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Tisková konference k Mercedes-Benz Virtual GP 2018 
 
Praha, Česká republika: V pátek 26. ledna se konala oficiální tisková konference 
k příležitosti oznámení spolupráce mezi Virtual GP a značkou Mercedes-Benz, a také 
odhalení sezóny Mercedes-Benz Virtual GP 2018. 
 
Virtual GP je unikátní platforma organizující profesionální soutěže ve virtuálních 
závodech. Jde o nezávislý komerční projekt, který v České republice nemá 
konkurenci. Ani ve světě, kde síla elektronického sportu roste ještě rychleji, 
neexistuje mnoho podobných projektů. 
 
Dlouhodobým cílem Virtual GP je poukázat na úzké propojení mezi virtuálním 
světem závodů a reálným motorsportem. Simulátory dnes hrají důležitou roli a jsou 
čím dál více využívány skutečnými závodními týmy či automobilkami. Jezdci se na 
nich mohou naučit základy závodění či nastavování vozů, a přitom ani nemusí jít o 
drahé speciálně navržené systémy, nýbrž stačí běžná videohra, simulátor. 
 
Specialitou Virtual GP je pak profesionální studio a herní prostředí v rámci RE-PLAY 
studia, kde se nachází zázemí postavené přímo pro podobné turnaje a také pro 
vysílání živých přenosů. Ve studiu se nachází 12 identických počítačů zaručujících 
soutěžícím zcela shodné podmínky. Nechybí ani profesionální natáčení technika, 
pódium pro vyhlášení vítězů, projekce živého přenosu pro návštěvníky, a hlavně 
fantastická atmosféra při každém závodu. 
 
Hlavním projektem Virtual GP je pak celoroční šampionát určený těm nejlepším 12 
závodníkům z Česka a také ze Slovenska, kteří hájí barvy jednotlivých sponzorů. A 
právě pro letošní rok se hlavním partnerem tohoto šampionátu stala značka 
Mercedes-Benz. Oficiální název letošní sezóny je Mercedes-Benz Virtual GP 2018. 
 
O navázání spolupráce s Virtual GP hovořil na tiskové konferenci Martin Šlechta, 
zástupce značky Mercedes-Benz pro Českou republiku: „Je to závodění a na české 
scéně je velice těžké, a i velice drahé začít s nějakým reálným závoděním. Českých 
závodů, které bychom mohli výrazným způsobem podporovat, je málo a je to 
samozřejmě velice finančně nákladné. Takže když se nabídla tato příležitost, abychom 
podpořili virtuální závodění, a ještě s tímto zajímavým konceptem, kdy vlastně všichni 
závodníci jsou na jednom místě a závodí bok po boku vedle sebe, tak nás to velmi 
zaujalo.“ 
 
Pro značku Mercedes-Benz jde v České republice o vůbec první účast ve virtuálním 
projektu. Toto spojení je o to zajímavější, že se týká motorsportu, ve kterém se 
hodně angažuje. Cílem této spolupráce je pak ukázat i široké veřejnosti, že spojení 
mezi virtuálním a reálným světem existuje, a že to není jen o hraní na počítači. 
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Značka Mercedes-Benz pak propůjčila své hned tři závodní speciály do šampionátu 
Mercedes-Benz Virtual GP 2018. Závodit se bude nejprve s vozy Mercedes-AMG GT3, 
poté na virtuální tratě vyrazí historické prototypy Mercedes-Benz C9 ve verzi Le 
Mans z roku 1989 a na závěr sezóny se předvede loňský vůz Formule 1 pod názvem 
Mercedes F1 Hybrid. Tři různé vozy mají za úkol zatraktivnit celý šampionát, jelikož 
střídání vozů znamená pro závodníky těžkou výzvu. 
 
