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Domácí vystoupení na Rally Bohemia: Dvě 

tovární posádky ŠKODA s novým vozem 

Fabia R5 na startu 
 

› Jan Kopecký chce čtvrté vítězství; na startu též mistr Evropy Esapekka Lappi 

po historicky prvním vítězství nové Fabie R5 v mistrovství světa (WRC 2) 

› Michal Hrabánek: „Těší nás, že můžeme nový vůz Fabia R5 představit ‚doma’ 

naživo“  

› Rally Bohemia je pro značku ŠKODA jedním z vrcholů českého mistrovství v rally  

 

Mladá Boleslav, 8. července 2015 – Emotivní domácí vystoupení nového vozu 

ŠKODA Fabia R5: Při Rally Bohemia v regionu kolem Mladé Boleslavi, kde má 

ŠKODA své sídlo, se s novým soutěžním speciálem představí hned dvě tovární 

posádky ŠKODA. Po třech vítězstvích ve třech startech v českém mistrovství 

v rally (MČR) chce tovární jezdec značky ŠKODA Jan Kopecký pokračovat se 

spolujezdcem Pavlem Dreslerem v úspěšné sérii. Druhou posádku značky 

ŠKODA tvoří mistři Evropy Esapekka Lappi/Janne Ferm, kteří vybojovali 

historické první vítězství nové Fabie R5 v mistrovství světa (WRC 2). 42. ročník 

Rally Bohemia se koná od 10. do 12. července. 

 

„Těší nás, že můžeme náš nový vůz Fabia R5 konečně představit také zaměstnancům a 

fanouškům značky ŠKODA doma, v sídle naší značky, a to živě při rally,“ říká šéf ŠKODA 

Motorsportu Michal Hrabánek. „Bohemia je pro značku ŠKODA mimořádná soutěž. To je 

dostatečný důvod pro nasazení dvou továrních posádek. Chceme potvrdit dosavadní 

úspěch vozu Fabia R5 a potenciál vozu zase vyčerpat o něco více,“ pokračuje Hrabánek.  

 

Značka ŠKODA je na Rally Bohemia od roku 2009 neporažená. V letošním roce čeká na 

posádky 151,65 km po většinou úzkých asfaltových tratích. Největším vyzyvatelem by 

měl být, jako již při prvních třech podnicích MČR, hlavní rival Václav Pech.  

 

Po působivém vítězném hattricku jedou Jan Kopecký/Pavel Dresler na Rally Bohemia jako 

neporažení v čele tabulky MČR. „Na Rally Bohemia se obrovsky těšíme. Bude to tvrdý 

souboj s Václavem Pechem, ale také Esapekka Lappi určitě promluví do bitvy o vítězství,“ 

říká Kopecký: „Soutěž bude sledovat mnoho zaměstnanců ŠKODA AUTO, takže 

samozřejmě chceme odvést špičkový výkon.“  

 

Také mistr Evropy Esapekka Lappi se svého startu v Čechách už nemůže dočkat. 

„Chceme četným fanouškům značky ŠKODA předvést zajímavou show. Po delší absenci 

na asfaltu to pro nás budou dva napínavé dny a vítaná změna oproti našim dosavadním 

startům v mistrovství světa na šotolině,“ říká Lappi. V minulém roce Lappi na Rally 

Bohemia poprvé testoval v soutěžních podmínkách nový turbomotor 1,6 l pro nový vůz 

Fabia R5. 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

ŠKODA Motorsport, Strana 2 z 5 

 
Pokračuje i bohatý doprovodný program, který pro příznivce tuzemské automobilové 

jedničky a motoristické fanoušky připravilo oddělení ŠKODA AUTO Česká republika ve 

spolupráci s týmem ŠKODA Motorsport a to pro všechny soutěže Mistrovství ČR v rally 

2015. Největšími lákadly na letošní Bohemce, jíž je ŠKODA opět generálním partnerem, 

budou bezesporu prezentace designové studie modelu Fabia R5 Combi a vědomostní 

soutěž o Fabii Monte Carlo. V rámci zábavného ŠKODA Parku, umístěného v prostorách 

servisní zóny, bude připravena řada zajímavých atrakcí i pro rodiny s dětmi. 

