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120 let na poli motorsportu: ŠKODA AUTO Česká republika 
podpoří rekordních 8 dealerských posádek 
 

› ŠKODA AUTO Česká republika podpoří v rámci 120. výročí působení značky v motoristickém sportu 

významným způsobem přední tuzemské posádky v automobilových soutěžích  

› 8 vozů v 7 dealerských týmech – MČR v rallye 2021 dostane nový náboj díky unikátní spolupráci obchodní 

organizace ŠKODA AUTO Česká republika s jejími autorizovanými prodejci 

› Motoristický sport patří k tradičním pilířům sponzoringových aktivit značky ŠKODA nejen na českém trhu 

 

Mladá Boleslav, 2. března 2021 – Automobilka ŠKODA slaví letos významné jubileum – 120 let svého působení 

v motoristickém sportu. S tímto výročím se pojí řada aktivit na národní i mezinárodní úrovni v průběhu celého 

roku. Jednou z nich je účast tzv. dealerských týmů se soutěžními speciály ŠKODA FABIA Rally 2 nebo ŠKODA 

FABIA Rally 2 evo, které budou startovat s podporou tuzemského importéra značky ŠKODA. Do mistrovství 

ČR v rallye 2021 zasáhne tímto způsobem historicky největší počet 7 autorizovaných prodejců, kteří 

dohromady nasadí 8 závodních posádek. 

 

Podpora zákaznických týmů není pro značku ŠKODA úplnou novinkou. V uplynulých sezonách jich do domácího 

šampionátu zasáhlo několik. Historický milník s sebou letos přináší ještě větší intenzitu po stránce kvality i kvantity. 

Autorizované obchodníky značky ŠKODA, kteří založili vlastní tým pro MČR v rallye, podporuje importér 

prostřednictvím marketingového bonusu částkou 500 000 Kč. K tomu poskytuje balíček náhradních dílů v hodnotě 

dalších 900 000 Kč, který obsahuje nové turbo, převodovku a diferenciál. Podporované týmy mohou navíc celoročně 

využívat poradenství od specialistů zákaznického programu ŠKODA Motorsport.  

 

„V roce 120. výročí prvních aktivit značky na poli motorsportu jsme se rozhodli podpořit maximální počet posádek, 

které absolvují domácí mistrovství ČR s vozy ŠKODA FABIA Rally 2 nebo ŠKODA FABIA Rally 2 evo. České rallye 

mají vysokou úroveň a i díky tomu se těší velkému zájmu fanoušků a médií. Jsme přesvědčeni, že vybrané posádky 

budou důstojnými reprezentanty naší značky na soutěžních tratích i mimo ně,“ říká Petr Janeba, vedoucí marketingu 

ŠKODA AUTO Česká republika. 

 

Do letošního šampionátu nastoupí 7 dealerských týmů s 8 posádkami. Nebude mezi nimi chybět sedminásobný 

mistr ČR Jan Kopecký, který se spolujezdcem Janem Hlouškem usedne do vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo v barvách 

autorizovaného obchodníka Agrotec. Stejný speciál bude mít k dispozici dvojice Filip Mareš/Radovan Bucha, která hájí 

barvy společnosti Laureta Auto. Další vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo vyšle do boje společnost Louda Auto s posádkou 

Jan Černý/Petr Černohorský. Starší provedení ŠKODA FABIA Rally2, hned ve dvou exemplářích, nasadí známý 

zlínský prodejce Samohýl Motor pro své posádky Miroslav Jakeš/Petr Machů a Adam Březík/Ondřej Krajča. 

Společnost Autocentrála posílá na tratě rychlostních zkoušek mladého a nadějného Dominika Stříteského, jehož 

novým navigátorem pro letošní rok se stává Danny Persein. Turnovský dealer Kontakt – služby motoristům bude mít 

ve startovním poli dvojici Věroslav Cvrček/Tomáš Prokorát a Autokomplex Menčík sází na posádku  

David Tomek/Marek Zeman. 

 

ŠKODA AUTO v rámci své marketingové strategie dlouhodobě podporuje nejen motoristický sport, ale i cyklistiku, 

lední hokej a na lokální úrovni další sportovní odvětví. Nejinak tomu bude v roce 2021, kdy slaví 120 let svého 

angažmá v motoristickém sportu. Za tu dobu se celosvětově proslavila především zásluhou úspěchů svého továrního 

týmu ŠKODA Motorsport. Za volanty různých strojů s okřídleným šípem ve znaku usedala velká jména domácího i 

mezinárodního motorsportu. Podobnou tradicí se může pochlubit jen málokterá automobilka na světě. Letos se těžiště 

motorsportovních aktivit přesouvá směrem k zákaznickým týmům, kterým bude poskytována ještě velkorysejší 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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podpora než kdykoliv v minulosti. Nově značka ŠKODA objevuje rozvíjející se oblast e-sportu, v níž se prezentuje 

například prostřednictvím svého vlastního seriálu ŠKODA eRally Cup. 

 

Podporované dealerské týmy v mistrovství ČR 2021 

 

Agrotec ŠKODA Rally Team Jan Kopecký/ Jan Hloušek 

Laureta Auto ŠKODA Team Filip Mareš/ Radovan Bucha 

Louda Auto ŠKODA Racing Team Jan Černý/ Petr Černohorský 

Samohýl ŠKODA Team Miroslav Jakeš/ Petr Machů 

Samohýl ŠKODA Team Adam Březík/ Ondřej Krajča 

ACA ŠKODA Vančík Motorsport Dominik Stříteský/ Danny Persein 

Kontakt ŠKODA Team Věroslav Cvrček/ Tomáš Prokorát 

Autokomplex Menčík ŠKODA Rally Team David Tomek/ Marek Zeman 

 

Kalendář MČR v automobilových soutěžích 2021 

 

Valašská Rally ValMez 27. 03. – 28. 03. 2021 

Rallye Šumava Klatovy 08. 05. – 09. 05. 2021 

Rallye Český Krumlov 21. 05. – 22. 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 

 

 

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: 

 

 

ŠKODA AUTO letos podpoří 8 vozů v 7 dealerských týmech 

MČR v rallye 2021 dostane nový náboj díky unikátní 

spolupráci obchodní organizace ŠKODA AUTO Česká 

republika s jejími autorizovanými prodejci 

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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. 
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