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Jan Kopecký vítězem dramatické Bohemia Rally 2022, 
v akci se poprvé předvedla i nová ŠKODA FABIA RS Rally2 
 

› V těsném a dramatickém souboji o vítězství se radovala posádka dealerského Agrotec ŠKODA Rally Teamu, 

Jan Kopecký dále navýšil svůj náskok v průběžném hodnocení MČR v rally 2022 

› Úspěšná jízdní premiéra zcela nového soutěžního speciálu ŠKODA FABIA RS Rally2: Andreas Mikkelsen 

s novinkou absolvoval celou trať v roli předjezdce bez jediného problému 

› ŠKODA Rally Park v servisní zóně na letišti v Hoškovicích bavil fanoušky rallysportu, kterým připravil 

bohatý doprovodný program pro celé rodiny 

 

Mladá Boleslav, 10. července 2022 – Tradiční soutěž s centrem ve městě automobilů připravila ve svém  

49. ročníku dramatickou zápletku v boji o vítězství. Jindy suverénní Jan Kopecký doplatil na chybnou volbu 

pneumatik a nečekaně tak otevřel šanci Filipu Marešovi z dealerského Laureta Auto ŠKODA Teamu. Tomu 

ovšem v poslední rychlostní zkoušce vypověděla službu převodovka a do čela se tak opět vrátil Jan Kopecký. 

Pilot dealerského Agrotec ŠKODA Rally Teamu zaznamenal na tradiční Bohemce jubilejní desáté vítězství a 

vede statistiky této rally. V dobrém světle se předvedl i Nor Andreas Mikkelsen, který za volantem zcela 

nového soutěžního speciálu ŠKODA FABIA RS Rally2 bez jediného zaváhání zvládl roli předjezdce. Fanoušci 

se bavili také v zázemí ŠKODA Rally Parku v servisní zóně Hoškovice. 

 

Soutěž v okolí Mladé Boleslavi měla i v letošním roce pro značku ŠKODA velký význam. Nejen proto, že se vzhledem 

k blízkosti hlavního výrobního závodu a sídla společnosti jedná o tzv. „domácí podnik“. Na Bohemia Rally 2022 se 

také odehrála jízdní premiéra nového soutěžního speciálu ŠKODA FABIA RS Rally2, kterou v roli předjezdce ukázal 

Nor Andreas Mikkelsen. V neposlední řadě na startu nechyběl žádný ze čtyř letošních ŠKODA dealerských týmů. 

V šedesátičlenném startovním poli se objevilo 27 vozů značky ŠKODA. Z vítězství se nakonec radovala dvojice Jan 

Kopecký/Jan Hloušek, jejichž speciál ŠKODA FABIA Rally2 evo v barvách dealerské stáje Agrotec ŠKODA Rally 

Team zdolal téměř 158 ostrých kilometrů v nejrychlejší čase. První den Jan Kopecký sváděl těsné souboje s Václavem 

Pechem, druhý den se naopak musel popasovat s tlakem Filipa Mareše. Oba tyto piloty nakonec vyřadily ze hry 

technické problémy, takže Jan Kopecký si své desáté vítězství na Bohemia Rally připsal i navzdory chybné volbě 

pneumatik na začátku druhé etapy. V nedělní dopolední sekci totiž tým čekal dešť, který nakonec nepřišel a Kopecký 

musel takřka 35 kilometrů přežít na suché trati na měkkém obutí.  

 

Na tratích v okolí Mladé Boleslavi, které se v letošním roce dočkaly i zajímavých šotolinových úseků, se opět v dobrém 

světle předvedli juniorští piloti dealerských týmů ŠKODA. Mladíci Dominik Stříteský a Adam Březík znovu ukázali 

spolehlivost, vyrovnanost a schopnost dokončit soutěž, oba navíc postupně přidávají i rychlost. Dominik Stříteský z 

ACA ŠKODA Vančík Motorsport týmu se i přes defekt pneumatiky ve druhé etapě dokázal propracovat na konečné 

třetí místo. Diváky si dokázal rodák z Kelče u Valašského Meziříčí získat vítězstvím v páteční okruhové zkoušce na 

Autodromu Sosnová. Naopak Adam Březík ze zlínského Samohýl ŠKODA Teamu bavil fanoušky během celého 

víkendu především díky své dravé a divácky atraktivní jízdě. V cíli z toho bylo konečné páté místo se ztrátou 0,79 

sekundy na kilometr na vítězného Jana Kopeckého. Bez bodů tentokrát mezi piloty ŠKODA dealerských týmů je pouze 

Filip Mareš, který do poslední rychlostní zkoušky bojoval o vítězství s Janem Kopeckým, ale zhruba kilometr před 

cílem jej zastavily technické problémy s převodovkou. Reprezentanty značky ŠKODA nyní společně s dalšími piloty 

českého rally mistrovství čeká letní pauza, kterou ukončí Barum Czech Rally Zlín na konci srpna. 

 

Servisní zóna na letišti v Hoškovicích nabídla bohatý doprovodný program i díky atrakcím v zázemí ŠKODA Rally 

Parku. Ten bavil celé rodiny především díky maketě nového soutěžního speciálu ŠKODA FABIA RS Rally2, který se 

stal i hlavním motivem pozadí populárního fotokoutku. Velkou pozornost přitahoval i studentský prototyp ŠKODA 
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AFRIQ. Dospělí i děti si zazávodili o atraktivní ceny na oblíbených rallysimulátorech, odpočinek naopak zajistila 

relaxační zóna s občerstvením. 

 

Číslo soutěže: 6 – tolik národností se objevilo mezi posádkami Bohemia Rally 2022. Vedle Čechů to byli Slováci, 

Poláci, Rakušané, Bulhaři a Norové. 

 

Bohemia Rally Mladá Boleslav 2022: 

 

1. Jan Kopecký/Jan Hloušek (Agrotec ŠKODA Rally Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  1:31:04,0 

2. Simon Wagner/Gerald Winter (ŠKODA FABIA Rally2 evo)     + 30,8 

3. Dominik Stříteský/Jiří Hovorka (ACA ŠKODA Vančík Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2) + 1:23,8 

4. Petr Semerád/Danny Persein (Venus Racing/ŠKODA FABIA Rally2 evo)  + 1:37,3 

5. Adam Březík/Ondřej Krajča (Samohýl ŠKODA Team/ŠKODA FABIA Rally2)  + 2:04,8 

6. Aleš Jirásek/Petr Machů (ŠKODA FABIA Rally2)     + 4:49,7 

7. Karel Trojan/Zdeněk Jůrka (Korno Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2)   + 5:44,1 

8. Martin Vlček/Alexandra Skripová (Kowax 2Brally/Hyundai i20 N Rally2)   + 6:12,0 

9. David Tomek/Roman Švec (ŠKODA FABIA Rally2 evo)    + 7:35,0 

10. David Soldát/Jan Winzig (ŠKODA FABIA Rally2)     + 8:08,2 

 

 

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: 

 

 

Bohemia Rally Mladá Boleslav 2022 přinesla jubilejní  

desáté vítězství Jana Kopeckého na této slavné soutěži 

Dvojice Jan Kopecký/Jan Hloušek se speciálem ŠKODA 

FABIA Rally2 evo v barvách dealerské stáje Agrotec ŠKODA 

Rally Team zdolala 158 ostrých kilometrů s nejrychlejším 

časem. O sportovní drama se postarala nejenom Kopeckého 

chybná volba pneumatik, ale také technickém problémy 

soupeřů. 

 

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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