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 Víťazstvá spoločnosti Ford v Le Mans stvárnené ako 

stavebnica LEGO® – navrhnuté ako inšpirácia pre budúcich 
jazdcov, konštruktérov a dizajnérov 
 

 
 
• Pretekárske vozidlá značky Ford, ktoré vyhrali 24-hodinové preteky Le Mans v rokoch 1966 

a 2016, budú súčasťou exkluzívneho radu modelov LEGO® Speed Champions. 
 

• Nová stavebnica oživí kultový model Ford GT40 a súčasné pretekárske auto Ford GT. 
Minipostavičky, šachovnicová zástavka a trofej opäť pripomenú slávne víťazstvá. 

 
• Návrh tejto exkluzívnej stavebnice bol „vysnívaným projektom“ pre vedúceho návrhára 

stavebníc LEGO Craiga Calluma, bývalého automobilového dizajnéra, ktorý sa vo svojom 
voľnom čase zúčastňuje pretekov s vozidlami Ford. 

 
 
KOLÍN NAD RÝNOM, Nemecko, 29. novembra 2016 – Je to dar k 50-tim rokom produkcie, 
ktorý by mohol naviesť vaše dieťa na dráhu pretekárskej legendy. Kultový Ford GT40 a nový 
Ford GT, ktoré vyhrali 24-hodinové preteky v Le Mans v roku 1966 a 2016, ožili vo forme 
stavebnice LEGO®. 
 
Nová stavebnica LEGO Speed Champions bude obsahovať obe vozidlá spolu 
s minipostavičkami pretekárov, šachovnicovú vlajku a dokonca aj trofej na pripomenutie týchto 
historických víťazstiev. 
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„Veľa ľudí v mojom tíme vyrastalo s legendou historického víťazstva značky Ford v roku 1966 – 
a prvýkrát zažili vzrušenie zo stavania a tvorenia z kociek LEGO,“ povedal Dave Pericak, 
globálny riaditeľ tímu Ford Performance. „Táto stavebnica predstavuje skvelý spôsob, ako 
predstaviť náš príbeh pretekov v Le Mans a dúfame, že inšpiruje budúcich pretekárov, 
konštruktérov a dizajnérov.“ 
 
Značka Ford tento rok vyhrala v Le Mans po návrate na scénu po historickom umiestnení na 
všetkých troch pódiových miestach pred 50 rokmi. Spoločnosť LEGO Group úzko 
spolupracovala s konštrukčným a licenčným tímom Ford na každom detaile víťazného vozidla 
z roku 1966 aj na novom pretekárskom aute Ford GT. 
 
„Toto bol úžasný projekt – a pod veľkým tlakom. Ford GT40 je jedným z najkultovejších 
pretekárskych vozidiel všetkých čias, a nový Ford GT je jednoducho neuveriteľný,“ povedal 
Craig Callum, vedúci dizajnér v projekte LEGO Speed Champions. „Tieto modely sú určené pre 
deti, ale mysleli sme aj na dospelých fanúšikov. Vieme, že budú starostlivo skúmať ich 
autentickosť.“ 
 
Callum vo svojom voľnom čase preteká s hot-rodom Ford Model A. Začal ako dizajnér 
plnohodnotných áut a pred výberom finálnej verzie každého modelu pomohol vyvinúť desať 
prototypov – všetky vytvorené z existujúcich kociek LEGO. 
 
Môžete si pozrieť, ako Callum postaví novú stavebnicu v rekordnom čase. 
https://youtu.be/lauf-iym1zM 
 
Nová stavebnica Ford GT 2016 a Ford GT40 1966 bude k dispozícii vo webovom obchode na 
stránke LEGO.com/shop od 1. marca 2017. Odporúčaná maloobchodná cena je 34,99 €. 
Stavebnica Ford Mustang je už v predaji, spolu so stavebnicou Ford F 150 Raptor s prívesom 
a autiakom Ford Model A. 
 
