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Lovec rekordů Kopecký slaví domácí triumf  

značky ŠKODA s černým vozem FABIA R5  
 

› Tovární posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler počtvrté za sebou zvítězila na 

Rally Bohemia před branami automobilky ŠKODA v Mladé Boleslavi 

› Zvláštní černá barva vozu nadchla nejen fanoušky u trati, vzpomínka na 

legendární československý kultovní film byla naprostým úspěchem 

› Kopecký/Dresler po čtvrtém vítězství ve čtvrtém podniku sezóny s nejlepšími 

vyhlídkami na obhajobu titulu v českém mistrovství v rally (MČR)  

› Michal Hrabánek: „Úspěšný rallyový víkend pro značku ŠKODA“ 

 

Mladá Boleslav, 3. července 2016 – Lovec rekordů Jan Kopecký se svým 

úžasným černým vozem FABIA R5 oslavil triumf na domácím podniku značky 

ŠKODA. Společně se spolujezdcem Pavlem Dreslerem vyhrál 34letý jezdec 

počtvrté za sebou Rally Bohemia před branami automobilky ŠKODA v Mladé 

Boleslavi. Suverénní tovární posádka tak zůstala i po čtvrtém podniku sezóny 

českého mistrovství v rally (MČR) neporažená a má ty nejlepší vyhlídky na 

úspěšnou obhajobu titulu. Asi o hodinu dříve triumfoval zhruba o 600 km dále 

vůz FABIA R5 s posádkou Teemu Suninen/Mikko Markkula na Polské rally a 

zajistil tak páté vítězství značky ŠKODA po sobě v seriálu FIA Mistrovství světa 

v rally (WRC 2). 

 

„Byl to skutečně úspěšný víkend pro značku ŠKODA. Velká chvála patří celému týmu 

ŠKODA Motorsport, který tak výborně zvládl dvojí zátěž na dvou tak důležitých rally,“ 

bilancoval šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek. „Jan Kopecký a Pavel Dresler opět 

ukázali, že jsou skutečným vzorem stálé výkonnosti. Velkým úspěchem bylo i zvláštní 

černé lakování našeho vozu ŠKODA FABIA R5. Tisíce fanoušků na naší domácí rally byly 

nadšeny.“ 

 

Černý soutěžní speciál byl skutečně velkým lákadlem na trati i v servisním parkovišti 

Rally Bohemia. Soutěžní vůz s pohonem všech kol má svým vzhledem připomínat 

legendární vůz ŠKODA 110 SUPER SPORT (Ferat), který díky filmu Upír z Feratu získal v 

tehdejším Československu kultovní postavení. 35 let od vzniku tohoto hororového filmu 

s prvky science-fiction oslavila značka ŠKODA černým vozem FABIA R5, uvedením tohoto 

filmu, velkou výstavou ve ŠKODA Muzeu a samozřejmě úžasnou jezdeckou show Jana 

Kopeckého na asfaltových tratích lemovaných tisíci fanoušků.  

 

Zkušený jezdec značky ŠKODA převzal vedení po druhé rychlostní zkoušce a poté ho 

nejrychlejšími časy na asfaltových tratích, které byly po dešti kluzké, stále zvyšoval. Po 

150 měřených kilometrech měl Kopecký nakonec náskok 1:00,4 minuty před svým 

hlavním rivalem Václavem Pechem. Po letech 2004, 2005, 2013, 2014 a 2015 je to pro 

Kopeckého celkem šesté vítězství na Rally Bohemia a současně také vyrovnání 

dosavadního rekordu Romana Kresty. S novým vozem FABIA R5 vyhrál Kopecký všech 
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devět soutěží, kterých se v českém mistrovství v letech 2015 a 2016 zúčastnil. Značka 

ŠKODA tak na Rally Bohemia zůstává od roku 2009 neporažená. 

 

„Vítězství na domácí rally značky ŠKODA pro nás má vždy mimořádný význam. Na 

kluzkých tratích byly těžké podmínky, ale podařilo se nám udržet kontrolu. Bylo hezké, 

že jsme si mohli zblízka užít nadšení fanoušků nad naším černým vozem FABIA R5,“ 

komentoval soutěž Kopecký. Výborný výkon předvedl také německý mladík Fabian 

Kreim, který s podporou týmu ŠKODA Motorsport oslavil svou premiéru v českém 

mistrovství. První den měl namířeno na stupně vítězů, ale pak ho defekt pneumatiky 

odsunul o něco dozadu. Nakonec skončil na sedmém místě. 

