz zrestauroval.
24. června 1950 byl automobil pro závod v Le Mans skvěle připraven: Po 13 hodinách jeli Václav
Bobek a Jaroslav Netušil na druhém místě ve třídě do 1 100 kubických centimetrů. Ve 115. kole ale
praskla pojistka ojničního čepu – tuto technickou závadu nebylo možné na místě odstranit a závod tak
pro vůz se startovním číslem 44 skončil.
Další informace o speciálu ŠKODA Sport najdete ve článku a videu na stránkách ŠKODA

Storyboard.
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Vítězslav Kodym
Komunikace Classic
T +420 326 811 784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

Bývalý pilot formule 1 a vítěz závodu v Le Mans
Hans-Joachim Stuck testuje speciál ŠKODA
Sport
V novém videu na webu ŠKODA Storyboard se
legenda motoristického sportu Hans-Joachim Stuck,
podělí o své dojmy, které v něm zanechal vůz
ŠKODA Sport.
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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“.

