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ŠKODA Motorsport opět naplno v provozu  
 

› ŠKODA zaznamenala úspěšný restart rallyových aktivit v České republice po přerušení 

z důvodu koronakrize 

› Soukromý jezdec ŠKODA Petr Semerád vyhrál MOGUL Test-Rally Sosnová 

› Továrního jezdce Jana Kopeckého zdržel defekt pneumatiky jeho vozu ŠKODA FABIA 

Rally2 evo 

› Český zákazník si převzal soutěžní vůz FABIA s pořadovým číslem 353 

 

Mladá Boleslav, 25. června 2020 – Po přestávce způsobené koronakrizí se rozjíždí ŠKODA 

Motorsport opět naplno. Zákazníkovi dodala 353. soutěžní vůz FABIA jen těsně před tím, než 

se rozjela první soutěž po přerušení – MOGUL Test-Rally Sosnová. Za volantem skutečného 

vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo prokázal vítězstvím svoji rychlost soukromník a ambasador 

české značky ve světě e-závodů Petr Semerád (CZ), jedoucí se spolujezdcem Filipem 

Šindelářem (CZ). Tovární jezdec ŠKODA Jan Kopecký (CZ) se spolujezdcem Janem 

Hlouškem (CZ) zajel na první zkoušce nejrychlejší čas, pak ale jeho šance na vítězství zmařil 

defekt. 

 

Po měsících různých omezení způsobených koronakrizí byl minulý pátek pro ŠKODA Motorsport 

speciálním dnem. Výkonný ředitel české společnosti Entry Engineering Pavel Paickr si v centrále 

ŠKODA Motorsport v Mladé Boleslavi převzal 353. soutěžní vůz FABIA, který bude používat 

juniorský mistr Evropy (ERC1) Filip Mareš.  

 

Jenom den potom se na závodní trati v Sosnové během MOTUL Test-Rally opět rozezněl zvuk 

českého soutěžního vozu. Rekordman v počtu zisku titulů mistra České republiky a mistr světa 

2018 kategorie WRC2 Jan Kopecký jel opět se spolujezdcem Janem Hlouškem a s vozem ŠKODA 

FABIA Rally2 evo zajel po dlouhém přerušení závodní sezóny na první zkoušce nejrychlejší čas. 

Avšak defekt na druhé rychlostní zkoušce jej připravil o šance na vítězství. V reálném světě 

prokázal těsným vítězstvím svoji rychlost soukromník a ambasador ŠKODA ve světě e-závodů Petr 

Semerád (CZ), jedoucí se spolujezdcem Filipem Šindelářem (CZ). 

 

„Po tak dlouhé pauze bylo řízení vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo v závodním nasazení skutečně 

fascinující. Kromě toho to ale byl také dobrý trénink pro Jana a pro mě před skutečným restartem 

mistrovství České republiky, které proběhne na nadcházející Rally Bohemia,“ vysvětluje Jan 

Kopecký. Sedminásobný mistr České republiky je společně se spolujezdcem Janem Hlouškem 

jedním z hlavních favoritů pro Rally Bohemia (10. 7.–12. 7. 2020). 

 

 
Výsledky MOGUL Test-Rally Sosnová: 
 

1. Semerád/ Šindelář (CZ/CZ), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 24:03,5 min 

2. Štajf/Rajnoha (CZ/CZ), VW Polo GTI Rally2, +2,8 s 

3. Vlček/Jugasová (CZ/CZ), Hyundai i20 Rally2, +11,1 s 

4. Kačírek/Řiháková (CZ/CZ), ŠKODA FABIA Rally2, +12,2 s 

5. Pech jun./Uhel (CZ/CZ), Ford Focus RS WRC 06, +12,4 s 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA na MOGUL Test-Rally Sosnová 

Petr Semerád a Filip Šindelář vyhráli s vozem 

ŠKODA FABIA Rally2 evo MOGUL Test-Rally 

Sosnová 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na MOGUL Test-Rally Sosnová 

Tovární jezdec ŠKODA Jan Kopecký (CZ) zajel 

společně s Janem Hlouškem (CZ) první nejrychlejší 

čas, nicméně ztratil šanci na vítězství kvůli defektu 

svého vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na MOGUL Test-Rally Sosnová 

Těsně před soutěží MOGUL Test-Rally Sosnová byla 

dodána zákazníkovi soutěžní FABIA s pořadovým 

číslem 353. Zleva: David Jareš (vedoucí 

zákaznického programu u ŠKODA Motorsport), 

Věroslav Cvrček (Rexteam, technická podpora), 

juniorský mistr Evropy Filip Mareš, Pavel Paickr 

(výkonný ředitel Entry Engineering) a Norbert Hampl 

(prodejce ŠKODA Motorsport)  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 

Rok 2019 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Česká automobilka v něm uvedla vůz ŠKODA FABIA R5 evo. 
Tovární posádka Kalle Rovaperä/Jonne Halttunen se stali mistry světa v hodnocení jezdců a spolujezdců v kategorii 
WRC2 Pro a současně také ŠKODA Motorsport vybojovala ve stejné kategorii titul mistra světa výrobců. Zákaznická 
posádka ŠKODA ve složení Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais zvítězila v kategorii WRC2 pro soukromé týmy. 

Úspěchy české značky ale byly doslova celosvětové. Mistrovství Evropy (ERC) vyhrála posádka Chris Ingram/Ross 
Whittock (GB/GB). Filip Mareš/Jan Hloušek (CZ/CZ) triumfovali v juniorském mistrovství Evropy FIA European Rally 
Championship/ERC1 Junior. Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (KEN/GB) se stali mistry Afriky v seriálu FIA African 
Rally Championship (ARC), Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) vyhráli mistrovství Severní a Střední Ameriky FIA 
North American and Central American Rally Championship (NACAM). Posádky jedoucí s vozy ŠKODA navíc zvítězily 
v mnoha národních mistrovstvích. 

ŠKODA FABIA R5 evo byla homologována Mezinárodní automobilovou federací FIA 1. dubna 2019. Propracovaný 
soutěžní vůz s pohonem všech kol navázal na dlouhou závodní tradici ŠKODA Motorsport. 

ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových soutěžích – 
ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů po celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rallye (WRC2) v roce 2016, jakož i mnoho vítězství v Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA Asijsko-
pacifickém mistrovství (APRC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC), nebo vítězství v Mistrovství Evropy 
cestovních vozů v roce 1981. Týmy ŠKODA několikrát triumfovaly i na nejslavnější a nejstarší rallye na světě, Rally 
Monte-Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911. 

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, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  

› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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 přes 35 000 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“. 
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