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Jan Kopecký předvedl strhující závěr a je vítězem Rallye 
Český Krumlov, všechny dealerské týmy ŠKODA v top 5 
 

› Osmidílné SONAX Mistrovství ČR v automobilových soutěžích 2022 pokračovalo o 

víkendu třetím podnikem – náročnou 49. Rallye Český Krumlov 

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

všechny dealerské posádky ŠKODA skončily v top 5, 6 vozů ŠKODA v top 10  

 

Mladá Boleslav, 21. května 2022 – Letošní česká rally sezona je v plném proudu a týmy 

nemají čas na odpočinek. Domácí šampionát pokračoval dva týdny po Rallye Šumava na 

Rallye Český Krumlov a stejně rychlé bylo i tempo v čele startovního pole. Z těsného 

vítězství o 3,4 sekundy se po vypjatém souboji radoval Jan Kopecký. Pilot dealerského 

ŠKODA Agrotec Rally Teamu sedmým krumlovským vítězstvím vyrovnal rekord Romana 

Kresty. 

 

Jak rozhodnout extrémně vyrovnaný souboj a vyhrát rally? Jan Kopecký předvedl, že k tomu 

nestačí pouhá schopnost naplno sešlápnout plynový pedál svého soutěžního speciálu ŠKODA 

FABIA Rally2 evo. K úspěchu je často třeba přidat i vysokou dávku strategie, zručnosti a 

schopnosti dokonale znát potenciál svého soutěžního nářadí. Pilot dealerského ŠKODA Agrotec 

Rally Teamu totiž svého největšího vyzyvatele přeskočil až v závěrečné rychlostní zkoušce 

především díky radikální změně nastavení svého vozu. „Po celodenním přetahování o desetiny a 

jízdě na hraně jsme věděli, že už nejde jet rychleji a že musíme zkusit něco vymyslet. Závěrečný 

test se od těch předchozích lišil mnohem rozbitějším povrchem, takže jsme těsně před startem 

pomocí nářadí v autě předělali nastavení vozu. Radikálně změkčený podvozek v úzké rozbité 

asfaltové koleji rychlostní zkoušky Rožmberk zafungoval a to nám přineslo vítězství,“ zhodnotil 

dramatický závěr Jan Kopecký, který upevnil své průběžné vedení v letošním českém rally 

šampionátu. 

 

Na extrémně rychlé a technicky náročné Rallye Český Krumlov se v dobrém světle předvedli piloti 

dalších dealerských týmů ŠKODA. Nejenže mladící za volanty speciálů ŠKODA znovu ukázali 

spolehlivost, vyrovnanost a schopnost dokončit soutěž, ale postupně přidávají i rychlost. Filip Mareš 

z mladoboleslavské stáje Laureta Auto ŠKODA Team dokázal vedle Jana Kopeckého a Václava 

Pecha jako jediný zvítězit v rychlostní zkoušce. Juniorské „pušky“ Dominik Stříteský a Adam Březík 

u fanoušků sklízely obdiv za stále sílící schopnost kombinovat rychlost a spolehlivost. Zejména 

Stříteský, pilot týmu ACA ŠKODA Vančík Motorsport, s klidnou hlavou ustál místy až zběsilé tempo. 

Na rychlostní zkoušce Rožmberk dokonce zajel stejný čas jako mnohem zkušenější Jan Kopecký. 

Adam Březík ze zlínského Samohýl ŠKODA Teamu si dle svého hodnocení odváží z Českého 

Krumlova další poznatky pro jízdu na proměnlivém povrchu, kde se střídá vlhký a suchý asfalt.  

 

Účastníky českého rally šampionátu nyní čeká měsíční pauza, kterou ukončí červnová Agrotec 

Petronas Rally Hustopeče. Na mixu asfaltových a šotolinových tratí v kraji vinic čeká na posádky 

obvyklá hrozba extrémně vysokých teplot. Fanoušci se budou moci do varu dostat nejenom při 

sledování soubojů na rychlostních zkouškách, ale například i při návštěvě tradiční ŠKODA fan zóny 

v servisním zázemí v Hustopečích. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Číslo soutěže: 28 – tolik kilometrů měřila letošní varianta legendární rychlostní zkoušky Malonty, 

která patří mezi nejdelší v českém rally šampionátu 

 

Konečné výsledky 49. Rallye Český Krumlov: 

 

1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (Agrotec ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) 1:22:50,4 

2. Václav Pech/Petr Uhel (EuroOil Team/Ford Focus RS WRC 06)   +3,4 

3. Filip Mareš/Radovan Bucha (Laureta Auto ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) +1:01,9 

4. Dominik Stříteský/Jiří Hovorka (ACA Vančík ŠKODA/ŠKODA FABIA Rally2)  +1:20,2 

5. Adam Březík/Ondřej Krajča (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)  +2:56,4 

6. Martin Vlček/Alexandra Skripová (Kowax 2BRally Racing/Hyundai i20 N Rally2) +7:25,4 

7. Karel Trojan jun./Karel Chlup (Korno Motorsport/ŠKODA Fabia Rally2)  +8:10,3 

8. Jaromír Tarabus/Daniel Trunkát (TT Team/Peugeot 208 Rally4)   +9:51,2 

9. Ondřej Šimek/Vítězslav Baďura (Shivamotoshop/Ford Fiesta R5)   +9:57,3 

10. David Soldát/Jan Winzig (PP Racing/ŠKODA FABIA Rally2)   +10,49,4 

 

 

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: 

 

 

Vítězem 49. Rallye Český Krumlov je Jan Kopecký, 
všechny dealerské týmy ŠKODA se umístily v top 5 

Domácí šampionát pokračoval dva týdny po Rallye 

Šumava na Rallye Český Krumlov a stejně rychlé bylo  

i tempo v čele startovního pole. Z těsného vítězství  

o 3,4 sekundy se po vypjatém souboji radoval Jan 

Kopecký. Pilot dealerského ŠKODA Agrotec Rally Teamu 

sedmým krumlovským vítězstvím vyrovnal rekord Romana 

Kresty. 

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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