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Bohemia Rally Mladá Boleslav otevírá druhý 
poločas domácího mistrovství, v akci se představí i 
nová ŠKODA FABIA RS Rally2 
 

› Světová divácká premiéra zcela nového soutěžního speciálu ŠKODA FABIA RS Rally2: 

Andreas Mikkelsen s ním absolvuje celou trať v roli předjezdce 

› Tradiční automobilová soutěž letos s novým názvem i novými tratěmi, posádky včetně 

všech dealerských týmů ŠKODA prověří 14 rychlostních zkoušek v délce 158 km 

› ŠKODA Rally Park v servisní zóně na letišti v Hoškovicích přivítá fanoušky rallysportu a 

připraví jim bohatý doprovodný program pro celou rodinu 

 

Mladá Boleslav, 1. července 2022 – Tradiční soutěž s centrem ve městě automobilů 

absolvuje letos svůj 49. ročník o víkendu 8. až 10. července pod obměněným názvem 

Bohemia Rally Mladá Boleslav. Zahájí tak druhou polovinu SONAX Mistrovství ČR 

v automobilových soutěžích 2022. Na domácí půdě automobilky ŠKODA se odehraje i velká 

premiéra: Jako předjezdec se na tratích všech rychlostních zkoušek ukáže hvězda 

světového rallysportu Andreas Mikkelsen za volantem zcela nového soutěžního speciálu 

ŠKODA FABIA RS Rally2. 

 

Soutěž v okolí Mladé Boleslavi má pro značku ŠKODA nejen symbolický význam, proto je 

rozhodnutí ukázat nový soutěžní vůz veřejnosti právě tady naprosto logické. Pár týdnů před oficiální 

homologací se ŠKODA FABIA RS Rally2 představí na tratích všech rychlostních zkoušek 

s označením X. Znamená to, že pojede 4 minuty před první posádkou startovního pole. Roli jejího 

pilota zastane norský jezdec Andreas Mikkelsen, jenž v minulosti vyhrál 3 soutěže MS a loni se 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo stal celkovým vítězem mistrovství Evropy a současně 

světového seriálu WRC2. Na horké sedadlo spolujezdce usedne jeho obvyklý navigátor Torstein 

Eriksen, nepůjde tak o žádnou spanilou jízdu. Diváci podél trati tak budou moci sledovat zbrusu 

nový speciál v ostrém tempu bezprostředně před soutěžním polem. 

 

Zatímco ŠKODA FABIA RS Rally2 pojede mimo soutěž, ve startovním poli budou hrát 

prim dealerské týmy s vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo, které vládnou absolutní klasifikaci domácího 

šampionátu. V pozici vedoucí posádky českého mistrovství odstartují vítězové poslední odjeté 

soutěže v Hustopečích Jan Kopecký a Jan Hloušek z Agrotec ŠKODA Rally Teamu. V barvách 

domácího Laureta Auto ŠKODA Teamu nastoupí jejich nejbližší pronásledovatelé Filip Mareš a 

Radovan Bucha. Mladík Dominik Stříteský se zkušeným navigátorem Jiřím Hovorkou ze stáje 

ACA ŠKODA Vančík Motorsport chtějí navázat na výborné výkony z dosavadních soutěží, které jim 

zajistily 3. příčku v průběžném pořadí. Naopak napravit ne zcela vydařený výsledek z Hustopečí 

chtějí Adam Březík s Ondřejem Krajčou ze Samohýl ŠKODA Teamu. Startovní pole nepostrádá 

nikoho z tuzemské špičky. Kromě soudobých vozů budou o mistrovské body bojovat i účastníci 

domácího šampionátu v rally historických vozidel. 

 

49. Bohemia Rally Mladá Boleslav se koná v tradičním červencovém termínu, ale pod novým 

názvem obsahujícím jméno statutárního města Mladá Boleslav. Tratě unikátních a technicky 

náročných rychlostních zkoušek opět provedou posádky Středočeským a Libereckým krajem. V 

pátek proběhnou přejímky a odpolední divácká show v areálu Autodromu Sosnová u České Lípy, 
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kde se navečer uskuteční úvodní rychlostní zkouška. Pro letošní rok organizátoři připravili těžké 

zkoušky Kvítkovice, Bzí a Radostín na Liberecku, kde se jede první etapa. V neděli se soutěž vrátí 

na Mladoboleslavsko, kde na účastníky čekají měřené úseky Staroměstská, Krásná a Zvířetice. 

