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Španělská rally: po sobotě je Kopecký druhý a 
Nordgren čtvrtý v kategorii WRC 2 
 

› Mistr České republiky Jan Kopecký se po sedmi nejrychlejších časech posunul na 

španělské RallyRACC Catalunya na druhé místo v kategorii WRC 2 

› Finský juniorský šampión z roku 2015 Juuso Nordgren postupně zrychluje a dostal se při 

své premiéře v továrním voze ŠKODA FABIA R5 na čtvrté místo 

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Jan jednoznačně ukazuje svoji mimořádnou 

rychlost na asfaltových površích, Juuso mě ohromil rychlostí učení.“ 

 

Salou, 7. října 2017 – Jan Kopecký a Pavel Dresler (CZ/CZ) jeli během sobotní etapy 

španělského kola mistrovství světa, španělské RallyRACC Catalunya, vlastní závod. Mistři 

České republiky se svým vozem ŠKODA FABIA R5 zajeli na všech sedmi asfaltových 

rychlostních zkouškách nejrychlejší časy a posunuli se v hodnocení kategorie WRC 2 na 

druhou pozici. Jejich týmoví kolegové Juuso Nordgren/Tapio Suominen (FIN/FIN) se 

postupně zlepšují a během sobotní etapy se v kategorii WRC 2 dostali na čtvrtou pozici. 

 

Zatímco první etapa v pátek se jela takřka celá na šotolinovém povrchu, nejdelší, sobotní den 

proběhl na rychlém a hladkém asfaltu silnic severozápadně od Tarragony. Na nový povrch bylo 

nutné před sedmi rychlostními zkouškami adaptovat nejen automobily, ale také jezdci museli 

novým podmínkám přizpůsobit svůj jezdecký styl. 

 

Po nepříjemnostech během první etapy, kdy Jan Kopecký ztratil více než minutu tím, že dojel 

pomalejší vůz před sebou a musel za ním v prachu dokončit jednu rychlostní zkoušku, byl mistr 

České republiky v sobotu neporazitelný. Přesto byl stále zklamaný. „Ztracený čas ze včerejšího dne 

nám nikdo nevrátí. Je to smutné a není to spravedlivé, ale to je život. Uděláme ještě maximum a 

ukážeme, jak rychlí dokážeme být,“ burcoval Jan Kopecký. Během sobotní etapy byl společně se 

svým spolujezdcem Pavlem Dreslerem jednoznačně nejrychlejší na všech sedmi rychlostních 

zkouškách a posunul se na druhé místo v kategorii WRC 2. Na poslední „show stage“ zajel 

dokonce druhý nejrychlejší čas celkově! 

 

Jejich týmoví kolegové Juuso Nordgren/Tapio Suominen přistoupili k asfaltovým rychlostním 

zkouškám v Katalánsku s rozvahou. „Jedu zde teprve podruhé a vůbec poprvé za volantem vozu 

ŠKODA FABIA R5 na asfaltovém povrchu. Během svých prvních jízd na sobotních rychlostních 

zkouškách jsem byl velmi opatrný a možná jsem občas brzdil příliš brzo. Ke konci jsem už ale lépe 

věděl, jak se auto chová, a mohl jsem být agresivnější,“ řekl finský juniorský šampión z roku 2015. 

Stejně jako první den, i během soboty se po obědě zlepšil a zaujal rychlými časy, které ho nakonec 

vynesly v kategorii WRC 2 na čtvrté místo. 

 

„Jan jednoznačně ukazuje svoji mimořádnou rychlost na asfaltových površích. Po nezdařeném 

pátku ukazuje svůj silný charakter. Juuso mě ohromil rychlostí učení. Předčil veškerá naše 

očekávání,“ uzavírá šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek na konci druhé etapy. 

 

Během neděle bude na španělské RallyRACC Catalunya připraveno 74 kilometrů, rozdělených do 

šesti rychlostních zkoušek. 
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Průběžné pořadí španělské RallyRACC Catalunya po 2. etapě (WRC 2) 

 

1. Suninen/Markkula (FIN/FIN), Ford Fiesta R5, 2.22:39,7 h 

2. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, +44,4 s  

3. Guerra/Cué (MEX/E), ŠKODA FABIA R5, +3:38,2 min 

4. Nordgren/Suominen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5, +4:25,9 min 

5. Tempestini/Bernacchini (I/I), Citroën DS3 R5, +4:27,3 min 

6. Pieniazek/Mazur (PL/PL), Peugeot 208 T16, +5:58,8 min 

 

Číslo dne: 7 

Jan Kopecký byl s vozem ŠKODA FABIA R5 v sobotu nejrychlejší na všech 7 rychlostních 

zkouškách. Na poslední „show stage“ dokonce zajel celkově druhý nejrychlejší čas! 

 

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 

Jan Kopecký/Pavel Dresler (ŠKODA FABIA R5) 

během druhého dne zajeli ve všech rychlostních 

zkouškách španělské RallyRACC Catalunya nejlepší 

čas a posunuli se na druhé místo v kategorii WRC 2 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na RallyRACC Catalunya – Španělské rally 

Finský juniorský šampión z roku 2015 Juuso 

Nordgren během své druhé rally mimo Finsko 

a poprvé za volantem továrního vozu ŠKODA Fabia 

R5 týmu ŠKODA Motorsport úspěšně pokračuje 

v učení  

 

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). 
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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, 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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