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Sezónu 2020 Patrick Schober uzavrel vicemaj�trovským �i�ulom v pretekoch FIA-CEZ, �akúskych

��átnych maj�trov�tvách závodných automobilov, Drexler Automo�ive Cup a E�ET V4 Cup. Po

dva preteky, ktoré �a konali v Salzburgringu, Grobniku, Slovakia Ringu, Imole, Brne a

Hungaroringu.

Po dva preteky, ktoré �a konali v Salzburgringu, Grobniku,

Slovakia Ringu, Imole, Brne a Hungaroringu.Väč�inou vo všetkých

týchto pretekoch �a body v 4roch maj�trov�tvách udeľovali

rôznymi spôsobmi. Patrick Schober dokázal v týchto 12�ich

rôznych pretekoch dosiahnuť �tyrik�át ví�az�tvo, 6x 2. mie�to a 2x

3. mie�to a vo všetkých 4roch �ampionátoch získal �i�ul

vicemaj�t�a. V priamom porovnaní v�ak musíme poukázať na

oveľa väč�í výkon Patricka Schobe�a.  

 

Za�iaľ čo jeho hlavný konkurent a prvý v bodovaní týchto maj�trov�tv��iev mohol doslova čerpať

z množ�tva mechanikov, inžinierov a niekoľkých �ád pneuma�ík za jeden závodny víkend, �a

musel Patrick Schober uspokojiť s �ímom „mama a otec“, za jeden víkend mal k dispozícii

maximálne jednu novú �adu pneuma�ík a �ak závodiť v šetriacom režime. Mal v�ak ambície,

individualizmus a veľké motoršpo�tové srdce aby dosiahol to, čo dosiahol. A vôbec to nebolo

málo či ľahké. Patricka v�ak maďarský pro�ivník, či jeho technická prevaha nez�azila k zemi,

naopak svojho súpe�a �tyrik�át jasne po�azil.  

 

A v o��atných pretekoch boli väč�inou te�ne za sebou. Napríklad v prvom závode v Imole bol

medzi nimi po prejazde cieľom rozdiel iba 7 de�a�ín sekundy a naviac mal Patrick najrýchlejšie

kolo v pretekoch. V Brne mu pokazil duel so súperom pomalší pretekár z inej triedy, keď ho

vytlačil mimo t�ať a tým bohužiaľ �t�a�il príliš veľa �asu, ktorý �a už nedal dobehnúť. V

nasledujúcich pretekoch na Hungaroringu Patrick Schober s náskokom kontroloval svojho

súpe�a v daždivých podmienkach 2. preteku, až kým k�átko pred koncom pretekov ��aré

pneuma�iky vypovedali službu a prinú�ili Patricka urobiť hodiny. Schober: "S maďarským pilotom

sme �a �a�to duelovali a viedli súboje kole�o na kole�e �akmer na každej pretekárskej t�a�i, �az

som vyh�al ja, �az on."  
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Škandál?  

 

Prišlo v�ak aj k nepríjemnej udalo��i, kto�á v dôsledku zaobchádzania, či rozhodovania vrhá

tmavý �ieň na funkcionárov v motoršpo�te, a aj na tých, ktorí skutočne p�acujú pod��ivo. Patrick

Schober bol do polovice sezóny na čele celkového po�adia FIA-CEZ, Rakúskeho ��átneho

�ampioná�u, Drexler Automo�ive Cup a E�ET V4 Cup, až kým nezv�atný a viac ako zvlá�tny čin

slovenského orgánu motori��ického špo��u prinie�ol zlom. Všetky �akty a základné informácie o

tomto možnom škandálnom incidente nájdete �u: h�tp://www.�ams-asn.com  

 

Či už �a to ��alo vedome, alebo nevedome zo �t�any SAMŠ, je z hľadiska výsledku irelevantné,

išlo o čin, ktorý poškodil motori��ický špo�t najmä v �asoch, keď už musíte zápasiť so

zmenšujúcim �a ��a�tovým poľom. Napriek tomu o týždeň ne�kôr Patrick Schober odjazdil jeden

zo svojich najlepších pretekov v Imole s pole posi�ion, najrýchlejším kolom a ví�az�tvom v druhej

jazde. Po�azil nielen svojho maďarského rivala, ale aj �alianskych pilotov.  

