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Vítězem 56. Rallye Šumava Klatovy je Jan Kopecký, 
dealerské týmy ŠKODA obsadily první 4 místa v cíli 
 

› Osmidílné SONAX Mistrovství ČR v automobilových soutěžích 2022 pokračovalo o 

víkendu druhým podnikem, tradiční 56. Rallye Šumava Klatovy 

› Vítězem se stala posádka Jan Kopecký – Jan Hloušek z Agrotec ŠKODA Rally Teamu. 

Dealerské posádky ŠKODA obsadily první 4 místa v cíli 

› Šumavský sportovní víkend nabídl zábavu pro celé rodiny, na náměstí v Klatovech slavila 

úspěch fanouškovská ŠKODA zóna. Okolo tratí se sešly desítky tisíc fanoušků 

 

Mladá Boleslav, 8. května 2022 – Nejstarší automobilová soutěž v Česku má za sebou svůj 

56. ročník, který byl druhým podnikem letošního osmidílného mistrovství ČR. Vítězem 

třídenní bitvy na rychlých asfaltových tratích v okolí Klatov a Sušice se nakonec stala 

posádka Jan Kopecký – Jan Hloušek s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo v barvách 

dealerského Agrotec ŠKODA Rally Teamu. Špičkové výkony předvedly i další dealerské 

posádky týmů ŠKODA, které obsadily první čtyři místa v cíli náročné soutěže. 

 

Letošní česká rally sezona připomíná jízdu na horské dráze. Na úvodní Valašské Rally přišel Jan 

Kopecký o průběžné vedení a nakonec i celkové vítězství v poslední rychlostní zkoušce. O měsíc 

později na Šumavě naopak dvě rychlostní zkoušky před koncem soutěže vítězství získal. Stalo se 

tak i díky technickým problémům a následnému odstoupení do té doby vedoucího Václava Pecha, 

se kterým Kopecký sváděl zejména v nedělní etapě vyrovnané souboje. „Odstoupení Václava 

Pecha mě mrzí, ale taková je zkrátka rally. Víkend hodnotím pozitivně, podařilo se nám vylepšit 

nastavení vozu na novou značku pneumatik, ke které jsme přešli v letošním roce,“ okomentoval 

náročnou rally Jan Kopecký, který sedmým šumavským vítězstvím okupuje statistiky před 

Václavem Pechem (5 vítězství) a Leo Pavlíkem (4 vítězství). 

 

Velkého sportovního výkonu dosáhl mladý pilot Dominik Stříteský (22), který zejména v nedělní 

etapě předváděl těsné souboje s Filipem Marešem. Soupeři, kteří ovšem oba hájí barvy vybraných 

ŠKODA dealerských týmů, si nic nedarovali až do poslední rychlostní zkoušky. Po odjetých 160 km 

se rozdíl mezi oběma piloty speciálů ŠKODA FABIA smrsknul na 1,2 sekundy ve prospěch 

Dominika Stříteského. Jezdec dealerského týmu ACA ŠKODA Vančík Motorsport druhým místem 

na Rallye Šumava vyrovnal své dosavadní nejlepší umístění v soutěži MČR. V loňském roce 

skončil druhý na Rally Bohemia a nyní v okolí Klatov opět potvrdil, že už ve své druhé sezoně za 

volantem speciálu Rally2 patří mezi širší českou špičku. Úspěch dealerských týmů ŠKODA potvrdil 

na Šumavě čtvrtý Adam Březík ze zlínského Samohýl ŠKODA Teamu. 

 

O víkendu byly v okolí Klatov k vidění i historické exempláře soutěžních vozů s okřídleným šípem 

ve znaku, neboť souběžně s Rallye Šumava Klatovy se konal jubilejní 30. ročník Historic Vltava 

Rallye. V akci na trati se předvedly speciály ŠKODA 130 RS nebo ŠKODA 130 LR. Jejich piloti 

předváděli dravou jízdu okořeněnou powerslidy zejména na ikonické „čínovské kose“, ostré zatáčce 

na předměstí Klatov. Tuto pasáž si fanoušci a fotografové letos užili naposled, protože už příští rok 

bude nahrazena novým kruhovým objezdem. Co naopak zcela jistě zůstane, to je bohatý 

doprovodný program s atrakcemi ŠKODA. Ten i v letošním roce bavil fanoušky na klatovském 

Náměstí Míru a místní dealer AUTO NEJDL jej plánuje nasadit i příští rok. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Číslo soutěže: 5 – tolik vozů ŠKODA dojelo v top 5 Rallye Šumava Klatovy 2022 

 

Konečné výsledky 56. Rallye Šumava Klatovy: 

 

1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (Agrotec ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) 1:26:23,7 

2. Dominik Stříteský/Jiří Hovorka (ACA Vančík ŠKODA/ŠKODA FABIA Rally2)  +1:02,9 

3. Filip Mareš/Radovan Bucha (Laureta Auto ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) +1:04,1 

4. Adam Březík/Ondřej Krajča (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)  +1:48,2 

5. Jan Talaš ml./Tomáš Šmíd (Duck Racing/ŠKODA FABIA Rally2)   +2:55,6 

6. Věroslav Cvrček ml./Petr Novák (Kontakt ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) +3:11,5 

7. Albert von Thurn und Taxis/Bernhard Ettel (BRR/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  +4:02,1 

8. Martin Vlček/Jaroslav Novák (Kowax 2BRally Racing/Hyundai i20 N Rally2)  +5:07,9 

9. Karel Trojan jun./Karel Chlup (Korno Motorsport/ŠKODA Fabia Rally2)  +5:42,6 

10. Ondřej Šimek/Vítězslav Baďura (Shivamotoshop/Ford Fiesta R5)   +6:43,1 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera     Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku   Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO 

a interní komunikace    Česká republika 

P +420 326 811 773     P +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Nejstarší česká rally má za sebou svůj 56. ročník 

Vítězem Rallye Šumava Klatovy, náročné třídenní bitvy, se 

v dramatickém a vyrovnaném závěru stala zkušená 

posádka Jan Kopecký – Jan Hloušek s vozem ŠKODA 

FABIA Rally2 evo v barvách dealerského Agrotec ŠKODA 

Rally Teamu. 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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