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Mistrovství ČR v rally pokračuje mezi jihomoravskými vinicemi,
posádky dealerských týmů ŠKODA opět v roli favoritů
› 8 vozů ŠKODA v 7 dealerských týmech na startu 16. Agrotec Petronas Rally Hustopeče, vedoucí posádka
průběžného pořadí Jan Kopecký/Jan Hloušek nastupuje v barvách domácího týmu se startovním číslem 1
› Letos poprvé oficiálně s diváky u tratí rychlostních zkoušek
› Na 107 přihlášených posádek čeká 10 rychlostních zkoušek o celkové délce 143 km, nebudou chybět ani
oblíbené a v Česku vzácné šotolinové úseky
Mladá Boleslav, 16. června 2021 – SONAX Mistrovství ČR v rally 2021 pokračuje třetím podnikem na jihu
Moravy. ŠKODA AUTO Česká republika společně se svými vybranými dealery opět nasazuje všechny své
posádky, které zatím suverénně dominují průběžnému pořadí. Do soutěže vstupují jako největší favorité Jan
Kopecký s Janem Hlouškem, hájící barvy místního autorizovaného obchodníka AGROTEC ŠKODA Hustopeče.
O pódium a další příděl bodů zabojují i ostatní posádky ŠKODA dealerských týmů. Kromě českého
šampionátu je soutěž mezi vinicemi zařazena i do slovenského mistrovství.
Se startovním číslem 1 vstoupí do hustopečské soutěže sedminásobný mistr ČR Jan Kopecký, jenž odstartuje na
domácí půdě svého AGROTEC ŠKODA rally teamu. Se spolujezdcem Janem Hlouškem usedne opět do vozu ŠKODA
FABIA Rally2 evo v barvách autorizovaného obchodníka Agrotec, který je jedním z hlavních partnerů této rally. Jan
Kopecký bude chtít jistě navázat na šňůru svých vítězství před rokem 2019, když při posledním klání v Hustopečích
kvůli termínové kolizi se zahraničním podnikem chyběl. Premiéru za volantem zcela nového speciálu ŠKODA FABIA
Rally2 evo z limitované série Edition 120 oslaví v Hustopečích dvojice Filip Mareš/Radovan Bucha, reprezentující
mladoboleslavského ŠKODA obchodníka Laureta Auto. Právě Filip Mareš obhajuje vítězství z roku 2019, kdy se
v okolí Hustopečí závodilo naposledy. Další vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo vyšle do boje autorizovaný prodejce Louda
Auto s osvědčenou posádkou Jan Černý/Petr Černohorský, která se na Šumavě blýskla druhým místem. Hned dvojici
speciálů ŠKODA FABIA Rally2 nasadí zlínský prodejce Samohýl Motor pro své posádky Miroslav Jakeš/Petr Machů a
Adam Březík/Ondřej Krajča. Ostravská Autocentrála posílá na trať talentovaného Dominika Stříteského, kterého bude
poprvé navigovat zkušený spolujezdec Jiří Hovorka. Autorizovaný obchodník KONTAKT – služby motoristům bude mít
ve startovním poli dvojici Věroslav Cvrček/Tomáš Prokorát a Autokomplex Menčík nasadí Davida Tomka, jemuž bude
podobně jako na Šumavě číst noty rychlý soutěžní jezdec Václav Kopáček.
V Hustopečích bude pokračovat také slovenský šampionát, kterému podobně jako tomu tuzemskému kralují posádky
s vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo. Opět tak dojde k přímé konfrontaci mezi českou a slovenskou špičkou, což soutěži
okořeněné oblíbenými šotolinovými úseky nepochybně přidá na atraktivitě. Za zmínku stojí také skutečnost, že letos
dostali poprvé zelenou i diváci. Ti mohou libovolně navštěvovat rychlostní zkoušky, do servisního zázemí však bude
mít veřejnost přístup částečně omezený. Pro ty, kterým bude vstup povolen, bude připraven stánek autorizovaného
obchodníka Agrotec s vystavenými vozy ŠKODA, rallysimulátorem.
„Jsme velmi rádi, že se konečně divákům otevírá šance fandit svým favoritům u tratí rychlostních zkoušek. Snad si to
po dlouhé době užijí a posádky se jim odvděčí kvalitními výkony. Návštěvníky, kteří se dostanou i do servisního
zázemí, bych ráda pozvala ke stánku našeho autorizovaného obchodníka Agrotec, kde pro ně kromě drobného
občerstvení budou k dispozici nové vozy ŠKODA a mohou si tam vyzkoušet i jízdu na rallysimulátoru. Pevně věřím, že
příště už budou mít diváci přístup bez jakýchkoliv omezení,“ dodává Martina Zimmermann odpovědná za marketing
ŠKODA AUTO Česká republika
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Oficiální start Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2021 proběhne v Husově ulici v pátek 18. června krátce po 17.
hodině. Celková délka soutěže je navržena na 361 km, z čehož rychlostní zkoušky tvoří téměř 40 procent (142,6 km).
Sobotní program začne krátce před desátou hodinou, první vozy lze očekávat na cílové rampě po 17. hodině. Jako
tradičně se povedlo postavit kompaktní a náročnou trať, na níž nechybí ani technické úseky mezi vinicemi. Díky
podpoře místních samospráv se podařilo nově zařadit zkoušku Hustopečsko, která bude s téměř 23 kilometry
nejdelším měřeným úsekem soutěže. Na atraktivních tratích mezi vinicemi se představí i historické skvosty, protože
soutěž je rovněž součástí mistrovství SR v rally historických automobilů i České Trofeje v rally historických automobilů.

