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SONAX Mistrovství ČR v rally vjíždí do rozhodující fáze,  
v Pačejově nebude chybět ani letošní šampión Jan Kopecký 
 

› 7 posádek dealerských týmů ŠKODA na startu 42. Invelt Rally Pačejov, mezi nimi i letošní mistři ČR Jan 

Kopecký a Jan Hloušek 

› Předposlední 6. soutěž SONAX Mistrovství ČR v rally slibuje zajímavé souboje o body do konečného pořadí, 

kromě soudobých vozů pojedou svůj šampionát i historici 

› Pořadatelé oživili trať novými rychlostními zkouškami, těch bude celkem 14 v délce přes 140 km 

 

Mladá Boleslav, 29. září 2021 – Mistrovství ČR v automobilových soutěžích pokračuje o víkendu 2. a 3. října 

42. ročníkem Invelt Rally Pačejov. Podnik na západě Čech, který teprve nedávno vstoupil do kalendáře 

dvoudenních soutěží, slibuje dramatickou bitvu o domácí body. Mistrovská sezona 2021 se chýlí ke svému 

závěru, a přestože o titulu je rozhodnuto, ve hře zůstávají další medailové pozice. 

 

Na startu bude i posádka nových mistrů republiky Jan Kopecký/Jan Hloušek s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo 

v barvách Agrotec ŠKODA Rally Teamu. Přestože si vítězstvím na Barumce zajistili s předstihem mistrovský titul, 

v okolí Pačejova budou patřit opět k největším favoritům. Role pronásledovatelů na trati i v celkovém pořadí připadne 

dvojici Filip Mareš/Radovan Bucha se stejným mladoboleslavským speciálem v péči Laureta Auto ŠKODA Teamu. Po 

přestávce způsobené absencí ve Zlíně se do hry o mistrovské body vrací Jan Černý s Petrem Černohorským, kteří 

tradičně usednou do vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo v barvách Louda Auto ŠKODA Racing Teamu. Napilno měli před 

Pačejovem v týmu ACA ŠKODA Vančík Motorsport, jehož ŠKODA FABIA Rally2 utrpěla na Barumce nemalé šrámy. 

Ty se podařilo odstranit, a tak talentovaný Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou po svém boku může pilně sbírat další 

zkušenosti i body. Start v Pačejově slouží současně jako ostrý test na nadcházející Rally RACC Catalunya – Costa 

Daurada, kde si dvojice Stříteský/Hovorka odbude premiéru v mistrovství světa. Do bojů o přední umístění chtějí 

zasáhnout také obě posádky ambiciózního Samohýl ŠKODA Teamu – Miroslav Jakeš/Petr Machů a Adam 

Březík/Ondřej Krajča. Kontakt ŠKODA Team pošle na trať svou tradiční dvojici Věroslav Cvrček/Tomáš Prokorát 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2. 

 

Po loňské úspěšné premiéře bude letošní 42. ročník pačejovské soutěže opět součástí mistrovství České republiky, 

kde sehraje roli předposledního podniku v kalendáři. Nebudou však chybět ani účastníci mistrovství ČR v rally 

historických automobilů, kteří v letošním roce premiérově absolvují obě etapy. I v poli historiků bude značka ŠKODA 

hojně zastoupena. Také Česká trofej v rally pravidelnosti se tentokrát pojede po oba dny, ale každý den bude 

započítáván samostatně. V rámci 42. Invelt Rally Pačejov bude vidět rovněž autorizovaný obchodník značky ŠKODA 

z nedalekých Horažďovic. V areálu společnosti Autospol Plus budou probíhat technické i administrativní přejímky, 

diváci si tam mohou prohlédnout aktuálně nabízené vozy ŠKODA včetně zcela nového modelu FABIA, který vstoupil 

na český trh před několika dny. 

 

V pátek 1. října proběhne shakedown a večer bude patřit předstartovní show na horažďovickém náměstí, která je mezi 

diváky i partnery rally velmi populární. Pořadatelé se snažili oživit trať novými rychlostními zkouškami. Do 

harmonogramu zařadili zcela nové atraktivní pasáže, které nahradí rychlé úseky na širokém asfaltu. V sobotu na 

posádky čeká 8 rychlostních zkoušek v divácky oblíbeném formátu se dvěma servisními zastávkami na letišti v obci 

Pole. Nedělní etapa nabídne 6 rychlostních zkoušek na třech úsecích. Délkou a náročností bude však obtížnější než 

první den. Celkově měří trať 450 km, z toho 142 km připadá na 14 rychlostních zkoušek. Vítězná posádka by se měla 

na cílové rampě v Horažďovicích objevit v neděli 3. října ve 14:30 hodin. 
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Průběžné pořadí SONAX Mistrovství ČR 2021 před Invelt Rally Pačejov: 

1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (Agrotec ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  303,5 

2. Filip Mareš/Radovan Bucha (Laureta Auto ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  233 

3. Jan Černý/Petr Černohorský (Louda Auto ŠKODA Racing Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) 139 

4. Dominik Stříteský/Jiří Hovorka (ACA ŠKODA Vančík Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2)  132 

5. Miroslav Jakeš/Petr Machů (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)   124,5 

6. Václav Pech/Petr Uhel (EuroOil Team/Ford Focus WRC 06)     93 

 

Zajímavosti z dealerských týmů: 

 

› Roli mechanika soutěžního vozu na plný úvazek si vyzkoušel Dominik Stříteský z týmu ACA ŠKODA Vančík 

Motorsport. Vzápětí po nehodě na Barum Rally putovala FABIA do týmových dílen v Lukově u Zlína, kde prošla 

kompletní opravou. Do rozsáhlých prací se aktivně zapojil i Dominik, a speciál ŠKODA FABIA Rally2 tak poznal do 

posledního šroubku. 

 

› Jan Černý se aktivně zapojil do kampaně k uvedení nového modelu ŠKODA FABIA. Pilot Louda Auto ŠKODA 

Racing Teamu byl jedním z hostů společenské události uspořádané při příležitosti zahájení prodeje této novinky v 

síti Louda Auto. Na akci se představila nejen týmová ŠKODA FABIA Rally2 evo, ale například i rally simulátor. 

 

› Invelt Rally Pačejov 2021 vynechá David Tomek, který nedávno přesedlal z modelu ŠKODA FABIA Rally2 do 

novější specifikace ŠKODA FABIA Rally2 evo. Při její premiéře na rallysprintu ve Vyškově zajížděl pilot pražského 

Autokomplex Menčík ŠKODA Rally Teamu kvalitní časy, ale po nedobrovolném výletu mimo trať došlo k poškození 

vozu, který se do západočeské soutěže nestihne stoprocentně připravit. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera       Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku a Interní komunikace   Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika 

T +420 326 811 773      T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 
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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 značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion 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; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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