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Vítězem 55. Rallye Šumava Klatovy jsou Jan Kopecký s Janem
Hlouškem z dealerského AGROTEC ŠKODA rally teamu, v Top 10
konečného pořadí je 8 vozů ŠKODA
› Druhý podnik MČR v rally 2021, tradiční Rallye Šumava Klatovy, přinesl první letošní vítězství pro značku
ŠKODA – 150 náročných kilometrů nejrychleji zdolala zkušená posádka Jan Kopecký – Jan Hloušek
z dealerského AGROTEC ŠKODA rally teamu
› Cílem soutěže projelo všech 8 dealerských posádek, velmi těsný souboj proběhl o druhé místo mezi Janem
Černým a Fillipem Marešem – jejich speciály ŠKODA FABIA Rally2 evo v cíli dělilo 0,3 s
› Překvapením náročné soutěže byl znovu výkon mladého Dominika Stříteského, který i při svém druhém
startu s vozem prestižní třídy Rally2 jel v kontaktu s českou špičkou
› Šumavská rally se kvůli aktuálním hygienickým opatřením oficiálně konala bez diváků, na příští soutěži v
Hustopečích už by diváci být mohli a vedle sportovního zážitku na ně bude čekat i ŠKODA Rally Park se
zábavou pro celou rodinu
Mladá Boleslav, 9. května 2021 – Nebylo to z předchozích let obvyklé vítězství továrního týmu systémem start
– cíl, přesto si Jan Kopecký ve své premiérové sezoně v roli pilota jednoho ze ŠKODA dealerských týmů
počínal jako zkušený mazák. Promyšlenou jízdou bez zbytečného rizika dovezl soukromě provozovaný
speciál ŠKODA FABIA Rally2 evo na prvním místě a posílil tím i vedení v průběžném hodnocení SONAX
Mistrovství ČR v rally 2021. Ve velmi dobrém světle se ukázaly rovněž ostatní posádky 7 dealerských týmů,
které značka ŠKODA v roce 120. výročí aktivit v motoristickém sportu podporuje. První tři místa získaly na
Šumavě dealerské týmy, v Top 10 skončilo 8 vozů ŠKODA.
Těžkou soutěž s hezkými novými rychlostními zkouškami se pořadatelům Rallye Šumava, jedné z nejstarších českých
rally, podařilo pro letošní rok připravit v okolí Klatov. I to je další důkaz toho, že v České republice patří rally mezi
motoristickými sporty k nejatraktivnějším. A pokud se podaří odjet všechny soutěže letošního sedmidílného SONAX
Mistrovství ČR v rally, bude to další kamínek do mozaiky letošních oslav výročí 120 let působení značky ŠKODA
v motoristickém sportu. „Gratuluji Janu Kopeckému, který dokázal svou dealerskou Fabii zkušeně dovézt do cíle na
prvním místě. Napjatě jsem na dálku sledovala vyrovnaný souboj dalších našich jezdců Jana Černého a Filipa
Mareše, které v cíli dělilo 0,3 s. Tohle je rallysport tak, jak ho máme ve ŠKODA AUTO rádi. Doufám, že i díky naší
pomoci se do české špičky brzo dostanou i další mladí piloti vozů ŠKODA, jejichž pokroky s radostí sledujeme,“ říká
vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Martina Zimmermann.
Jan Kopecký s Janem Hlouškem vykročili svým prvním letošním vítězstvím na cestu za svým osmým mistrovským
titulem. Největší vyzyvatele, Plzeňany Václava Pecha s Petrem Uhlem, přibrzdila technická porucha jejich WRC
speciálu. „Budu se opakovat, ale i tentokrát se jelo naplno – co nejblíže limitu nás posádek i našich vozů. A při tak
vysokém tempu je ohromnému tlaku vystavena i technika. Naše ŠKODA FABIA Rally2 evo ale jako vždy fungovala
perfektně, za což děkuji celému našemu ŠKODA Agrotec týmu. A velký dík patří šumavským pořadatelům, kteří
připravili nádherné rychlé a technicky náročné tratě. Klobouk dolů, dámy a pánové,“ komentuje své šumavské vítězství
Jan Kopecký. Mimochodem, právě v okolí Klatov úspěšný závodník a pozdější mistr světa a Evropy odstartoval před
20 let svou kariéru v rally. I tehdy to bylo za volantem vozu ŠKODA. Tomu se říká stylová oslava.
Rallye Šumava Klatovy 2021 byla místem, kde se ukázala nadějná budoucnost českého rallysportu. Jan Černý i Filip
Mareš ke svým bohatým zkušenostem postupně přidávají i rychlost. A právě rychlost byla i hlavním prvkem jejich
velmi těsného a vyrovnaného souboje o druhé místo, který rozdílem 0,3 s skončil až v cílové pásce poslední rychlostní
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zkoušky. „Tohle jsou ty okamžiky, kvůli kterým děláme rallysport. Na první soutěži jsem se dost trápil a nešlo mi to.
Před Šumavou jsme si s týmem naordinovali velký test a jeho výsledky jsou znát,“ říká Jan Černý reprezentující Louda
Auto ŠKODA Racing Team. Velký obdiv odborníků si i tentokrát získal Dominik Stříteský (21) z ACA ŠKODA Vančík
Motorsport teamu, který společně se svým spolujezdcem Danny Perseinem (21) dojel bez výraznějších chyb na
čtvrtém místě. Jako bonus přidali tito mladící při svém druhém startu se speciálem ŠKODA FABIA Rally2 první
vyhranou rychlostní zkoušku. Tu další si mohou připsat na příští soutěži seriálu MČR 2021 - červnové Agrotec
Petronas Rally Hustopeče.
Číslo soutěže: 0,3 s Tolik činil v cíli rozdíl mezi Janem Černým a Filipem Marešem při jejich souboji o druhé místo.
55. Rallye Šumava Klatovy v cíli:
1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (AGROTEC ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
2. Jan Černý/Petr Černohorský (Louda Auto ŠKODA Racing Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
3. Filip Mareš/Radovan Bucha (Laureta Auto ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
4. Dominik Stříteský/Danny Persein (ACA ŠKODA Vančík Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2)
5. Miroslav Jakeš/Petr Machů (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)
6. Roman Odložilík/Martin Tureček (TRT Technology/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
7. Věroslav Cvrček/Tomáš Prokorát (Kontakt ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)
8. Albert von Thurn und Taxis (D)/Bernhard Ettel (DBRR Racig/ŠKODA FABIA Rally2 evo
9. Václav Pech jun./Petr Uhel (EuroOil Team/Ford Focus RS WRC 06)
10. Martin Vlček/Karolína Jugasová (Hyundai Kowax Racing/Hyundai i20 R5)

