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Posádky dealerských týmů ŠKODA dominovaly  
 

› Značka ŠKODA obsadila kompletní stupně vítězů: 3 posádky dealerských týmů ŠKODA 

AUTO Česká republika na prvních 3 místech absolutního pořadí, všechny v TOP 5 

› SONAX Mistrovství ČR v rally se pro letošní rok uzavřelo, ale aktivity posádek 

autorizovaných partnerů ŠKODA AUTO Česká republika ještě nekončí 

› Model podpory vybraných posádek na bázi dealerských týmů splnil očekávání, pokračovat 

bude i v sezoně 2023 

 

Mladá Boleslav, 26. října 2022 – Letošní domácí šampionát v dvoudenních soutěžích dospěl 

ke svému závěru. Zasáhly do něj i 4 posádky v barvách autorizovaných obchodníků 

ŠKODA AUTO Česká republika, které skvěle reprezentovaly lídra českého automobilového 

trhu. V konečném pořadí SONAX Mistrovství ČR si totiž mezi sebe rozdělily všechny 

medailové pozice. 

 

Domácími šampiony se opět stali Jan Kopecký a Jan Hloušek z Agrotec ŠKODA Rally Teamu. Pro 

nejúspěšnějšího českého soutěžního jezdce to byl již 9. mistrovský titul v jeho bohaté kariéře, 

navigátor se radoval z 2. společného úspěchu. Pozici vicemistrů obhájili Filip Mareš s Radovanem 

Buchou z Laureta Auto ŠKODA Teamu. Neztratili se ani mladíci Dominik Stříteský ze stáje ACA 

ŠKODA Vančík Motorsport a Adam Březík ze zlínského Samohýl ŠKODA Teamu, kteří v průběhu 

sezony zrychlovali, jasně prokázali svůj výkonnostní potenciál a skončili na třetím, respektive pátém 

místě. „Letošní sezona se našim dealerským týmům opravdu povedla, o čemž nejlépe svědčí 

konečné výsledky. Všechny podporované posádky předváděly výkony na vysoké úrovni a za to jim 

patří poděkování,“ ohlédl se za mistrovskou sezonou 2022 Libor Šedivák, vedoucí marketingu 

českého zastoupení značky ŠKODA. 

 

Kopecký vyhrál 6 soutěží z 8, posádky dealerských týmů 63 rychlostních zkoušek ze 104 

Jan Kopecký se stal králem sezony z pohledu všech statistických ukazatelů. Kromě mistrovského 

titulu vyhrál nejvíce soutěží (6) i jednotlivých rychlostních zkoušek (40). Filip Mareš zvítězil ve 20 

zkouškách, Dominik Stříteský ve 2 a Adam Březík v 1. Sezona 2022 znovu potvrdila nejen 

dostatečnou rychlost, ale i výjimečnou spolehlivost soutěžních speciálů ŠKODA FABIA. Žádný 

z podporovaných jezdců nehlásil vážnější technické problémy, pouze Filip Mareš musel jednou 

odstoupit kvůli závadě převodovky. Není divu, že se české vozy staly velmi oblíbeným a zdaleka 

nejpoužívanějším závodním náčiním ve startovním poli. Kromě 4 dealerských týmů jejich předností 

využívaly desítky dalších tuzemských i zahraničních posádek. 

 

Závazky splněny, ale pohov zatím není na pořadu následujících dnů 

Seriál mistrovských soutěží, letos netradičně zakončený na německém území, patří minulosti. Pro 

podporované posádky však sezona pokračuje dalšími aktivitami. Adam Březík bude koncem října 

na Rally Vsetín usilovat o celkové vítězství v Poháru 2+, který se jezdí v rámci jednodenních 

rallysprintových podniků. Po 3 vyhraných sprintech má velmi dobré vyhlídky na zlatou medaili. Filip 

Mareš chce nasbírat mezinárodní zkušenosti na německé ADMV Lausitz Rallye. Začátkem 

listopadu se proto zúčastní této populární šotolinové soutěže, jejíž rychlostní zkoušky vedou 

nedaleko českých hranic. O stejném víkendu se uskuteční v Sosnové u České Lípy tradiční Setkání 

mistrů automobilového sportu, kde se divákům představí mimo jiné bronzový muž letošního 

šampionátu Dominik Stříteský. Staronový mistr republiky Jan Kopecký pokračuje ve své práci 
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testovacího jezdce pro ŠKODA Motorsport a věnuje se jízdním zkouškám čerstvě homologovaného 

speciálu ŠKODA FABIA RS Rally2. V nejbližší době ho proto čeká intenzivní testování 

v Chorvatsku. 

 

Nová FABIA highlightem sezony 2023 

I letošní rok potvrdil, že model založený na podpoře jednotlivých dealerských týmů představuje 

optimálně fungující platformu pro propagaci značky ŠKODA v českém rallysportu. „Věříme, že se 

našim zástupcům bude dařit i příští rok. V jaké formě se zapojíme, je v tuto chvíli předmětem 

interního plánování. Každopádně mohu slíbit fanouškům, že v sezoně 2023 uvidí na domácích 

tratích náš nový soutěžní speciál ŠKODA FABIA RS Rally2,“ uzavírá Libor Šedivák. 

 

Konečné pořadí SONAX Mistrovství ČR v rally 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) 

 269,5 b. 

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

 217,5 b. 

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

 142,5 b. 

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

 140 b. 

6. Erik Cais/Igor Bacigál (Yacco ACCR Team/Ford Fiesta Rally2)    

 115,5 b. 

7. Karel Trojan/Petr Chlup (Korno Motorsport/ŠKODA FABIA Rally2)    

 115 b. 

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

 103 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. 
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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  

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: 

 

 

Posádky dealerských týmů ŠKODA dominovaly 

letošnímu mistrovství ČR v automobilových soutěžích 

SONAX Mistrovství ČR v rally 2022 uzavřelo svůj 

osmidílný seriál. Jan Kopecký s Janem Hlouškem 

potvrdili roli favoritů a suverénně obhájili titul 

šampionů. Proti loňsku se nezměnila ani pozice 

vicemistrů – tu opět získali Filip Mareš a Radovan 

Bucha. Velkým úspěchem skončila sezona pro 

nejmladšího člena sestavy dealerských týmů 

Dominika Stříteského. S navigátorem Jiřím 

Hovorkou si dojel pro celkový bronz a zaznamenal 

největší úspěch své dosavadní kariéry. 

 

Stáhnout                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Posádky dealerských týmů ŠKODA dominovaly 

letošnímu mistrovství ČR v automobilových soutěžích 

Zatímco ostatní posádky dealerských týmů uzavřely 

sezonu v Pačejově, dvojice zlínského Samohýl 

ŠKODA Teamu Adam Březík/Ondřej Krajča se 

zúčastnila závěrečné 3 Städte Rallye na území 

Česka, Německa a Rakouska. Bohužel havárie 

znamenala nejen odstoupení ze soutěže a 

poškozený vůz, ale také ztrátu 4. místa v konečném 

pořadí českého šampionátu. 

 

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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