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SONAX Mistrovství ČR v rally 2022 se blíží k závěru, 
na Rally Pačejov míří tři ŠKODA dealerské týmy 
 

› 3 posádky dealerských týmů ŠKODA na startu 43. Invelt Rally Pačejov, mezi nimi i letošní 

mistři České republiky Jan Kopecký a Jan Hloušek 

› Předposlední soutěž SONAX Mistrovství ČR v rally 2022 slibuje zajímavé souboje o body 

do konečného pořadí, kromě soudobých vozů pojedou svůj šampionát i historici 

› Pořadatelé oživili trať novými úseky, na posádky čeká 12 rychlostních zkoušek v délce 

142 km ostrých kilometrů 

 

Mladá Boleslav, 27. září 2022 – Mistrovství ČR v automobilových soutěžích pokračuje o 

víkendu 1. a 2. října 43. ročníkem Invelt Rally Pačejov. Klání na západě Čech slibuje 

dramatickou bitvu o domácí body, protože mistrovská sezona 2022 spěje ke svému závěru. 

Přestože o titulu krále české rally je rozhodnuto, ve hře zůstávají další medailové pozice. 

O ty se mezi sebou přetahují posádky ŠKODA dealerských týmů. 

 

Na startu bude i dvojice nových mistrů republiky Jan Kopecký/Jan Hloušek s vozem ŠKODA FABIA 

Rally2 evo v barvách dealerského Agrotec ŠKODA Rally Teamu. Přestože si jubilejním 10. 

vítězstvím na Barumce Jan Kopecký zajistil s předstihem letošní mistrovský titul, slibuje se svým 

navigátorem v okolí Pačejova jízdu s maximálním nasazením, takže bude tato posádka bezesporu 

opět patřit k největším favoritům na vítězství. Role pronásledovatelů na trati i v celkovém pořadí 

připadne mladoboleslavské dvojici Filip Mareš/Radovan Bucha s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo 

Edition 120 v tradičních barvách dealerského týmu Laureta Auto ŠKODA Team. Hlučínský tým 

ACA ŠKODA Vančík Motorsport nasadí speciál ŠKODA FABIA Rally2, do něhož opět usedne 

talentovaný Dominik Stříteský po boku s Jiřím Hovorkou. Ambiciózní Samohýl ŠKODA Team s 

posádkou Adam Březík/Ondřej Krajča bude v Pačejově chybět a objeví se až na posledním 

podniku letošního kalendáře, který se odehraje v polovině října na německé 3 Städte Rallye. 

 

Invelt Rally Pačejov, která se jako soutěž zařazená do seriálu vícedenních rally pojede teprve 

potřetí, má své rychlostní zkoušky poskládané na tratích v okolí obcí Horažďovice, Čečelovice, 

Třebohostice a samozřejmě i okolo samotného Pačejova. Slavnostní start i cíl bude jako v 

předchozích letech situován na náměstí v Horažďovicích. Ve startovním poli 122 přihlášených 

posádek nebudou ani letos chybět účastníci mistrovství ČR v rally historických vozidel. V rámci 43. 

Invelt Rally Pačejov se prezentuje i autorizovaný obchodník značky ŠKODA z Horažďovic. V areálu 

společnosti Autospol Plus na Strakonické ulici proběhnou v pátek 30. září v odpoledních hodinách 

technické i administrativní přejímky. Při té příležitosti si diváci mohou prohlédnout aktuální 

modelovou paletu značky ŠKODA i nabídku certifikovaných ojetých vozů z programu ŠKODA Plus. 