1:21:18,8
+ 29,4
+ 29,7
+ 1:11,4
+ 1:52,4
+ 2:57,1
+ 3:04,3
+ 3:42,6
+ 4:11,0
+ 4:15,5

Průběžné pořadí Sonax MČR v automobilových soutěžích 2021:
1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (Agrotec ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
2. Filip Mareš/Radovan Bucha (Laureta Auto ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
3. Jan Černý/Petr Černohorský (Louda Auto ŠKODA Racing Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
4. Dominik Stříteský/Danny Persein (ACA ŠKODA Vančík Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2)
5. Miroslav Jakeš/Petr Machů (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)
6. Roman Odložilík/Martin Tureček (TRT Technology/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
7. Věroslav Cvrček/Tomáš Prokorát (Kontakt ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)
8. Erik Cais/Jindřiška Žáková (Yacco ACCR Team/Ford Fiesta Rally2)
9. Martin Vlček/Karolína Jugasová (Hyundai Kowax Racing/Hyundai i20 R5)
10. Václav Pech jun./Petr Uhel (EuroOil Team/Ford Focus RS WRC 06)

110 bodů
95 bodů
73 bodů
62 bodů
45 bodů
31 bodů
31 bodů
30 bodů
20 bodů
18 bodů

Kalendář Sonax MČR v automobilových soutěžích 2021
Valašská Rally ValMez 27.03. – 28.03.2021
Rallye Šumava Klatovy 08.05. – 09.05.2021
Agrotec Rally Hustopeče 18.06. – 19.06.2021
Rally Bohemia
10.07. – 11.07.2021
Barum Czech Rally Zlín 27.08. – 29.08.2021
Invelt Rally Pačejov
01.10. – 03.10.2021
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Vedoucí Komunikace podniku a Interní komunikace
T +420 326 811 773
tomas.kotera@skoda-auto.cz
/skodacz

/skoda.cz

/skodacr

Pavel Jína
Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika
T +420 326 811 776
pavel.jina@skoda-auto.cz

/SKODACeskarepublika

Fotografie k tématu:
Rallye Šumava Klatovy 2021 přinesla první letošní vítězství pro značky
ŠKODA. Vítězi druhé soutěže MČR 2021 je posádka Jan Kopecký – Jan
Hloušek
Náročných 150 kilometrů nejrychleji zdolala zkušená
posádka Jan Kopecký – Jan Hloušek z dealerského týmu
AGROTEC ŠKODA rally team.
Stáhnout

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům,
působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity.
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB,
KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV,
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

