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Esportový turnaj OCTAVIA RS iV Trophy ze seriálu  
ŠKODA eRally Cup ovládl jeho favorit Lukáš Matěja 
 
› Živé finále turnaje OCTAVIA RS iV Trophy 2020/2021 za účasti 8 finalistů základní části se uskutečnilo 

16. května ve ŠKODA Training Center v Kosmonosech u Mladé Boleslavi 
› Prvním vítězem esportového turnaje v rámci seriálu ŠKODA eRally Cup se stal Lukáš Matěja, jenž vyhrál 

tříměsíční zápůjčku nového vozu ŠKODA OCTAVIA RS iV 
› Značka ŠKODA slaví 120 let v motoristickém sportu a hledá nové cesty, jak oslovit fanoušky reálného 

i virtuálního závodění 
 
Mladá Boleslav, 17. května 2021 – První turnaj nového značkového esport seriálu ŠKODA eRally Cup má za 
sebou finálové klání o atraktivní ceny. OCTAVIA RS iV Trophy 2020/2021 se uskutečnila 16. května v servisním 
centru ŠKODA v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Absolutní vítěz Lukáš Matěja vyhrál zápůjčku plug-in 
hybridního vozu ŠKODA OCTAVIA RS iV na 3 měsíce. I další v pořadí se mohou těšit na atraktivní ceny – 
vedle výbavy pro esport je to například i svezení v reálném soutěžním speciálu ŠKODA FABIA Rally2. 
 
Původně se finále mělo uskutečnit již 13. března, ale pandemická situace to bohužel neumožnila. Finalisté se tak za 
přísných hygienických opatření sešli až na druhý pokus 16. května v servisním centru značky ŠKODA v Kosmonosech 
u Mladé Boleslavi, aby změřili síly v závěrečném souboji o atraktivní ceny. V rámci vloženého závodu osobností se 
akce zúčastnili i jezdci dealerských týmů značky ŠKODA bojující v letošním MČR v rally. Za volantem virtuálního 
speciálu ŠKODA FABIA Rally2 se představil například Filip Mareš (Laureta Auto Škoda Team), Dominik Stříteský 
(ACA ŠKODA Vančík Motorsport) nebo Adam Březík a Miroslav Jakeš ze zlínského Samohýl ŠKODA Teamu.„Náš 
vlastní esportový seriál je jednou z mnoha aktivit, jejichž prostřednictvím slavíme 120 let působení značky ŠKODA v 
motoristickém sportu. Jedná se o raketově rostoucí odvětví zábavy a trávení volného času, které navíc přitahuje jinou 
cílovou skupinu než klasický motorsport. Hledáme nové možnosti, jak oslovit širokou veřejnost, která dnes tráví stále 
více času ve virtuálním světě,“ doplňuje zapojení české automobilky do virtuálního závodění vedoucí marketingu 
ŠKODA AUTO Česká republika Martina Zimmermann. 
 
Seriál ŠKODA eRally Cup je složený z několika samostatných turnajů, které se postupně představí během roku 2021. 
Prvním z nich byla právě o víkendu zakončená OCTAVIA RS iV Trophy 2020/2021, během níž absolvovalo téměř pět 
set registrovaných účastníků 5 kvalifikačních soutěží, a na základě jejich výsledků postoupili do finále. V rámci tohoto 
Live eventu se proti sobě na jednom místě a v jeden čas postavilo 8 finalistů, kteří v komentovaném závodě usedli za 
volanty identických simulátorů ŠKODA RallySim. Vítězem finále se stal Lukáš Matěja, který se raduje ze zápůjčky 
vozu ŠKODA OCTAVIA RS iV. Na 2. místě skončil Luděk Lušovský, jenž se společně se třetím Davidem Dorňákem 
může těšit na voucher na nákup vybavení pro esport. Čtvrtý Jiří Valík a pátý Petr Kužela v cíli finálové soutěže si 
vyzkouší pocity na sedadle spolujezdce v reálném soutěžním speciálu ŠKODA FABIA Rally2.  
 
ŠKODA AUTO letos slaví 120 let svého angažmá v motoristickém sportu. Podobnou tradicí se může pochlubit jen 
málokterá automobilka na světě. Z tohoto pohledu je letošní rok pro českou značku mimořádně významný. Kromě 
tradičního motorsportu, který se opírá především o velkorysou podporu zákaznických týmů, hledá automobilka i další 
možnosti, jak prezentovat toto významné jubileum co možná nejširšímu spektru diváků a fanoušků motoristického 
sportu. Jednou z cest je i dynamicky se rozvíjející oblast elektronického sportu, v níž se prezentuje právě 
prostřednictvím seriálu ŠKODA eRally Cup. OCTAVIA RS iV Trophy 2020/20021 byla jeho první součástí, další budou 
následovat do konce letošního roku. Tím nejbližším bude turnaj 120 let ŠKODA Motorsportu, jehož základní část 
odstartuje v následujících týdnech. Tentokrát se bude závodit s vozy ŠKODA FABIA WRC a živé finále pro osmičku 
nejlepších ze základní části se uskuteční v mladoboleslavském ŠKODA Muzeu v termínu letošního ročníku Rally 
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Bohemia 2021. Veškeré aktuální informace ze ŠKODA eRally Cupu, ale i ze světa esportu obecně, najdou zájemci na 
oficiálních stránkách seriálu (https://www.skoda-erallycup.cz). 
 
 
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: 
 

 

První turnaj nového značkového esport seriálu ŠKODA 
eRally Cup má za sebou finálové klání o atraktivní ceny  
V rámci Live eventu se proti sobě na jednom místě a v jeden 
čas postavilo 8 finalistů, kteří v komentovaném závodě 
usedli za volanty identických simulátorů ŠKODA RallySim  
 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Lukáš Matěja ovládl esportový turnaj  
OCTAVIA RS iV Trophy ze seriálu ŠKODA eRally Cup 
První turnaj nového značkového seriálu ŠKODA eRally Cup 
má za sebou finálové klání o ceny. OCTAVIA RS iV Trophy 
2020/2021 se uskutečnila 16. května v servisním centru 
ŠKODA v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Absolutní vítěz 
Lukáš Matěja (na fotografii) vyhrál zápůjčku plug-in 
hybridního vozu ŠKODA OCTAVIA RS iV na 3 měsíce,  
ale i další v pořadí se mohou těšit na atraktivní ceny. 
 
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. 


