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Jan Kopecký vítězem jubilejní Barum Czech Rally Zlín. 
Pilot dealerského týmu ŠKODA slaví zisk osmého 
mistrovského titulu. 
 

› O nečekaném vítězi 50. ročníku nejslavnější české rally se rozhodlo až v závěrečné rychlostní zkoušce, kdy 

z prvního místa havaroval do té doby suverénně vedoucí Erik Cais 

› Rekordman Jan Kopecký vyhrává Barum Rally již podesáté, na Zlínsku kraluje nepřetržitě od roku 2015  

› ŠKODA Rally Park na náměstí Míru ve Zlíně celý víkend bavil všechny fanoušky motorsportu 

 

Zlín, 29. srpna 2021 – Každá rally končí až v cíli poslední rychlostní zkoušky. Toto zlaté pravidlo 

motoristického sportu platilo i na letošní Barum Czech Rally Zlín. Jan Kopecký s vozem ŠKODA FABIA Rally2 

evo se stal vítězem poté, co do té doby suverénně vedoucí Erik Cais přibližně v polovině závěrečného testu 

havaroval. Tímto dramatickým vítězstvím si dvojice Kopecký – Hloušek zajistila dvě soutěže před koncem 

sezony titul mistrů ČR pro rok 2021. 

 

Největším strašákem jubilejní 50. Barum Czech Rally Zlín mělo být počasí. Přestože se předpověď silných dešťových 

přeháněk nakonec nevyplnila, tradiční česká soutěž si i tak udržela pověst jedné z nejtěžších evropských soutěží. Už 

tak složité podmínky na technicky náročných silničkách zvlněné valašské krajiny komplikovalo množství nečistot – 

zejména kamení a bláta, které se vytahaly z provlhlých krajnic. „Barumka je z tohoto pohledu šílená, zrádný je zde 

každý metr trati. Erik si zasloužil vyhrát, jel fantasticky. Zkoušeli jsme s ním bojovat až do cíle, štěstí bylo nakonec na 

naší straně. Děkuji týmu i spolujezdcovi za perfektní výkon,“ komentuje tradiční vrchol domácí rally sezony Jan 

Kopecký. Pilot nově vzniklého dealerského týmu ŠKODA Agrotec nebyl na Zlínsku poražen od roku 2015, desátým 

vítězstvím dokonce ještě více posílil pozici rekordmana Barum Rally. 

 

Na ikonické české rally se představily i další posádky s vozy ŠKODA. Pro druhé místo si nakonec dojel Andreas 

Mikkelsen. Nor startující za privátní stáj Toksport WRT podporovanou týmem ŠKODA Motorsport se dostal do 

průběžného vedení FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC) a míří za titulem kontinentálního šampióna. Pozornost 

českých fanoušků se ve velké míře zaměřila i na další piloty startující s vozy ŠKODA. Velice dobře si na Barum Rally 

vedli Filip Mareš s Radovanem Buchou, kteří s nejnovější specifikací vozů ŠKODA FABIA Rally2 evo dojeli na třetím 

místě. Mezi nejlepší desítku jezdců se vešel i Miroslav Jakeš ze zlínského týmu ŠKODA Samohýl. Osm z deseti 

nejrychlejších vozů Barum Czech Rally Zlín 2021 vezlo na kapotě okřídlený šíp. Řada z týmu těžila přímo na místě 

soutěže z technického poradenství specialistů ŠKODA, kteří byli přítomni v servisní zóně v Otrokovicích. 

 

O velkou porci zábavy nebyla nouze pouze na rychlostních zkouškách. Nejen pro příznivce motorsportu byl od 

pátečního odpoledne do nedělního večera na náměstí Míru ve Zlíně otevřen rozlehlý ŠKODA Rally Park. Bohatý 

doprovodný program poutal pozornost dospělých i dětí. Velké popularitě se těšily zejména rallysimulátory ŠKODA 

SimRide nebo závody RC modelů ŠKODA FABIA Rally2 evo. Na místě nechyběly ani skutečné modely vozů 

z aktuální produkce ŠKODA AUTO. Celkem navštívilo zlínskou fanzónu přibližně 4 000 lidí. Celá řada návštěvníků 

byla i ze zahraničí. SONAX Mistrovství České republiky v automobilových soutěžích má před sebou ještě dva podniky 

– říjnovou Rally Pačejov a listopadovou Rally Český Krumlov. 

 

Výsledky Barum Czech Rally Zlín 2021: 

1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (Agrotec ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) 2:00:07,2 

2. Andreas Mikkelsen/Jonas Andersson (Toksport WRT/ŠKODA FABIA Rally2 evo) +40,1 

3. Filip Mareš/Radovan Bucha (Laureta Auto ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) +1:40,2 
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4. Norbert Herczig/Ramó Ferencz (HUN/ŠKODA FABIA Rally2 evo)   +1:44,0 

5. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk (PL/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  +2:28,5 

6. Efrén Llarena/Sara Fernández (ESP/ŠKODA FABIA Rally2 evo)   +3:09,4 

7. Callum Devine/James Fulton (IRL/ŠKODA FABIA Rally2 evo)    +3:22,8 

8. Miroslav Jakeš/Petr Machů (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)  +4:50,7 

9. Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (F/Citroën C3 Rally2)    +5:13,4 

10. Martin Koči/Martin Tureček (CZ/ŠKODA FABIA Rally2 evo)    +6:00,0 

 

    

Zajímavé číslo Barum Czech Rally Zlín 2021: 

8 vozů ŠKODA se vešlo do výsledkové top10. 

 

 

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: 

 

 
 

 

 

 

 

 

50. Barum Czech Rally Zlín měla dramatický závěr. 

Vítěz Jan Kopecký získal s předstihem 8. titul mistra ČR. 

Jan Kopecký s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo se stal 

vítězem poté, co do té doby suverénně vedoucí Erik Cais 

přibližně v polovině závěrečného testu havaroval. Tímto 

dramatickým vítězstvím si dvojice Kopecký – Hloušek 

zajistila dvě soutěže před koncem sezony titul mistrů ČR pro 

rok 2021. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Bohatý doprovodný program zajistil ŠKODA Rally Park 

O velkou porci zábavy nebyla nouze pouze na rychlostních 

zkouškách. Nejen pro příznivce motorsportu byl od 

pátečního odpoledne do nedělního večera na náměstí Míru 

ve Zlíně otevřen rozlehlý ŠKODA Rally Park. 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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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