 

Tento počin asociácie SAMŠ zanechal �topy a v �íme Patricka Schobe�a �a za�ala šíriť

demo�ivácia. Rovnako ako veľa ďalších nadšencov motori��ického špo��u, aj tento malý �ím

inve��uje veľa peňazí (vzhľadom na svoje možno��i), aby umožnil mladému �alen�u ako je Patrick

venovať �a svojmu špo��u. Preto je opod��atnený tento hnev a �ak�iež následne aj nedo��atok

mo�ivácie. Sú�a�ťou tohto špo��u sú �amozrejme aj p�avidlá a disciplína, ale malo by �a aj

korektne p�acovať.  

 

Aby �a zab�ánilo všeobecnému odsúdeniu treba spomenúť, že �ím Pet�a Schobe�a mal väč�inou

pozi�ívne skúseno��i s technickými funkcionármi v motoršpo�te. Pozi�ívne vynikajú vo svojej

p�áci najmä �akúski a �alianski technici, ale aj v Maďarsku a Če�kej republike bolo všetko

korektne urobené.  

 

Z hľadiska týchto �aktorov možno výkon Patricka Schobe�a v sezóne 2020 hodno�iť ako

mimoriadne vynikajúci. Neukazujú to iba �akty uvedené vo Formule 4, ale aj dva ho��ujúce ��a�ty

v Hi�to Cupe na okruhu Slovakia Ring a Red Bull Ring. Patrick Schober sú�ažil v pretekoch

ce�tných automobilov po prvýk�át na okruhu Slovakia Ring na BMW 325i e46. Patrick spolu so

svojím otcom, �akúskym �ampiónom ce�tných automobilov r.2013 a 2014, jazdil vytrvalo�tné

preteky Ravenol a skončil na druhom mie�te z 8 ú�a�tníkov tejto triedy. Patrick Schober bol �iež

o 4 sekundy rýchlejší ako ��arý maj�ter otec - Peter Schober  
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Patrick bol �iež na ��a�te vo formulovom preteku a �akmer �a po��a�al o senzáciu. Na mokrej t�a�i

�a dokázal so svojou Formulou König, výkonno�tne najslabším vozidlom v celom ��a�tovnom poli

v priebehu jedného kola posunúť zo 17. na 3. mie�to. Nane��a��ie k�átko pred koncom �úto

senzačnú jazdu ukončila porucha moto�a. Takmer rovnaký výkon predviedol na okruhu Red Bull

Ring. Spomedzi výh�adne výkonnejšími automobilmi Formule Renault a Formulou 3, ktoré sú

vybavené motormi s objemom 2 000 cm3 a najmenej o 50 hp vyššími ako Patrickova Formula

ADAC Ma�ter, dokázal dosiahnuť vynikajúce 2. mie�to za dažďových podmienok a svojim

dokonalým predbiehacím manévrom odsunul celkového ví�aza Formule Hi�toric Philipa Thiela na

3. mie�to.  

 

Patrick Schober v sezóne 2020 dokázal, že má obrovský prehľad, väč�inou bezchybné a

pe�fektné jazdné manévre, pevné nervy, vyrovnano�ť a napriek tomu vý�aznu skromno�ť. Ako

bude pok�ačovať v roku 2021 je ��ále nejasné, v motoršpo�te všetko závisí od rozpo��u a Patrick

Schober nieje výnimkou. Bola by �amozrejme škoda, keby �a �t�a�il ďalší motoršpo�tový �alent. 

 

Zdroj: Pro�ar Motorspo�t
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