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ŠKODA do Španělské RallyRACC Catalunya nasadí 
českého šampióna Kopeckého a nováčka Nordgrena 
 

› Za volantem vozu ŠKODA FABIA R5 bude chtít Jan Kopecký ve Španělské rally navázat na 

své loňské vítězství v kategorii WRC 2 mistrovství světa FIA World Rally Championship 

› Jako součást týmu ŠKODA Motorsport pojede v rámci programu hledání nových mladých 

talentů finský juniorský šampión z roku 2015 Juuso Nordgren 

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Již máme připravený seznam mladých 

talentovaných pilotů, z nichž budeme vybírat možné nováčky, kteří by mohli rozšířit 

ŠKODA Motorsport v roce 2018.“ 

 

Mladá Boleslav, 2. října 2017 – ŠKODA Motorsport se nadcházející RallyRACC Catalunya – 

Španělské rally (5. 10.–8. 10. 2017) zúčastní s dvojicí vozů ŠKODA FABIA R5, které bude řídit 

mistr České republiky Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem a 20letý Juuso Nordgren z Norska 

se spolujezdcem Tapiem Suominenem. Cílem Jana Kopeckého je obhajoba loňského 

prvenství ve Španělské rally kategorie WRC 2, finský juniorský šampión z roku 2015 

Nordgren bude prvním mladým jezdcem, jehož bude tým ŠKODA Motorsport testovat jako 

možného kandidáta na post továrního pilota pro rok 2018. 

 

„Rok 2017 byl nejúspěšnější v historii týmu ŠDODA Motorsport. Tovární jezdci Pontus Tidemand 

a Jonas Andersson s předstihem vybojovali titul v kategorii WRC 2 a tým ŠKODA Motorsport 

zvítězil v mistrovství světa WRC 2 i v hodnocení týmů. ŠKODA také vybojovala jedno kolo před 

cílem titul mezi výrobci v rámci FIA Asijsko-pacifického šampionátu. O jezdeckém titulu se zde 

rozhodne mezi dvěma jezdci týmu MRF ŠKODA během nadcházející Indické rally. Nyní jsme ve 

fázi hledání nových mladých talentovaných jezdců, kteří by doplnili náš tým v roce 2018. Potom, co 

jsme připravili dva mistry světa v kategorii WRC 2, jsem si jistý, že máme co nabídnout,“ vysvětluje 

šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek.  

 

Na španělské RallyRACC Catalunya bude součástí továrního týmu ŠKODA juniorský finský 

šampión z roku 2015 Juuso Nordgren se spolujezdcem Tapiem Suominenem, které doplní posádka 

Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ). „Potom, co jsme intenzivně sledovali mladé talentované 

jezdce a vytvořili si seznam kandidátů, je Juuso prvním mladým pilotem, kterého vyzkoušíme. Na 

následující Britské rally nasadíme norskou posádku Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn, 

které doplní šampión kategorie WRC 2 Pontus Tidemand a Jonas Andersson ze Švédska a také 

Juuso Nordgren,“ dodává Michal Hrabánek. 

 

Mladá norská posádka Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn má s vozem ŠKODA FABIA R5 

stále šanci vyhrát FIA Asijsko-pacifický šampionát. Svůj potenciál tato dvojice demonstrovala také 

v mistrovství světa kategorie WRC 2, a to konkrétně vítězstvím na Polské rally a druhým místem na 

Italské rally na Sardinii.  

 

Během španělské RallyRACC Catalunya se bude pozornost ubírat na Juuso Nordgrena, jemuž 

bude v rámci týmu ŠKODA Motorsport jako měřítko sloužit týmový kolega Jan Kopecký. V roce 

2015 dojel Jan Kopecký na Španělské rally na druhém místě za svým týmovým kolegou 

Tidemandem. V minulém roce letošního mistra kategorie WRC 2 překonal a ve své kategorii vyhrál. 