Značka Mercedes-Benz ocení trojici nejlepších jezdců v celé sezóně. Za třetí místo 
bude jako odměna jednodenní kurz sportovní jízdy AMG Driving Academy na 
okruhu v Mostě, konkrétně program AMG PERFORMANCE-Training. Druhý nejlepší 
kromě toho absolvuje následně ještě pokročilejší dvoudenní kurz AMG ADVANCED-
Training s větším zaměřením na závodní jízdu. A nakonec hlavní cenou bude roční 
zápůjčka vozu Mercedes-Benz třídy A, kde bude mít výherce vše zajištěné včetně 
pojištění či dálničních známek a bude si tak bude moci plně užít moderní vůz značky 
Mercedes-Benz a platit jen benzín. 
 
O tyto ceny se popere 12 nejlepších virtuálních závodníků, kteří budou bojovat ve 12 
závodech. Ty se budou většinou odehrávat v RE-PLAY studiu a na virtuálních 
kopiích skutečných závodních tratí. V kalendáři nechybí klasické okruhy jako Spa-
Francorchamps, Monza či Laguna Seca. Šampionát začne v březnu a vyvrcholí na 
konci října na herním veletrhu FOR GAMES, kam Virtual GP zamíří již potřetí v 
historii. Vůbec poprvé se pak bude jeden závod sezóny Mercedes-Benz Virtual GP 
konat také na největší motoristické akci v Česku zvané Legendy. 
 
Mezi závodníky mají jisté místo čtyři jezdci, kteří se již dohodli se sponzory a mají za 
sebou četné úspěchy v tomto šampionátu. Barvy stáje Acer Predator budou háji 
dvojnásobný šampion Virtual GP Michal Šmídl a Vojtěch Polesný. Za Republic of 
Gamers bude závodit loňský mistr Martin Štefanko a za Thrustmaster pojede 
Jaroslav Honzík. Thrustmaster je dalším velkým partnerem Virtual GP a také 
dodavatelem volantů a pedálů, bez kterých by virtuální závodění nebylo možné. 
Mezi další sponzory letošní sezóny, a tedy stáje, budou patřit například i LYNX či 
SECCO+. Další značky budou odhaleny brzy.  
 
Letošní sezóna Mercedes-Benz Virtual GP 2018 odstartuje v pražském RE-PLAY 
studiu ve Fun Areně v sobotu 24. března odpoledne. Přímý přenos včetně 
předzávodního studia je možné sledovat živě, a to prostřednictvím YouTube či 
Facebooku. Více informací je pak k dispozici na oficiálním webu. 
 
 
Video oznámení - https://www.youtube.com/watch?v=2ewegGW3uUI 
Záznam tiskové konference - https://www.youtube.com/watch?v=2KTozkwjbSc 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2ewegGW3uUI
https://www.youtube.com/watch?v=2KTozkwjbSc
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O Virtual GP: Virtual GP je zcela unikátní projekt platformy pro pořádání 
profesionálních soutěží ve virtuálních závodech. S využitím nejmodernějších 
technologií se snaží spojit to nejlepší z obou světů – toho reálného i virtuálního – a 
pomoci s hledáním nových talentů a jejich přípravou na svět motorsportu. 
 
O Mercedes-Benz Česká Republika: Společnost Mercedes-Benz Česká republika je 
generálním dovozcem automobilů značek Mercedes-Benz a smart Českou republiku. 
Firma působí na českém trhu od roku 1995 a jejím 100 % vlastníkem je Daimler AG 
se sídlem v německém Stuttgartu. Společně se sítí autorizovaných dealerů zajišťují v 
ČR prodej a servis nejen osobních vozidel uvedených značek. 
 
 
Virtual GP na Facebooku - https://www.facebook.com/VirtualGP  
Virtual GP na Twitteru - https://twitter.com/VirtualGPcz 
Virtual GP na Instagramu - https://www.instagram.com/virtualgp/ 

 
Kontakt 
Email: info@virtualgp.cz 
www.virtualgp.cz 
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