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Thriller v Krumlově: Kopecký triumfuje  

s vozem ŠKODA Fabia R5 
 

› Zlom na poslední zkoušce: tovární jezdec ŠKODA pro sebe rozhodl dramatický 

duel s Václavem Pechem na Rally Český Krumlov 

› Nový soutěžní speciál byl při druhém vystoupení v českém mistrovství v rally 

opět rychlý a spolehlivý 

› Kopecký: „Úžasný souboj s úžasným autem“ 

 

Český Krumlov, 23. května 2015 – Po skutečně napínavém průběhu oslavil Jan 

Kopecký s novým vozem ŠKODA Fabia R5 své druhé vítězství ve druhém 

podniku českého mistrovství v rally (MČR). Na poslední ze 14 rychlostních 

zkoušek 43. ročníku Rally Český Krumlov se po dramatickém souboji domácích 

jezdců dostal Jan Kopecký před Václava Pecha. Tovární pilot ŠKODA 

Motorsportu tak zvýšil své vedení v českém šampionátu. Nový vůz ŠKODA Fabia 

R5 se na tradiční rally v jižních Čechách opět představil jako spolehlivý a rychlý. 

 

„Gratulace k vítězství v poslední sekundě! Nejdůležitější je, že nový vůz ŠKODA Fabia R5 

opět bez problémů absolvoval celou rally. Tento víkend je s vystoupením v České 

republice a návratem do mistrovství světa v rally velkou výzvou pro celý tým,“ 

komentoval šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek. 

 

Za měnících se povětrnostních podmínek zažívali fanoušci po celých 169,10 km 

rychlostních zkoušek na úzkých asfaltových tratích napínavý souboj. Kopecký se 

spolujezdcem Pavlem Dreslerem byli první den nejprve v čele celkové klasifikace, než je 

na šesté rychlostní zkoušce zbrzdil defekt levé zadní pneumatiky. Tovární dvojice ztratila 

22,8 sekund na Václava Pecha, který vstupoval do poslední rychlostní zkoušky s 

náskokem 10,6 sekund. Tam ale Pech udělal chybu a Kopecký nakonec triumfoval s 

náskokem 4,7 sekundy. 

 

„Je úžasné, že i při druhém podniku jsme s vozem Fabia R5 zvítězili. Byl to úžasný boj s 

úžasným autem, které nadchlo diváky. Jeli jsme rychle, ale ne přehnaně riskantně,“ řekl 

Kopecký. V celkové klasifikaci MČR posílil 33letý jezdec své vedení poté, co na Rally 

Šumava Klatovy vítězně zakončil světovou soutěžní premiéru vozu ŠKODA Fabia R5. „Můj 

nový pracovní nástroj i tentokrát fungoval perfektně,“ chválil Kopecký. Na osmi 

rychlostních zkouškách Rally Český Krumlov tento zkušený jezdec zvítězil. 

 

Po úspěšném domácím vystoupení čeká na Kopeckého ve dnech 11. až 14. června start v 

mistrovství světa FIA v rally (kategorie WRC-2) na Italské rally na Sardinii. Kromě něj 

zde bude startovat také mistr Evropy Esapekka Lappi. Kopecký, který za značku ŠKODA 

startoval ve WRC naposledy v roce 2007, řekl: „Těším se na tuto fascinující výzvu na 

světové scéně rallyového sportu s vozem ŠKODA Fabia R5.“ O týden později pak bude 

Kopecký na Rally Hustopeče pokračovat v boji o titul v českém mistrovství. 
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Číslo pro Rally Český Krumlov: 6 z 10 

 

ŠKODA byla na Rally Český Krumlov se šesti vozy mezi nejlepšími deseti v celkové 

klasifikaci dominující značkou. Vedle Jana Kopeckého a Pavla Dreslera s novým vozem 

Fabia R5 se do top ten dostali také Pavel Valoušek, Martin Vlček, Jan Černý a Jan Jelínek 

s vozy Fabia Super 2000. Karel Trněný navíc obsadil s vozem ŠKODA Fabia WRC desáté 

místo. 

 

 
Rally Český Krumlov – konečný stav 

 

1. Kopecký/Dresler, ŠKODA Fabia R5     1:36.00,8 hod. +  

2. Pech/Uhel, Mini John Cooper Works S2000     + 0.04,7 min. 
3. Valoušek/Havelková, ŠKODA Fabia Super 2000    + 3.57,1 min. 

4. Odložilík/Tureček, Ford Fiesta R5      + 4.49,7 min. 
5. Vlček/Žáková, ŠKODA Fabia Super 2000     + 5.23,6 min. 
 

 

Mistrovství ČR v rally (MČR) 

 

Soutěž     Datum 

Rally Šumava Klatovy   24.04.–25.04.2015 

Rally Český Krumlov   22.05.–23.05.2015 

Rally Hustopeče   19.06.–20.06.2015 

Rally Bohemia    10.07.–12.07.2015 

Barum Czech Rally Zlín   28.08.–30.08.2015 

Rally Příbram    02.10.–04.10.2015 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Karel Pokorný, Komunikace motorsportu 

F +420 604 292 191 

Karel.Pokorny1@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 
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Fotografie k tématu:  

 

 

Domácí vystoupení nového vozu ŠKODA Fabia 

R5 na Rally Český Krumlov 

Jan Kopecký a Pavel Dresler díky druhému vítězství 

ve druhém startu s novým vozem Fabia R5 posílili 

své vedení v českém šampionátu.  

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport: 

ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní už od roku 1901 a již několikrát dosáhla 

vítězství v sérii Intercontinental Rally Challenge (IRC), v mistrovství Evropy (ERC), APRC 

(Asia-Pacific Rally Championship) nebo v jednotlivých slavných závodech, jako například 

na nejstarší rally na světě, která se od roku 1911 pravidelně koná v Monte Carlu. 

 

Soutěžní speciál Fabia Super 2000 je nejúspěšnější model ve 114leté sportovní historii 

značky ŠKODA. V roce 2014 slavila ŠKODA hattrick v hodnocení jezdců i značek asijsko-

pacifického mistrovství (APRC). Novým šampionům Janu Kopeckému/Pavlu Dreslerovi 

(CZ/CZ) se tak podařil historický mistrovský kousek, když jako první posádka v historii 

ve dvou po sobě následujících letech získala mistrovský titul v hodnocení jezdců 

mistrovství Evropy FIA (ERC) a poté i v APRC.  

 

V ERC vyhrál tým ŠKODA Motorsport v roce 2014 zásluhou posádky Esapekka 

Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) potřetí za sebou titul s vozem ŠKODA Fabia Super 2000. 

Před Lappim získali ve voze ŠKODA Fabia Super 2000 tituly mistrů Evropy Fin Juho 

Hänninen (2012) a Jan Kopecký (2013).  

 

V letech 2009 až 2014 získali piloti ve vozech ŠKODA Fabia Super 2000 na celém světě 

celkem téměř 50 mezinárodních a národních titulů.  

 

Světová automobilová federace FIA schválila 1. dubna 2015 oficiálně homologaci nového 

soutěžního speciálu Fabia R5, který byl světovým médiím představen 15. dubna v České 

republice. Světovou soutěžní premiéru si Fabia R5 odbyla symbolicky na Rally Šumava, 

první soutěži Mistrovství České Republiky v rally 2015.  
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 ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 
převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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