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Nejrychlejší taxi v Praze: Rallyový šampión  
Jan Kopecký s vozem ŠKODA FABIA R5  
 
› Zákazníci taxi mohli v pražských ulicích vyzkoušet jízdu závodním speciálem ŠKODA 

FABIA R5 pilotovaným českým šampiónem 
› Jan Kopecký za volantem svezl 23 „zákazníků“ a celkem po centru Prahy ujel 165 kilometrů 
› Spektakulární spolujízda na uzavřené silnici na Letenské pláni 
› Jezdci s vozy ŠKODA FABIA R5 v roce 2017 zvítězili nejen v mistrovství světa kategorie 

WRC 2, ale také v dalších třech regionálních šampionátech, stejně jako ve 14 národních 
šampionátech, včetně toho českého 

› Zábavné video ve stylu rallyové taxi-jízdy na stránkách ŠKODA Storyboard   
 
Mladá Boleslav, 23. prosince 2017 – ŠKODA Motorsport oslavuje nejúspěšnější sezónu 
v historii neobyčejným stylem. S blížícími Vánocemi si připravil tovární jezdec ŠKODA 
Motorsport Jan Kopecký pro fanoušky překvapení: pětinásobný mistr České republiky přijel 
na zavolání se svým závodním speciálem ŠKODA FABIA R5 o výkonu 290 koní jako taxi. 
Následovala nezapomenutelná jízda ulicemi hlavního města - nezapomenutelná pro 
Kopeckého a jeho spolujezdce. 
 
„Jízda s vozem ŠKODA FABIA R5 v Praze byla opravdu jedinečným zážitkem. Naštěstí se nikomu 
neudělalo nevolno. Přesto jsem byl dobře připravený a měl s sebou na palubě sáček v barvách 
ŠKODA,“ smál se tovární pilot značky ŠKODA Jan Kopecký. 
 
Stejně jako při závodním nasazení, i nyní v ulicích centra Prahy dokázal Jan Kopecký se svým 
vozem ŠKODA FABIA R5 dostat fanoušky světa rally doslova do varu. Několik z nich dokonce 
svezl rovnou na horkém sedadle spolujezdce. Atraktivní průjezdy v úzkých ulicích samotného 
centra hlavního města České republiky byly pro zúčastněné nezapomenutelným zážitkem.  
V průběhu dne Jan Kopecký nabíral své „zákazníky“ na stanovišti na Ovocném trhu. Večer se 
přesunul do Dlouhé ulice, kde byl se svým vozem ŠKODA FABIA R5 obletovaným zpestřením 
nočního života v centru Prahy.  
 
Skvěle naladěný Jan Kopecký svým spolujezdcům na sedadle Pavla Dreslera dával při jízdě i různé 
úkoly. Jednou měli například zapnout stěrače soutěžního speciálu, jindy třeba navigovat. Tím si 
aktivně vyzkoušeli, co všechno má spolujezdec předního soutěžního pilota na starosti a co všechno 
musí během každé rally zvládat. 
 
Z této speciální oslavy formou taxi-jízd přímo mezi fanoušky v centru Prahy jsou připravená videa 
i fotografie na YouTube, Instagramu, Facebooku i webu ŠKODA Motorsport a ŠKODA Storyboard. 
Nechybějí ani detaily ze zákulisí akce a rozhovor s Janem Kopeckým na stránkách ŠKODA 
Storyboard. 
 
ŠKODA FABIA R5 je nejúspěšnější rallyový speciál ve své kategorii 
ŠKODA FABIA R5 byla i v letošním roce zdaleka nejlepším vozem postaveným podle specifikací 
třídy R5. V letošním roce například potřetí za sebou zvítězila ve FIA Mistrovství světa kategorie 
WRC 2. Šampiónem sezóny 2017 se spolu s týmem ŠKODA Motorsport v kategorii WRC 2 stal 
Pontus Tidemand se spolujezdcem Jonasem Anderssonem (S/S). Vůz ŠKODA FABIA R5 dovezl 
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v sezóně 2017 již k pátému vítězství v mistrovství České republiky posádku Jan Kopecký/Pavel 
Dresler (CZ/CZ). Za jeho volantem triumfovalo v národních šampionátech i dalších třináct jezdců. 
Týmy s vozy ŠKODA FABIA R5 dominovaly také regionálním šampionátům, jako je například FIA 
Asijsko-pacifický šampionát (ACPR), FIA Jihoafrický šampionát (CODASUR) a FIA Africký 
šampionát (ARC). 
 
V sezóně 2018 hodlá ŠKODA Motorsport navázat na úspěchy letošní sezóny. Tým ŠKODA 
Motorsport se zaměří především na účast v mistrovství světa kategorie WRC 2, kde bude střídavě 
využívat služeb svých továrních pilotů, kteří patří k nejmladším v celém startovním poli. 
Samozřejmostí je také podpora privátních týmů používajících vozy ŠKODA FABIA R5. Jan 
Kopecký bude v nadcházející sezóně obhajovat titul mistra České republiky. Pojede s vozem 
ŠKODA FABIA R5 se speciálním zbarvením v barvách české trikolory, které bude symbolizovat 
výročí sta let české státnosti, připadající právě na rok 2018. 
 
 
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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Video a fotografie k tématu: 
 

 

Video: ŠKODA FABIA R5 jako taxi 
Při taxi-jízdách centrem Prahy Jan Kopecký své 
„zákazníky“ nabíral na Ovocném trhu a večer v ulici 
Dlouhá.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

 

ŠKODA FABIA R5 v ulicích Prahy 
Český šampión Jan Kopecký na zavolání se svým 
závodním speciálem ŠKODA FABIA R5 o výkonu 290 koní 
jako taxi.  
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA FABIA R5 v ulicích Prahy 
Jan Kopecký si jízdu se svými novými dočasnými 
spolujezdci v ulicích hlavního města České republiky 
náramně užíval. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport – jezdci pro sezónu 2018 
Jezdecké složení továrního týmu ŠKODA Motorsport 
pro sezónu 2018 patří k nejmladším v mistrovství 
světa.  
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

ŠKODA FABIA R5 Jana Kopeckého  
pro mistrovství České republiky 
Zbarvení vozu ŠKODA FABIA R5 Jana Kopeckého 
určeného pro mistrovství České republiky je oslavou 
sta let české státnosti.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 

ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná již od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových soutěžích – 
ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů po 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.  
 
Vůz ŠKODA FABIA R5 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. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 2016 dosáhla dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé na titul. Vůz 
ŠKODA FABIA R5 v roce 2016 zvítězil na mistrovství světa celkem v deseti soutěžích třídy WRC2. Jezdci 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-Attiyah triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), 
a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Rok 2017 byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Tovární posádka Pontus Tidemand/Jonas 
Andersson (S/S) vybojovala titul mistra světa kategorie WRC 2 a tým ŠKODA Motorsport zvítězil v žebříčku týmů. Jan 
Kopecký/Pavel Dresler triumfovali v mistrovství České republiky (MČR) potřetí v řadě a jsou jednou ze 14 posádek, 
které v roce 2017 vybojovaly s vozem ŠKODA FABIA R5 národní rallyový šampionát. Vůz ŠKODA FABIA R5 zvítězil 
také ve FIA Asijsko-pacifickém šampionátu (ACPR), FIA Jihoamerickém šampionátu (CODASUR) a FIA Africkém rally 
šampionátu (ARC). 
 
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, v 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 přes 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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