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Slovenský závodník Patrick Schober se chce z Formule 4
posunout dál

Letos získal svůj první �i�ul. S�al se �ampionem E�ET Cupu ve třídě Formule 4. Ti�ul získal před

několika dny v �ámci víkendu Ma�aryk Racing Days v Brně. Po závodě nám ochotně odpověděl

na několik o�ázek.

Michal Hylán: V kolika letech jsi za�al se závoděním? 

Peter Schober: V motoká�ách závodím od osmi let. 

MH: Podařilo se �i v motoká�ách uspět? 

PS: V roce 2018 jsem se ��al celkovým vítězem slovenského

motokárového poháru a o rok před�ím jsem Slovensko

reprezentoval na mi�trov�tví svě�a v Po��ugalsku ve třídě Junior. 

MH: V kolika letech jsi pře�toupil z motokár do formulí? 

PS: Z motokár do formulí jsem pře�toupil v roce 2018, kdy mi bylo 14 let. V tomto roce jsem v�ak

je�tě jezdil posledním rokem �aké v motoká�ách. 

MH: Je mi jasné, že to byla velká změna i výzva, ale zajímalo by mě, jak moc to pro tebe bylo ze

za�átku těžké a kde jsi závodil? 

PS: Bylo to všechno jiné, byl jsem zavřený v kokpi�u. Obecně je to op�avdu super a jsem �ád, že

můžu dělat tento spo�t. 

MH: Mohl bys před��avit série, ve kterých v letošní sezóně závodíš? 

PS: Jezdím ve vícero sériích. E�ET Cup, Drexler Cup, CEZ �akouské mi�trov�tví a je�tě s BMW E46

v Hi�to Cupu. 

MH: Takže tě opět v Brně uvidíme v �ámci finále Hi�to Cupu? 

PS: Ano, neměl bych chybět. 

MH: Jak bys zhodno�il do�avadní průběh letošního motorspo�tového roku? 
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PS: Sezóna 2021 pro mě byla jako na houpačce, nahoru a dolů. Podařilo se mi vyh�át E�ET Cup ve

své kategorii, objevil jsem nové t�atě - Monzu, Spa. Bojoval jsem do�t s maďarským

konkurentem, který ale pře�toupil, a �ak mám možno�t letos vyh�át pět mi�trov�tví. 

MH: Se�li jsme se na E�ET V4 Cupu, kde závodíš s formulí Ta�uus F4. Mohl bych se zep�at, jak je

toto finančně náročné? 

PS: Za�ím mě nejvíc podporují rodiče, �akže jim děkuji a jinak sponzory nemám, ale op�avdu by mě

potě�ilo, kdyby mě někdo podpořil, �ád bych jim dělal reklamu. 

MH: Daří se �i po�ážet �aké kluky se silnější formulí nebo je to s tou F4 nemožné? 

PS: Možné to je, ale na rovince to je nejpomalejší auto. Pokud se jezdí na t�a�i, kde je mnoho

za�áček, �ak mám �anci, na rovinkách mi všichni ujedou. 

MH: Co je největ�ím cílem Patricka Schobe�a? 

PS: Nej�adši bych v pří��ím roce jezdil ve FIA Formuli 3, ale to je finančně náročné. Jinak je můj cíl

asi jako každého formulového jezdce závodit ve Formuli 1 a nebo nějaké endu�ance závody.

Třeba Le Mans nebo Nürburgring. 

MH: Ať se �i i nadále daří a děkuji za rozhovor. 

Te�t: Michal Hylán foto: S�anda Hylán
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