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Značka ŠKODA slaví 120 let svého působení 
v motorsportu ve velkém stylu, do Rally Bohemia 
nastupuje s 9 posádkami  
› ŠKODA Motorsport letos exkluzivně v rámci oslav 120 let angažmá české značky 

v motoristickém sportu při Rally Bohemia 2021 nasadí 3 posádky s vozy ŠKODA FABIA 
Rally2 evo 

› 6 dalších vozů ŠKODA FABIA zabojuje o mistrovské body v barvách 5 dealerských týmů, 
z nichž mají pódiové ambice především posádky Filip Mareš/Radovan Bucha a Jan 
Černý/Petr Černohorský 

› Na účastníky 4. soutěže letošního SONAX Mistrovství ČR v rally čeká 10. a 11. července 15 
rychlostních zkoušek o celkové délce 159 km 

 
Mladá Boleslav, 22. června 2021 – SONAX Mistrovství ČR v automobilových soutěžích 2021 
pokračuje čtvrtým dílem v okolí Mladé Boleslavi. Značka ŠKODA využije domácího prostředí 
k oslavě významného jubilea a bude se prezentovat ještě silněji než dosud. Kromě 6 
posádek dealerských týmů nastoupí další 3 vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo v barvách 
ŠKODA Motorsport za podpory ŠKODA AUTO Česká republika. Automobilka chystá tradičně 
bohatý doprovodný program pro dospělé i děti. 

Do prvního vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo usedne sedminásobný mistr ČR a testovací jezdec 
ŠKODA Motorsport Jan Kopecký spolu se svým tradičním navigátorem Janem Hlouškem. Ve 
druhém voze připraveným týmem ŠKODA Motorsport dostane životní příležitost mladý talentovaný 
jezdec Dominik Stříteský, jenž překvapil svými výkony v prvních dvou podnicích šampionátu. Ve 
své premiérové sezoně za volantem vozu Rally2 získal dvakrát skvělé 4. místo a předčil i řadu 
zkušenějších jezdců. 21letý Stříteský začínal v roce 2009 na motokárách, ale svou první rallyovou 
sezonu absolvoval teprve v roce 2018. Ve velmi krátké době se vypracoval mezi elitu a už v sezoně 
2020 patřil mezi absolutní špičku jezdců na vozech s jednou poháněnou nápravou. Letos hájí barvy 
dealerského týmu ACA ŠKODA Vančík Motorsport, ale mladoboleslavská soutěž pro něho i jeho 
nového navigátora Jiřího Hovorku přinese zkušenost jiného kalibru. Třetí speciál v barvách ŠKODA 
Motorsport bude pilotovat 20 letý bolivijský jezdec Marco Bulacia Wilkinson navigovaný 
argentinským spolujezdcem Marcelem Der Ohannesianem. Jihoamerická posádka letos startuje 
v barvách týmu Toksport WRT ve světovém seriálu WRC2, kde aktuálně zaujímá 3. místo. 

O přední příčky chtějí opět zabojovat i posádky dealerských týmů. Vysoké ambice má zejména 
domácí Filip Mareš, jenž usedne do nového vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 v barvách 
Laureta Auto ŠKODA Teamu. Navázat na svou stále se lepšící formu bude chtít i osvědčená 
dvojice Jan Černý/Petr Černohorský hájící barvy Louda Auto ŠKODA Racing Teamu. V plné 
sestavě nastoupí Samohýl ŠKODA Team s posádkami Miroslav Jakeš/Petr Machů 
a Adam Březík/Ondřej Krajča. O další cenné body do mistrovství ČR chtějí zabojovat Věroslav 
Cvrček s Tomášem Prokorátem (Kontakt ŠKODA Team) i David Tomek s Václavem Kopáčkem 
(Autokomplex Menčík ŠKODA Rally Team).  

„Rally Bohemia je pro značku ŠKODA domovskou soutěží, kterou každoročně navštěvují tisíce 
zaměstnanců automobilky a jejich rodiny. I proto jsme si ji vybrali jako jeden z pilířů letošních oslav 
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120. výročí našeho působení v motoristickém sportu. Ve spolupráci s oddělením ŠKODA 
Motorsport jsme připravili netradiční aranžmá, které přivede na start ještě více podporovaných vozů 
ŠKODA. Těšíme se na jejich souboje a zveme všechny fanoušky nejen k tratím rychlostních 
zkoušek, ale letos poprvé i do centra Mladé Boleslavi, kde bude pro veřejnost připravený ŠKODA 
Rally park. V něm chystáme řadu zajímavých aktivit pro návštěvníky všech věkových kategorií,“ 
vysvětluje Martina Zimmermann odpovědná za marketing ŠKODA AUTO Česká republika.  

Rally Bohemia 2021 se koná v obvyklém termínu na začátku prázdnin a tratě rychlostních zkoušek 
zavedou posádky opět do Středočeského a Libereckého kraje. Soutěž je proslulá unikátními a 
technicky náročnými rychlostními zkouškami, pořadatelé navíc neúnavně vyhledávají i další nové 
lokality. Pro letošní rok připravili znovu velmi obtížné zkoušky na Liberecku, kde se uskuteční první 
etapa. V neděli se rally vrátí na Mladoboleslavsko, kde se posádky mohou těšit na převážně nové 
měřené úseky. Centrem soutěže zůstává statutární město Mladá Boleslav, které je současně jejím 
spolupořadatelem, pro servisní zázemí bude opět využit rozlehlý areál letiště v Hoškovicích 
u Mnichova Hradiště. 