 

V pátek 30. září se uskuteční odpolední shakedown na zbrusu novém úseku Velký Bor – 

Třebomyslice a večer pak tradiční předstartovní show. Trať 43. Invelt Rally Pačejov je postavena 

na 6 úsecích, které se pojedou dvakrát. Stejně jako každý rok, tak i letos se stavitelé trati rozhodli 

zařadit do itineráře oživení. Oproti loňskému ročníku zůstává beze změn pouze čečelovická 

zkouška, všechny ostatní se pojedou ve více či méně odlišné podobě. Hned 3 rychlostní zkoušky 

mají polookruhový charakter. I přes menší počet měřených úseků bude sobotní úvodní etapa 

rozdělena na 3 sekce, což nejvíce ocení diváci, kteří tak dostanou příležitost navštívit více míst 

během jediného dne. Nedělní etapa obsahuje obvyklé 2 sekce po 3 úsecích. Soutěž s celkovou 
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délkou 493 km odstartuje v sobotu 1. října v 8:30 hodin na náměstí v Horažďovicích a skončí 

tamtéž v neděli 2. října před 15. hodinou. 

 

 

Zajímavosti z dealerských týmů: 

 

› Zažít na vlastní kůži atmosféru nočních rally umožní fanouškům Jan Kopecký. Po skončení 43. 

Invelt Rally Pačejov sveze již jistý mistr ČR výherce soutěže na sociálních sítích ŠKODA AUTO 

Česká republika na uzavřeném úseku rychlostní zkoušky Mečichov – Horažďovice. Stane se tak 

v části bývalého vojenského prostoru ve večerních hodinách, takže náročnou šotolinovou trať 

bude osvětlovat přídavná LED rampa týmového speciálu ŠKODA FABIA Rally2 evo.  

 

V roli VIP hosta se představil Filip Mareš na akci XIII. Oldtimer Bohemia Rally. Autorizovaný 

ŠKODA obchodník Laureta Auto, za který Filip startuje, patří mezi hlavní partnery této tradiční 

rally pravidelnosti historických vozidel. Filip Mareš návštěvníkům akce představil svůj týmový 

speciál ŠKODA FABIA Rally2 evo a zúčastnil se galavečera Setkání osobností motorsportu 

v mladoboleslavském domě kultury. 

 

› Adam Březík po dlouhé době opět usedl za volant rally simulátoru. Stalo se tak v rámci 

doprovodného závodu  

esportového seriálu ŠKODA eRally Cup 2022, jehož finálové části se odehrávají v pražském 

Muzeu počítačových her a jsou živě vysílány na stanici O2 TV Sport. Reprezentant zlínského 

Samohýl ŠKODA Teamu se za volantem profesionálního simulátoru ŠKODA SimRide utkal s 

novináři na rychlostních zkouškách oblíbené hry DiRT Rally 2.0. 

 

 

Průběžné pořadí mistrovství ČR 2022: 

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

 322,5 b. 

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

 262,5 b. 

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

 217,5 b. 

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

 138 b. 

5. Martin Vlček/Alexandra Skripová (Kowax 2Brally/Hyundai i20 R5)   

 99 b. 

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

 92 b. 

7. Aleš Jirásek/Petr Machů (Praga-Automotive s.r.o./ŠKODA FABIA Rally2)  

 69,5 b. 

8. Erik Cais/Petr Těšínský (Yacco ACCR Team/Ford Fiesta Rally2)   

 55,5 b. 

9. Věroslav Cvrček/Ondřej Šálek (Kontakt Škoda Team/ŠKODA FABIA Rally2 evo) 

 49 b. 

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

 47 b. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 3 z 3 

 
 
 
  
 

 

 

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: 

 

 

SONAX Mistrovství ČR v rally 2022 se blíží k závěru,  

na Rally Pačejov míří tři ŠKODA dealerské týmy 

Mistrovství ČR v automobilových soutěžích pokračuje 

o víkendu 1. a 2. října 43. ročníkem Invelt Rally 

Pačejov. Klání na západě Čech slibuje dramatickou 

bitvu o domácí body, protože mistrovská sezona 2022 

spěje ke svému závěru. Přestože o titulu je rozhodnuto, 

neboť si ho v závěru prázdnin ve Zlíně zajistili Jan 

Kopecký s Janem Hlouškem, ve hře zůstávají další 

medailové pozice. I o ně svedou boj posádky 

dealerských týmů ŠKODA AUTO Česká republika. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

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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