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Jízdní premiéra unikátu ŠKODA 1100 OHC Coupé 
na akci Sosnová Classic 2022 
 

› Sosnová Classic 2022 již tuto sobotu: Svátek milovníků klasických závodních vozů od 

roku 1924 do počátku 90. let minulého století, zvláštní kategorie pro automobily ŠKODA 

› Jedinečná příležitost zažít pohromadě a v pohybu otevřené i uzavřené vozy ŠKODA 1100 

OHC, exponáty mladoboleslavského ŠKODA Muzea   

› Akce Sosnová Classic 2022 se koná v sobotu 14. května 2022 od 12:00 do 19:00 na 

Autodromu Sosnová u České Lípy  

 

Mladá Boleslav, 10. května 2022 – Jediný dochovaný exemplář okruhového speciálu 

ŠKODA 1100 OHC Coupé (1959), po několik let pečlivě rekonstruovaný týmy ŠKODA Muzea 

a centra stavby prototypů ŠKODA AUTO, se veřejnosti poprvé od svého znovuzrození 

představí v pohybu. Zdarma přístupnou akci Sosnová Classic 2022 zatraktivní i další 

závodní vozy ŠKODA. 

 

V sobotu 14 května si milovníci historických závodních automobilů přijdou na své na Autodromu 

Sosnová u České Lípy, na akci Sosnová Classic 2022. U příležitosti 45. výročí otevření Autodromu 

Sosnová a oficiálního otevření prodlouženého okruhu se uskuteční přehlídka klasických závodních 

automobilů od roku 1924 do počátku 90. let minulého století. Od 8:00 poměří na trati síly svých 

strojů a vlastní řidičské umění účastníci Jarního Sosnění. Jedna ze čtyř startovních kategorií 

zůstává vyhrazena automobilům značky ŠKODA. Dalším bodem programu (12:00-13:00) bude 

Jarní Rallye, tedy „gentlemanská“ jízda historických vozů na okruhu – tedy pomalým tempem a ve 

skupinkách. Diváci si tak budou vozy moci lépe prohlédnout. Po tomto „zahřívacím kole“ přijdou na 

řadu opět závody a exhibice legend historie motoristického sportu. Kromě formulových vozů, včetně 

zástupců předválečné éry Grand Prix, se návštěvníci mohou těšit na příležitost k osobnímu setkání 

se Stigem Blomqvistem, mistrem světa v rallye 1984, který má na kontě také několik startů 

v Mistrovství světa v rallye s vozy ŠKODA. Švédské legendě bude sekundovat mj. i domácí 

Ladislav Křeček, dlouholetý úspěšný člen továrního týmu ŠKODA. Pokrok dosažený ve stavbě 

soutěžních speciálů do současnosti bude možné posoudit při exhibičních jízdách Jana Kopeckého 

na voze FABIA Rally2 evo týmu ŠKODA Motorsport.  

 

Mladoboleslavská automobilka ŠKODA se na poli motoristického sportu úspěšně angažuje již 

takřka 121 let, od startu motocyklu Laurin & Klement v závodě z Paříže do Berlína 27.-29. června 

1901. Ve stálé expozici i veřejnosti přístupném depozitáři ŠKODA Muzea je k vidění řada milníků 

této působivé tradice. Návštěvníci akce Sosnová Classic 2022 však budou mít jedinečnou 

příležitost zažít vybrané unikáty v jejich živlu, na závodním okruhu. K vrcholům programu nesporně 

patří veřejná jízdní premiéra okruhového speciálu ŠKODA 1100 OHC Coupé z roku 1959. V období 

1959/1960 vznikly pouze dva exempláře tohoto uzavřeného provedení, doplňujícího dva starší 

„topless“ vozy ŠKODA 1100 OHC. V Sosnové se obě verze, exponáty ŠKODA Muzea, objeví 

v jízdě bok po boku po 61 letech, posledním společným závodem byla totiž cena Mladé Boleslavi 

na okruhu v nedaleké Čisté u Bělé pod Bezdězem v roce 1961. 

 

Připomeňme, že ze dvou vyrobených automobilů ŠKODA 1100 OHC Coupé se dochovala pouze 

torza a jednotlivé komponenty havarovaných vozů. V loňském roce byla završena několikaletá 

náročná rekonstrukce, na níž se kromě týmu ŠKODA Muzea podíleli také specialisté centra stavby 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-1100-ohc-coupe-pribeh-znovuzrozeneho-bolidu/
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prototypů ŠKODA AUTO. Kupé vzniklo renovací dochovaného rámu, podvozku, agregátu a 

stavbou karoserie podle originální výkresové dokumentace, spojením tradičních postupů a 

nejmodernějších technologií. Plně provozuschopný aerodynamický vůz s nízkou hmotností 555 kg 

a čtyřválcovou atmosféricky plněnou jedenáctistovkou o výkonu 92 k (67,7 kW) při 7700 min-1 

dosahoval během své aktivní závodní kariéry v letech 1960-1962 maxima asi 200 km/h.  

 

Až se nad závodním okruhem v sobotu 14. května rozptýlí vůně benzinu a utichne zpěv motorů, 

převezme štafetu hudební kulisy skupina Čechomor. Akce Sosnová Classic 2022 je veřejnosti 

přístupná zdarma. Další podrobnosti jsou na webu pořadatele https://www.autodrom.cz/sosnova-

classic-2022. 

 

 

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: 

 

 

Sosnová Classic 2022: Jízdní premiéra unikátu 

ŠKODA 1100 OHC Coupé (1959) 

V sobotu 14. května se na akci Sosnová Classic 2022 

(Autodrom Sosnová u České Lípy) objeví řada 

historických závodních vozů ŠKODA. Jízdní premiéru tu 

bude mít zrekonstruovaná ŠKODA 1100 OHC Coupé 

(1959).  

 

 

Stáhnout                          Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Sosnová Classic 2022: Jízdní premiéra unikátu 

ŠKODA 1100 OHC Coupé (1959) 

Projekt progresivních závodních speciálů ŠKODA 1100 

OHC odstartoval již na jaře 1956. Po dvojici otevřených 

vozů vznikla dvě kupé. V Sosnové budou poprvé k vidění 

v jízdě oba exponáty ŠKODA Muzea z let 1957 a 1959. 

 

Stáhnout                          Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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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