
                                           
 
 
TISKOVÁ INFORMACE č. 5 
Kopná nabídne kvalitní startovní pole a souboj staří versus mladí 
 
Celkem 119 posádek z 6 států najdeme na seznamu přihlášených v rámci 26. 
ročníku AUTO UH Rallysprint Kopná 2021, který otevře letošní sezonu domácích 
rallysprintů. Kopná se pojede v okolí Slušovic a Podkopné Lhoty již tento víkend 
v termínu 21. - 22. května. Pořadatelský tým z Rallysprint Klubu v AČR v Podkopné  
Lhotě hlásí nabitý seznam přihlášených posádek včetně dvaadvaceti posádek 
v rámci Autoklub Mistrovství ČR v historické rally. K největším diváckým lákadlům 
patří celkem dvacet vozů kategorie Rally2, respektive R5.  K největším favoritům se 
řadí čtyřnásobný vítěz slušovického rallysprintu Tomáš Kostka, poslední vítěz odjeté 
Kopné Miroslav Jakeš, polský jezdec Grzegorz Grzyb nebo mladé pušky Dominik 
Stříteský, Erik Cais, Petr Semerád a Adam Březík. Mimochodem, po necelých dvou 
letech od Pražského rallysprintu  se představí v akci kompletní závodnická rodina 
Semerádů.  
 
Podobnou startovní listinu může Kopné každoročně závidět nejeden věhlasný závod 
v Evropě. „S počtem přihlášených posádek jsme spokojeni, náš předpoklad byl 
sto deset až sto dvacet soutěžících.  Vedle kvantity nabízí seznam přihlášených 
posádek značnou kvalitu. Zvučná jména z čela startovního pole jsou zárukou 
dramatického souboje na tratích rychlostních zkoušek,“ pověděl Josef Minařík, 
šéf organizačního výboru a zástupce ředitel rallysprintu ve Slušovicích. O absolutní 
prvenství svedou souboj jezdci s nejnižšími startovními čísly.  Startovní číslo 1 
poveze zásluhou priority FIA Ondřej Bisaha na voze Hyundai i20 R5. Pro 
devětatřicetiletého jezdce z Kroměříže a dvojnásobného vítěze FIA European Rally 
Trophy to bude na Kopné úvodní start v sezoně. Největším favoritem je čtyřnásobný 
vítěz Kopné Tomáš Kostka. Pětatřicetiletý domácí jezdec poveze startovní číslo 2 a 
pojede na voze Škoda Fabia Rally2 Evo, když na sedadle spolujezdce usedne opět 
Ladislav Kučera. Startovní číslo 3 bude mít předloňský vítěz Kopné Miroslav Jakeš 
na voze Škoda Fabia R5 ze stáje Samohýl Škoda Team. Vítaný test před druhou 
soutěží slovenského šampionátu Rallye Tatry absolvuje na Moravě polský a 
slovenský šampion Grzegorz Grzyb (Škoda Fabia Rally2 Evo). 
 
Po téměř dvouměsíční odmlce zaviněné postcovidovým syndromem se vrací na 
domácí tratě Erik Cais na voze Ford Fiesta R5 MkII. Jednadvacetiletý talent 
z Fryštáku  jel už minulý víkend v Itálii na Camunia Rally, kde odstoupil na RZ 3 kvůli 
technickým problémům. Cais a spol. patří mezi mladé pušky, které hodně zatopí na 



náročných kopcovitých tratích zkušenějším jezdcům. Černým koněm bude bezesporu 
kometa letošní sezony Dominik Stříteský nebo Adam Březík (oba Škoda Fabia R5). 
Poprvé v letošní sezoně se postaví s vysokými ambicemi na start úřadující úřadující 
rallysprintový šampion v hodnocení Pohár2+ Petr Semerád (Škoda Fabia Rally2 Evo). 
 
Rallysprintový šampionát absolvuje zkušený Vojtěch Štajf (Volkswagen Polo GTi R5), 
který se skvěle rozjel na nedávné Historic Vltava Rally za volantem oplu. Do 
kategorie zkušených jezdců patří dále Martin Vlček (Hyundai i20 R5), Antonín 
Tlusťák, německý kníže Albert von Thurn und Taxis nebo Jaroslav Melichárek ze 
Slovenska (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo). Na seznamu přihlášených najdeme 
další „erpětky“, za volantem fiesty se dále objeví zkušený Karel Trněný, fabie osedlají 
i David Tomek, Jiří Hanák, Pavel Mika, korejské hyundaie Petr Trnovec a Vladimír 
Hanuš ze Slovenska. S vozem specifikace WRC se představí Tomáš Kurka (Mini 
John Cooper Works WRC). 
 