Španělský podnik mistrovství světa má na jezdce připraveny speciální nároky, protože se jako 
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jediná soutěž v kalendáři jede na různých typech povrchů. První páteční etapa se odehraje na 

šotolinových cestách s několika asfaltovými úseky. V sobotu a v neděli bude většina rychlostních 

zkoušek probíhat na asfaltu. Celkem týmy absolvují na čas 312 kilometrů rozdělených do 19 

rychlostních zkoušek. Vítěz dojede do cíle poslední rychlostní zkoušky ve městě Salou jižně od 

katalánského hlavního města Barcelony v neděli ve 14 hodin. 

 

Věděli jste, že... 

 

...španělská RallyRACC Catalunya se poprvé jela již v roce 1957, součástí mistrovství Evropy 

(ERC) se stala v roce 1975 a do mistrovství světa (WRC) byla zařazena v roce 1991? 

 

...španělská RallyRACC Catalunya je jediným podnikem mistrovství světa, který se jede na různých 

typech povrchů, a podvozek automobilů se proto po páteční etapě přenastavuje? 

 

…týmy kategorie WRC 2 mohou během španělské RallyRACC Catalunya použít maximálně 10 

pneumatik určených na šotolinu, 24 na asfalt a další čtyři pneumatiky na shakedown?  

 

...servisní zóna je na španělské RallyRACC Catalunya umístěna v parku PortAventura World 

Theme Park, v němž se nachází spektakulární horská dráha Dragon Khan s osmi loopingy 

a nejvyšší rychlostí přesahující 110 km/h? 

 

Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2017: 

 

Soutěž    Datum     

Rally Monte Carlo  19.01.–22.01.2017 

Švédská rally   09.02.–12.02.2017 

Mexická rally   09.03.–12.03.2017 

Rallye de France    06.04.–09.04.2017 

Argentinská rally   27.04.–30.04.2017 

Portugalská rally   18.05.–21.05.2017 

Italská rally   08.06.–11.06.2017 

Polská rally   29.06.–02.07.2017 

Finská rally   27.07.–30.07.2017 

Německá rally   17.08.–20.08.2017 

Španělská rally   05.10.–08.10.2017 

Britská rally   26.10.–29.10.2017 

Australská rally   16.11.–20.11.2017 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 Facebook  YouTube  Twitter 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA na RallyRACC Catalunya – Španělské rally 

Na Španělské rally bude poprvé součástí týmu 

ŠKODA Motorsport a řídit vůz ŠKODA FABIA R5 

v kategorii WRC 2 mladý jezdec Juuso Nordgren. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na RallyRACC Catalunya – Španělské rally 

Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA FABIA R5) 

budou chtít na Španělské rally (RallyRACC 

Catalunya) zopakovat své loňské prvenství 

v kategorii WRC 2.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 
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 byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2) v roce 2016, jakož i 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.  
 
Rok 2016 tak byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 
získala dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé titul. Vůz ŠKODA FABIA R5 vyhrál na mistrovství světa celkem 
deset soutěží ve třídě WRC2. Piloti značky ŠKODA Gustavo Saba a Gaurav Gill vyhráli s vítězným vozem ŠKODA 
FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní Americe a v asijsko-pacifickém prostoru. Násir Al-Attíja triumfoval v 
Middle East Rally Championship (MERC), a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, byl mezinárodní automobilovou federací FIA homologován 
1. dubna 2015.  Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho 
předchůdce, FABIA SUPER 2000, získala na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů. V roce 2017 
nastupují tovární posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson a Jan Kopecký/Pavel Dresler do vybraných soutěží FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2). Kromě toho dvojice Kopecký/Dresler po třech titulech za sebou opět bojuje o první 
místo v českém mistrovství v rally (MČR). 

 

ŠKODA AUTO 
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› 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, KAROQ, 
KODIAQ a SUPERB,  

› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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