 

# # # 
 
 
Poznámky pre redaktorov 
 

• Víťazstvo v Le Mans 2016  
Vozidlo Ford GT s číslom 68 a jazdcami Sébastienom Bourdaisom (FRA), Joey Handom 
(USA) a Dirkom Müllerom (GER) prekročilo v 24-hodinových pretekoch v Le Mans v roku 
2016 cieľovú čiaru ako víťaz triedy GTE-Pro. 

 
• Trojité pódiové umiestnenie v Le Mans 1966 

Ford GT40 Mark II s číslom 2 s jazdcami Bruceom McLarenom (NZ) a Chrisom Amonom 
(NZ) sa umiestnil na prvom mieste pretekov v Le Mans v roku 1966 – ako víťazi čistej 
série troch pódiových pozícií pre značku Ford. Víťazstvo v roku 1966 bolo vôbec prvé 
víťazstvo značky Ford v Le Mans a prvé zo štyroch po sebe idúcich víťazstiev v týchto 
kultových vytrvalostných pretekoch. 

  
• Ford GT 2016 
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Ultra vysokovýkonné superauto Ford GT je najdokonalejšie sériové vozidlo Ford. 
Využíva najnovšie technológie na zaistenie nízkej hmotnosti, skvelej aerodynamiky 
a motory EcoBoost – ukážkové vozidlo značky Ford. 

 
• Ford GT40 Mark II 1966 

Ford GT40 Mark II bol postavený na ľahkom hliníkovom podvozku, mal pohon zadných 
kolies a 7,0-litrový motor Ford V8. Vozidlo bolo označené ako GT (Grand Touring), 
pričom číslo 40 reprezentovalo výšku hornej časti čelného skla v palcoch. 
 

• LEGO® Speed Champions 
Vďaka stavebnici LEGO Speed Champions sa deti pri skladaní a hraní s jedným 
z najznámejších áut posadia na sedadlo vodiča. Autentický dizajn a zaujímavé doplnky 
inšpirujú predstavy mladých. 
 

 
 

 
O spoločnosti Ford Motor Company 
Ford Motor Company je globálnym lídrom v odvetví automobilového priemyslu a mobility so základňou 
v meste Dearborn v americkom štáte Michigan. Spoločnosť má približne 203 000 zamestnancov a 62 
výrobných závodov po celom svete a k jej hlavným oblastiam podnikania patrí projektovanie, výroba, 
marketing a servis komplexného radu osobných automobilov, nákladných vozidiel a SUV značky Ford, 
ako aj luxusných vozidiel značky Lincoln. V záujme rozširovania svojho obchodného modelu spoločnosť 
aktívne sleduje aj nové príležitosti s investíciami do oblasti elektrifikácie, autonómnych vozidiel a mobility. 
Ford poskytuje aj finančné služby prostredníctvom spoločnosti Ford Motor Credit Company. Viac 
informácií o spoločnosti Ford a jej produktoch na celom svete nájdete na internetovej stránke 
www.corporate.ford.com. 
 
Spoločnosť Ford of Europe sa zaoberá výrobou, predajom a servisom vozidiel značky Ford na 50 
jednotlivých trhoch a má približne 53 000 zamestnancov vo svojich podnikoch s plnou majetkovou 
účasťou. Celkovo pre spoločnosť pracuje približne 68 000 ľudí, ak sa zarátajú aj podniky s účasťou iných 
spoločností a nekonsolidované podniky. Okrem spoločnosti Ford Motor Credit Company prevádzkuje 
spoločnosť Ford Europe divíziu Ford Customer Service Division a 24 výrobných závodov (16 podnikov 
s plnou majetkovou účasťou alebo konsolidovaných podnikov s účasťou iných spoločností a osem 
nekonsolidovaných podnikov s účasťou iných spoločností). Do Európy boli prvé automobily značky Ford 
privezené v roku 1903, teda v tom istom roku, v ktorom bola spoločnosť Ford Motor Company založená. 
Výroba v Európe sa začala v roku 1911. 
 
LEGO, logo LEGO a minipostavička sú ochranné známky spoločnosti LEGO Group. ©2016 
The LEGO Group.   
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