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Dramatickým závěrem 48. Rallye Český Krumlov vygradovalo 
mistrovství ČR v rally, dealerské týmy ŠKODA byly opět vidět 
 

› Vítězem poslední soutěže mistrovství ČR v rally 2021 se po vyrovnaném souboji s Janem Kopeckým stal 

Václav Pech 

› Závěr sezony rozhodl o konečném 3. místě, které škrtáním nejhorších výsledků uniklo Janu Černému 

› 6 posádek dealerských týmů ŠKODA v cíli rychlé a technicky náročné 48. Rallye Český Krumlov 

 

Mladá Boleslav, 14. listopadu 2021 – Přestože o letošních titulech mistra a vicemistra ČR v seriálu 

automobilových soutěží bylo rozhodnuto již před startem 48. Rallye Český Krumlov, slibovala jihočeská 

soutěž dramatickou bitvu o konečné třetí místo. Teoretickou šanci na bronzovou příčku v celkovém pořadí 

měla čtveřice pilotů, z nichž se nakonec radoval českokrumlovský vítěz Václav Pech. Již jistý mistr ČR pro rok 

2021 Jan Kopecký dojel druhý, Filip Mareš po předčasném zisku pozice českého vicemistra nestartoval. 

 

Rallye Český Krumlov 2021 měla být strašákem pro všechny účastníky, kteří se po covidovém přesunu z tradičního 

jarního termínu na podzim obávali nástrah v podobě mokré a uklouzané trati. To nakonec platilo jenom zčásti, protože 

mokrý povrch přinesla pouze nedělní etapa. V té sobotní čekala na účastníky převážně z Česka a Rakouska suchá 

trať a slunečné počasí. Z osmi dealerských posádek ŠKODA se na start postavilo sedm a do cíle jich dorazilo šest. Již 

jistý vicemistr Filip Mareš z mladoboleslavského Laureta Auto ŠKODA Teamu na start nenastoupil. David Tomek 

z pražského Autokomplex Menčík ŠKODA Rally Teamu svůj speciál ŠKODA FABIA Rally2 odstavil na druhé 

rychlostní zkoušce kvůli zdravotním problémům posádky. Na čele se mezitím odehrávalo drama v podobě 

vyrovnaného souboje o první místo mezi Janem Kopeckým a jeho tradičním rivalem Václavem Pechem. 

 

Po sobotní první etapě se z průběžného vedení radoval Jan Kopecký. Pilot Agrotec ŠKODA Rally Teamu si zejména 

bezchybným výkonem na večerních rychlostních zkouškách vytvořil pohodlný náskok 10,5 s na svého 

pronásledovatele. Ten ale druhý den situaci nečekaně otočil. V neděli, v rámci druhé a zároveň závěrečné etapy, byl 

nejrychlejší na všech čtyřech rychlostních zkouškách. Pro Jana Kopeckého byla malou útěchou i kuriozita v podobě 

zcela totožného času s plzeňským soupeřem na závěrečné RZ Malonty. Ani to však nestačilo a Václav Pech nejenže 

postupně stáhnul svou ztrátu, ale díky nedělnímu výkonu se v cíli radoval z prvního místa s náskokem 3,5 s na Jana 

Kopeckého. „Gratuluji Václavu Pechovi k vítězství. I když už jsme do Krumlova přijeli jako jistí mistři, snažili jsme se jet 

od začátku naplno. Myslím, že naše souboje musely diváky bavit,“ zhodnotil soutěž v cíli Jan Kopecký. 

 

Českokrumlovským vítězstvím si Václav Pech zajistil třetí místo v konečném hodnocení sedmidílného šampionátu, kde 

letos dokázal vyhrát dvě soutěže. Na konečné třetí místo si před závěrečným podnikem sezony dělal naděje i Jan 

Černý, ale ani třetí místo podpořené několika kvalitními časy pilotovi dealerského Louda Auto ŠKODA Racing Teamu 

na rychlých krumlovských testech nestačilo. Po povinném škrtání dvou nejhorších výsledků mu v mistrovství ČR 2021 

patří konečná čtvrtá příčka. Za Janem Černým se v Českém Krumlově doslova ukázkově seřadili další piloti ŠKODA 

dealerských týmů. Čtvrtou a pátou pozici si připsaly posádky zlínského ŠKODA Samohýl Teamu v pořadí Miroslav 

Jakeš a Adam Březík – ten v Krumlově startoval poprvé. Svoji premiéru si na jedné z nejtěžších českých soutěží odbyl 

i Dominik Stříteský, který dojetím do cíle přerušil předchozí sérii čtyř nedokončených soutěží. 

 

Zajímavé číslo soutěže: 0 

Tolik činil rozdíl v zajetém čase mezi Janem Kopeckým a Václav Pechem na závěrečné RZ Malonty. Legendární a 

technicky náročnou zkoušku o délce 25,17 km absolvovali oba piloti v totožném čase 12:17,8 min. 

 

Konečné výsledky 48. Rallye Český Krumlov: 
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1. Václav Pech jun./Petr Uhel (EuroOil Team/Ford Focus WRC 06)    1:16:55,8 

2. Jan Kopecký/Jan Hloušek (Agrotec ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  +3,5 

3. Jan Černý/Petr Černohorský (Louda Auto ŠKODA Racing Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) +1:12,5 

4. Miroslav Jakeš/Petr Machů (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)   +2:43,9 

5. Adam Březík/Ondřej Krajča (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)   +2:55,5 

6. Dominik Stříteský/Jiří Hovorka (ACA ŠKODA Vančík Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2)  +3:26,7 

7. Věroslav Cvrček jun./Tomáš Prokorát (Kontakt ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)  +5:56,5 

8. Karel Trojan jun./Petr Chlup (Trojan Karel/ŠKODA FABIA Rally2)    +7:30,1 

9. Simon Wagner/Anne Katharina Stein (oba A/Wagner Simon/Opel Corsa Rally4)   +7:39,3 

10. Albert von Thurn und Taxis/Bernhard Ettel (oba D/BRR Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) +13:01,3 

 

Konečné pořadí SONAX Mistrovství ČR 2021: 

1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (Agrotec ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  313,5 b 

2. Filip Mareš/Radovan Bucha (Laureta Auto ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  241 

3. Václav Pech jun./Petr Uhel (EuroOil Team/Ford Focus WRC 06)    196 

4. Jan Černý/Petr Černohorský (Louda Auto ŠKODA Racing Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) 178 

5. Dominik Stříteský/Jiří Hovorka (ACA ŠKODA Vančík Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2)  153 

6. Miroslav Jakeš/Petr Machů (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)   144,5 

7. Věroslav Cvrček jun./Tomáš Prokorát (Kontakt ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)  93,5 

8. Roman Odložilík/Martin Tureček (Odložilík Roman/ŠKODA FABIA Rally2 evo)   86 

9. Adam Březík/Ondřej Krajča (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)   74 

10. Martin Vlček/Karolína Jugasová (Hyundai Kowax Racig/Hyundai i20 Rally2)   60,5 

 

 

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: 

 

 

Náročná a rychlá 48. Rallye Český Krumlov nabídla 

dramatický souboj o vítězství 

Již jistý domácí šampion Jan Kopecký na jihu Čech těsně 

podlehl Václavu Pechovi. V netypickém podzimním termínu se 

jelo rychle a doslova na ostří nože. V sobotu dominoval Jan 

Kopecký, v neděli naopak Václav Pech. Titul českého mistra 

pro rok 2021 je v držení posádky Jan Kopecký – Jan Hloušek.  

 

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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