 

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2021 

1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (Agrotec ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  158 bodů 
2. Filip Mareš/Radovan Bucha (Laureta Auto ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  134 bodů 
3. Jan Černý/Petr Černohorský (Louda Auto ŠKODA Racing Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) 102 bodů 
4. Dominik Stříteský/Jiří Hovorka (ACA ŠKODA Vančík Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2) 86 bodů 
5. Václav Pech/Petr Uhel (EuroOil Team/Ford Focus WRC 06) 78 bodů 
6. Miroslav Jakeš/Petr Machů (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2) 64 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 Petronas 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 
Rallye Český Krumlov 12.11. – 14.11.2021 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Zbyněk Straškraba  Pavel Jína 
Komunikace Motorsportu Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika 
T +420 605 293 168 T +420 326 811 776 
zbynek.straskraba@skoda-auto.cz pavel.jina@skoda-auto.cz 
http://skoda-motorsport.com  
 
 
ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter       
 

Fotografie k tématu: 

 

 

Značka ŠKODA slaví 120 let svého působení na poli 
motorsportu ve velkém stylu, do Rally Bohemia 
nastupuje s 9 posádkami  
SONAX Mistrovství ČR v automobilových soutěžích 
2021 pokračuje čtvrtým dílem v okolí Mladé Boleslavi. 
Značka ŠKODA využije domácího prostředí k oslavě 
významného jubilea a bude se prezentovat ještě silněji 
než dosud. Kromě 6 posádek dealerských týmů 
nastoupí další 3 vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo v 
barvách ŠKODA Motorsport za podpory ŠKODA AUTO 
Česká republika. 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Značka ŠKODA slaví 120 let svého působení na poli 
motorsportu ve velkém stylu, do Rally Bohemia 
nastupuje s 9 posádkami  
Třetí speciál v barvách ŠKODA Motorsport bude 
pilotovat 20 letý bolivijský jezdec Marco Bulacia 
Wilkinson navigovaný argentinským spolujezdcem 
Marcelem Der Ohannesianem. 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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. Mezi historické úspěchy patří vítězství v Evropském mistrovství 
cestovních vozů 1987 a zisk několika titulů FIA Mistrovství světa v rallye kategorie WRC2. V průběhu let zákaznické 
týmy ŠKODA vybojovaly mnoho národních mistrovství a také několik titulů ve FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC), 
Intercontinental Rally Challenge (IRC), mistrovství Afriky FIA African Rally Championship (ARC), mistrovství Severní 
a Střední Ameriky FIA North American and Central American Rally Championship (NACAM), mistrovství Jižní Ameriky 
FIA South American Rally Championship (CODASUR) a v asijsko-pacifickém poháru FIA Asia-Pacific Rally 
Championship (APRC). Týmy ŠKODA také vítězily ve svých třídách v nejstarší a nejznámější rallye na světě – 
legendární Rallye Monte-Carlo, která se poprvé jela v roce 1911. 

V roce 2009 vzala ŠKODA FABIA SUPER S2000 rallyovou scénu útokem. Následující sezónu rallyový speciál 
s pohonem všech kol a dvoulitrovým atmosférickým motorem získal 50 národních a mezinárodních titulů po celém 
světě. Tehdy to byla nejúspěšnější kapitola historie motorsportu ŠKODA, avšak jen do okamžiku, než přišel nástupce. 
ŠKODA FABIA R5, postavená na základě sériového modelu, byla vybavena pohonem všech kol a přeplňovaným 
motorem 1,6 litru. Mezinárodní automobilová federace FIA ji homologovala 1. dubna 2015. Dále zdokonalená ŠKODA 
FABIA R5 evo (homologace 1. dubna 2019) pokračovala v dlouhé úspěšné závodní tradici ŠKODA Motorsport. 
Z důvodu změn v předpisech došlo v roce 2020 k přejmenování vozu na ŠKODA FABIA Rally2 evo. 

Úspěšný příběh vozu ŠKODA FABIA R5 začal v roce 2016, kdy Esapekka Lapi (FIN) získal jezdecký titul v kategorii 
WRC2 FIA Mistrovství světa v rally. Následující rok stejný titul v kategorii WRC2 vyhrál Pontus Tidemand (S) a ŠKODA 
Motorsport k němu přidala ve stejné kategorii titul výrobců. V roce 2018 se v kategorii WRC2 stal mistrem světa tovární 
jezdec ŠKODA Jan Kopecký. Rok 2019 byl doposud nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Kalle Rovanperä 
a Jonne Halttunen (FIN/FIN) vyhráli tituly mistrů světa v kategorii WRC2 Pro pro jezdce a spolujezdce a současně 
pomohli získat titul mistra světa v kategorii výrobců pro tým ŠKODA Motorsport. V roce 2020 v kategorii WRC2 
vybojoval týmový titul tým Toksport WRT, který je zákaznickým týmem ŠKODA. 
   
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. 