Servisní zóna bude stejně jako loni umístěna na letišti v Hoškovicích u Mnichova Hradiště. Tam 

vyroste i oblíbený ŠKODA Rally Park, který návštěvníkům naservíruje řadu zajímavostí. 

K největším tahákům nepochybně patří maketa nového soutěžního speciálu ŠKODA FABIA RS 

Rally2, ale pozornost jistě upoutá i studentský prototyp ŠKODA AFRIQ. Dospělí i děti si mohou 

zazávodit na rallysimulátorech, přičemž vítěz celého víkendového klání obdrží věcné ceny. Kdo 

nebude chtít soutěžit, může si odpočinout v relaxační zóně nebo si vytvořit rodinný snímek ve 

fotokoutku. „Tato rally je pro značku ŠKODA jednou z nejdůležitějších soutěží v roce, čemuž 

odpovídá i naše aktivace na místě. Rádi uvítáme diváky v našem Rally Parku, kde kromě řady 

dalších atrakcí mohou obdivovat nový vůz ŠKODA FABIA RS Rally2. Jeho ostrou verzi uvidí i na 

rychlostních zkouškách se špičkovou světovou posádkou,“ zve fanoušky k návštěvě 

mladoboleslavské soutěže i jejího zázemí vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika 

Libor Šedivák. 

 

 

Zajímavosti z dealerských týmů ŠKODA: 

 

• Jan Kopecký s Adamem Březíkem si před Bohemia Rally Mladá Boleslav naplánovali 

společnou přípravu. Posádky Agrotec ŠKODA Rally Teamu a Samohýl ŠKODA Teamu spolu 

stráví den na testovací rychlostní zkoušce v Klášterci nad Orlicí v podhůří Orlických hor. 

 

• Filip Mareš z Laureta Auto ŠKODA Teamu využívá všechny volné dny mezi jednotlivými 

soutěžemi k budování a vylepšování svého nového týmového zázemí v Žerčicích nedaleko 

Mladé Boleslavi. Aktuálně tam dolaďují poslední detaily nového doprovodného kamionu. 

 

• Dominik Stříteský z týmu ACA ŠKODA Vančík Motorsport opět vylepšoval svou italštinu na 

mezinárodních závodech motokár, kde úspěšně působí jako trenér a mentor několika mladých 

svěřenců. Z nich se na Apeninském poloostrově v poslední době dařilo zejména Karolíně 

Vančíkové, která patří mezi úspěšné účastníky seriálu Trofeo Easykart. 

 

 

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2022: 

 

1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (Agrotec ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  

 231 b. 

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

 192 b. 

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

 126 b. 

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

 76 b. 

5. Karel Trojan/Zdeněk Jůrka (Korno Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2)   

 75 b. 

6. Martin Vlček/Alexandra Skripová (Kowax 2Brally/Hyundai i20 N Rally2)   

 68 b. 
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7. Věroslav Cvrček/Ondřej Šálek (Kontakt Škoda Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) 

 43 b. 

8. Ondřej Šimek/Vítězslav Baďura (Shiva Motorsport KTM/Ford Fiesta R5)   

 41 b. 

9. Tom Kristensson/Andreas Johansson (Kowax 2Brally/Hyundai i20 R5)   

 39 b. 

10. Jaromír Tarabus/Daniel Trunkát (T&T Rally Team/Peugeot 208 Rally4)   

 28 b. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a  

Interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína  

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO 

Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Bohemia Rally Mladá Boleslav otevírá druhý poločas 

domácího mistrovství, v akci se představí i nová 

ŠKODA FABIA RS Rally2 

Světová premiéra zbrusu nového soutěžního speciálu 

ŠKODA FABIA RS Rally2 proběhne stylově na Bohemia 

Rally Mladá Boleslav 2022. Divákům u rychlostních 

zkoušek se předvede v akci jako poslední vozidlo 

pořadatele před hlavním startovním polem. Do kokpitu 

usedne špičková norská posádka Andreas 

Mikkelsen/Torstein Eriksen. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Bohemia Rally Mladá Boleslav nabídne osvědčený 

formát o víkendu 8. až 10. července 

ŠKODA AUTO Česká republika bude na tradiční 

středočeské soutěži zastoupena nejen prostřednictvím 

svých dealerských týmů, ale pro návštěvníky opět postaví 

populární ŠKODA Rally Park s řadou atrakcí. Ten byl loni 

umístěn v centru Mladé Boleslavi, pro letošní ročník se 

přestěhuje do servisní zóny na letišti Hoškovice. 

 

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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