 

V průběhu letošní rallyové sezóny se nový vůz ŠKODA Fabia R5 představuje jako rychlý a 

spolehlivý. Na straně aktiv stojí dosud tři vítězství v MČR a pět míst na stupních vítězů 

v mistrovství světa FIA v rally (klasifikace WRC-2). Uplynulý víkend vybojovaly posádky 

Esapekka Lappi/Janne Ferm a Pontus Tidemand/Emil Axelsson na Polské rally pro značku 

ŠKODA první dvě místa. 

 

 

Mistrovství ČR v rally (MČR) 

 

Soutěž    Datum 

Rallye Šumava Klatovy  24.04.–25.04.2015 

Rallye 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 

 

 
Víte, že ... 

 

... na Rally Bohemia zaznamenala značka ŠKODA naposledy pět vítězství po sobě? V 

letech 2009 a 2010 zde triumfoval Fin Juho Hänninen s vozem Fabia Super 2000, v r. 

2011 Belgičan Freddy Loix. V roce 2012 nebyl žádný oficiální konečný výsledek, v letech 

2013 a 2014 zvítězil vždy Jan Kopecký. 

 

... v předchozím roce dosáhla značka ŠKODA dokonce trojnásobného vítězství? Kopecký 

vyhrál před Italem Umbertem Scandolou a Seppem Wiegandem. 

 

... Rally Bohemia se od svého prvního ročníku v r. 1974 až do r. 1985 jmenovala Rally 

ŠKODA? Značka uvedla tuto rally v život, aby za extrémních podmínek testovala kvalitu a 

výdrž svých modelů. První rally před 40 lety měla úžasných 1 800 km, rychlostní zkoušky 

byly rozděleny po celém území tehdejšího Československa. Zúčastnilo se jí 152 posádek, 

z toho 72 zahraničních. 

 

…. Rally Bohemia byla po mnoho let součástí mistrovství Evropy v rally a Evropského 

poháru v rally? V letech 2004, 2005 a 2013 přitom dosáhl současný tovární jezdec 

ŠKODA Jan Kopecký tří vítězství. 
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... v rámci Rally Bohemia se koná také soutěž historických rallyových vozů? Soutěž je 

poprvé součástí FIA mistrovství Evropy v rally historických vozů. 

 

... bývalý tovární jezdec ŠKODA Juho Hänninen slaví v Mladé Boleslavi comeback 

zvláštního druhu? Pro diváky oblíbené Rally Bohemia je totiž živou legendou. Hänninen 

vyhrál pro značku ŠKODA mimo jiné titul v Intercontinental Rally Challenge (IRC) 2010, 

mistrovství světa v rally (SWRC) 2011 a mistrovství Evropy FIA v rally (ERC) 2012.  

  

… fanoušci rally dostávají na internetu na adrese www.skoda-motorsport.com aktuální 

informace? Inovativní nabídka značky ŠKODA spojuje zajímavá fakta a pozadí s úžasnými 

fotkami a obsahem sociálních médií.   

 

... Mladá Boleslav je nejen sídlem ŠKODA AUTO, ale ve svém okolí může také nabídnout 

podobně šikmou věž jako v Pise? Symbol zříceniny hradu Michalovice byl kdysi hledači 

pokladů vychýlen z rovnováhy. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Karel Pokorný, Komunikace motorsportu 

T +420 604 292 191 

Karel.Pokorny1@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA při Rally Bohemia 

Jan Kopecký a Pavel Dresler zahájili české 

mistrovství v rally (MČR) 2015 hattrickem vítězství. 

  

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA při Rally Bohemia 

Při domácím vystoupení značky ŠKODA na 

tuzemském mistrovství budou hostovat mistři Evropy 

Esapekka Lappi/Janne Ferm.  

 

 

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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, 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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