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2021
1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (AGROTEC ŠKODA rally team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
2. Filip Mareš/Radovan Bucha (LAURETA AUTO ŠKODA TEAM/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
3. Jan Černý/Petr Černohorský (LOUDA AUTO ŠKODA RACING TEAM/ŠKODA FABIA Rally2 evo)
4. Dominik Stříteský/Danny Persein (ACA ŠKODA Vančík Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2)
5. Miroslav Jakeš/Petr Machů (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)
6. Věroslav Cvrček/Tomáš Prokorát (KONTAKT ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)

110 bodů
95 bodů
73 bodů
62 bodů
43 bodů
31 bodů

Zajímavosti z dealerských týmů ŠKODA:
• Adrenalin na místě spolujezdce v soutěžním speciálu ŠKODA FABIA Rally2 si vyzkoušeli vybraní zákazníci
turnovského dealera KONTAKT – služby motoristům. V rámci zážitkového dne je na trati Adventure Land v Bělé pod
Bezdězem svezl Věroslav Cvrček z KONTAKT ŠKODA TEAMu.
• Nezvyklé zpestření si do přípravy před Rally Hustopeče zařadil David Tomek. Pilot středočeského AUTOKOMPLEX
MENČÍK ŠKODA RALLY TEAMu se postavil na start veteránské rally 7Castles Trial. Se spolujezdkyní Nikolou
Červinkovou, moderátorkou sportovní redakce TV Nova, usedl do historického speciálu ŠKODA OCTAVIA Touring
Sport z roku 1963.

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
zatím bez termínu
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Vedoucí Komunikace podniku a Interní komunikace
T +420 326 811 773
tomas.kotera@skoda-auto.cz
/skodacz

/skoda.cz

/skodacr

Pavel Jína
Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika
T +420 326 811 776
pavel.jina@skoda-auto.cz

/SKODACeskarepublika

Fotografie k tématu:
Mistrovství ČR v rally pokračuje mezi jihomoravskými
vinicemi, posádky dealerských týmů ŠKODA opět
v roli favoritů
SONAX Mistrovství ČR v rally 2021 pokračuje třetím
podnikem na jihu Moravy. ŠKODA AUTO Česká republika
společně se svými vybranými dealery opět nasazuje
všechny své posádky. Do soutěže vstupují jako největší
favorité Jan Kopecký s Janem Hlouškem, hájící barvy
místního autorizovaného obchodníka AGROTEC ŠKODA
Hustopeče.
Stáhnout

Zdroj: ŠKODA AUTO

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.