 

I přes proměnlivé počasí měl opět velký úspěch ŠKODA Park. Mimořádný zájem byl i o 

zvláštní akce související s oslavou jubilea kultovního filmu Upír z Feratu.  

 

 
Rally Bohemia – konečný stav, celková klasifikace 

 

1. Kopecký/Dresler (CZ/CZ)  ŠKODA FABIA R5   1:32.35,3 hod.   
2. Pech/Uhel (CZ/CZ)    Porsche 997 GT3  + 1.00,4 min. 

3. Vlček/Žáková (CZ7CZ)   Ford Fiesta R5    + 2.06,7 min. 
4. Štajf/Rajnoha (CZ/CZ)   ŠKODA FABIA R5   + 2.27,9 min. 
5. Jakeš/Ehlová (CZ/CZ)   Citroën DS3 R5    + 3.06,8 min. 

 

 

Číslo pro Rally Bohemia: 8 

 

Rally Bohemia, soutěž s dlouhou tradicí, se při svém 43. ročníku rozhodovala na 

minimálním počtu pouhých osmi rychlostních zkoušek - tento formát kritizoval i Jan 

Kopecký. I přesto zkušený jezdec vyhrál se svým černým vozem ŠKODA FABIA R5 pět z 

osmi rychlostních zkoušek.  
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Mistrovství ČR v rally (MČR) 

 

Soutěž    Datum 

Rally Šumava Klatovy  29.04.–30.04.2016 

Rally Český Krumlov  27.05.–28.05.2016 

Rally Hustopeče  17.06.–18.06.2016 

Rally Bohemia  02.07.–03.07.2016 

Barum Czech Rally Zlín  26.08.–28.08.2016 

Rally Příbram   30.09.–01.10.2016 

 

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

David Haidinger, Komunikace motorsportu 

T +420 604 292 188 

david.haidinger@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 

 

 
Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na Rally Bohemia 

Nejen krásný, ale také rychlý: Jan Kopecký a Pavel 

Dresler oslavili s černým vozem FABIA R5 své čtvrté 

vítězství ve čtvrtém podniku sezóny českého 

mistrovství v rally (MČR). 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na Rally Bohemia 

Fanoušci i média byli nadšení z vozu ŠKODA FABIA 

R5 ve zvláštním černém provedení k 35. výročí 

vzniku československého kultovního filmu Upír z 

Feratu. 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 
ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových 
soutěžích – ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů na celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky 
bylo několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA Asijsko-pacifickém mistrovství (APRC) a v 
Intercontinental Rally Challenge (IRC), nebo vítězství v Mistrovství Evropy cestovních vozů v roce 1981. 
ŠKODA několikrát triumfovala i na nejslavnější a nejstarší rally na světě. Na Rally Monte Carlo, která se 
pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.  
 
V roce 2015 slavila ŠKODA čtyři vítězství ve FIA Mistrovství světa (WRC 2) se svým novým soutěžním 
vozem ŠKODA FABIA R5. Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, bylo mezinárodní 
automobilovou federací FIA homologován 1. dubna 2015. Hned po první sezóně s novým vozem ŠKODA 
FABIA R5 zajistila tovární posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson (S/S) pro značku ŠKODA čtvrtý 
mistrovský titul APRC v řadě. Tento vítězný vůz navíc získal i pět národních titulů. 
 
Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho 
předchůdce, FABIA Super 2000, byl nejúspěšnějším modelem ve 115leté sportovní historii značky ŠKODA. 
Tovární posádce Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se s vozem z Mladé Boleslavi s pohonem všech kol 
podařil historický úspěch – jako první posádka v historii získali ve dvou letech po sobě mistrovský titul 
v hodnocení jezdců v ERC a poté i v APRC. V letech 2009 až 2014 získali jezdci s vozy ŠKODA FABIA 
Super 2000 na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů.  
 
V roce 2016 nastupují posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S), Jan Kopecký/Pavel Dresler a 
Esapekka Lappi/Janne Ferm (F/F) s vozy ŠKODA FABIA R5 na start FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). 
 

 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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