O přízeň se budou ucházet i nejrychlejší jezdci na produkčních vozech v rámci 
Poháru 2+ Pavel Ševčík, Josef Semerád, Vladimír Barvík (všichni Mitsubishi Lancer 
Evo IX). Vůz Mitsubishi Mirage Open N osedlá Martin Semerád. Celkem se přihlásilo 
na Kopnou jedenáct zahraničních posádek, které budou zápolit o Pohár pořadatele. 
Z dosud nezmíněných jmen jsou to Poláci Mariusz Zapala (Škoda Fabia R5), 
Tomasz Flisnik (Peugeot 208 R2), Piotr Krotoszynski (Opel Adam Cup), dále Nikolai 
Landa z Rakouska (Ford Fiesta Rally4), Thomas Lorenz z Německa (Škoda Fabia 
S2000), Adrienn Vogelová z Maďarska (Ford Fiesta Rally4) a Filip Šipoš ze 
Slovenska (Peugeot 208 R2). 
 
Zajímavé startovní pole se objeví v rámci úvodního podniku pětidílného seriálu  
Autoklub Rallysprint série. K největším favoritům v hodnocení kategorie dvoukolek  
patří Martin Lehký, zkušený Petr Zedník (oba Ford Fiesta Rally4), Michal Horák (Opel 
Adam R2), Dominik Brož, Lumír Firla, Michal Vaňhara, Radek Jatel (všichni Peugeot 
208 R2), Michal Srb (Citroën C2 R2), Petr Daniel (Ford Fiesta Rally4) a další. Na 
Kopné začne letošní zápolení šestidílný značkový seriál Čermák a Hrachovec ADAM 
CUP 2021, když na úvodní podnik je přihlášeno celkem deset vozů. K aspirantům na 
přední příčky patří obhájce titulu Jaroslav Petráš, dále Jan Pilař, Tomáš Arnošt a 
Kryštof Zpěvák. Bude zajímavé sledovat pohárové měření i z pohledu polského 
jezdce Piotra Krotoszynského, který jede v rámci Poháru pořadatele. V Poháru 
mládeže se objeví na pohárových adamech Jakub Jančík a Dominik Jakeš.  
 
Slušovický rallysprint se pojede jako druhý podnik sedmidílného domácího 
šampionátu historických automobilů. Mezi dvaadvaceti přihlášenými jsou největšími 
favority Vlastimil Neumann, ze Šumavy rozjetý Libor Kotrmon (oba Ford Escort RS 
Cosworth), dále Martin Černý, Petr Němec, Pavel Karlík (všichni Lada VFTS). 
Kartami na čelních příčkách mohou zamíchat Martin Klepáč (Peugeot 309 GTi), Aleš 
Jirátko (BMW 2002 Ti), Vratislav Hýbner (Ford Sierra Cosworth), Petr Jurečka 
(Subaru Impreza 555) a další. V seznamu přihlášených najdeme i zvučná jména 
minulých let jako jsou Jindřich Štolfa (Rover 220 GTi) nebo Vladimír Berger (Škoda 
130 LR). „Podobně jako v předloňském roce pojedou historické vozy na 
začátku startovního pole. Jsme velmi vděční, že nám Autoklub České republiky 
vyšel vstříc a opět nám přidělil šampionát historiků. Pořadatel je rád 
v současné nelehké době za každé vozidlo na startu. Na seznamu přihlášených  
najdeme krásná auta jako například escorty nebo sierry, historici svedou na 
trati určitě napínavé souboje,“ uvedl Josef Minařík.  
 



26. AUTO UH Rallysprint Kopná 2021 startuje v sobotu 22. května v 9 hodin ze 
servisní zóny u dostihové dráhy ve Slušovicích, na soutěžní posádky čeká 155,96 km 
dlouhá trať, která obsahuje 7 rychlostních zkoušek na třech úsecích v celkové délce 
69,76 km. V cíli soutěže se objeví první vůz v 15:26 hodin. Nejoblíbenější český 
rallysprint se započítává vedle rallysprintové série do Poháru 2+, dále do Mistrovství 
České republiky v rally historických automobilů 2021, zahraniční posádky budou 
zápolit i do hodnocení Poháru pořadatele a čtyři posádky pojedou v rámci Poháru 
mládeže. 
 
Další zpravodajský servis v rámci 26. Auto UH Rallysprint Kopná 2021 přineseme v 
následujících tiskových zprávách. Uveřejněné budou na oficiální webové stránce 
www.rallysprintkopna.cz a na sociálních sítích facebook i instagram. 
 
 
Ve Slušovicích 18. května 2021              Roman ORDELT                          
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                                                   26. Auto UH Rallysprint Kopná 2021 


