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Další výzva pro Kopeckého s Dreslerem: pár dnů po triumfu 
na Sardinii míří mezi vinohrady na jižní Moravu 
 

› Mistrovství České republiky pokračuje 4. dílem v okolí jihomoravských Hustopečí, 

posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler nastupuje opět se startovním číslem 1 

› 14. Agrotec Petronas Rally Hustopeče svede na společné bojiště českou i slovenskou špičku 

› Doprovodný program v zázemí týmu ŠKODA Motorsport nabídne svezení 

na profesionálním rallye simulátoru s virtuální realitou v rámci soutěže: Natři Honzu!  

 

Mladá Boleslav, 14. června 2018 – Letošní Mistrovství ČR v automobilových soutěžích se 

přehouplo do druhé poloviny. 14. ročník Agrotec Petronas Rally Hustopeče bude  

4. podnikem domácího seriálu a i tentokrát jeho startovní pole obohatí účastníci 

slovenského šampionátu. Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem si po čerstvém triumfu 

na Sardinii věří a po úspěchu na světovém kolbišti chtějí udávat tón také tomuto česko-

slovenskému měření sil. 

 

Jako největší favorité vstoupí do soutěže se startovním číslem 1 na svém voze ŠKODA FABIA R5. 

Posádka, která dominovala všem letošním podnikům, jichž se dosud zúčastnila, nemůže mít jiné 

než vítězné ambice. Vedoucí posádka českého šampionátu má na svém kontě plný počet bodů 

a pokud by si podobně vedla i na jihu Moravy, velmi by se přiblížila k obhajobě mistrovského titulu. 

 

„Přestože konkurenci tentokrát zahustí slovenská soutěžní elita, chceme potvrdit naši letošní formu 

a od začátku se pohybovat na špici,“ prohlásil pilot mladoboleslavského továrního týmu Jan 

Kopecký. „Máme za sebou úspěšné vystoupení ve WRC 2 na Sardinii, které nám dodalo 

sebevědomí i motivaci. Jakkoliv charakter soutěže bude úplně jiný, věřím, že si jezdeckou pohodu 

přeneseme i do Hustopečí. A možná se nám bude hodit zkušenost ze Sardinie, kde jsme zažili 

všechno od deště po tropické horko,“ dodal Jan Kopecký.  

 

Hustopečská soutěž se již tradičně jede jako společný podnik českého a slovenského mistrovství, 

čímž je zajištěno nejen početné startovní pole, ale také jeho vysoká kvalita. Přihlášku poslalo 126 

posádek, z nichž 21 disponuje technikou R5. Pohled na jmenný seznam přihlášených napovídá, že 

z obou národních šampionátů nebude chybět téměř nikdo. Mezi 12 speciály ŠKODA FABIA R5 

najdeme vedle továrního speciálu dva dealerské vozy s posádkami Filip Mareš/Jan Hloušek (ACA 

ŠKODA Autoklub Team) a Tomáš Pospíšilík/Jiří Hovorka (Autokomplex Menčík ŠKODA Rally 

Team). V popředí budou chtít jistě zaúřadovat Slováci Martin Koči/Radovan Mozner jedoucí 

v barvách týmu slovenského importéra ŠKODA Slovakia Motorsport nebo Poláci Grzegorz 

Grzyb/Boguslaw Browinski, kteří vedou průběžné pořadí slovenského šampionátu. 14. Agrotec 

Petronas Rally Hustopeče startuje 15. června v 18.30 hodin a končí 16. června, krátce po  

15. hodině. Během 2 etap účastníci absolvují 12 rychlostních zkoušek o délce 147,5 km. 

 

V servisním zázemí týmu ŠKODA Motorsport se mohou diváci a další zájemci zapojit do hry Natři 

Honzu!, v níž lze vyhrát zapůjčení vozu ŠKODA FABIA Edition R5 na rok zdarma. Stačí 

na profesionálním rallye simulátoru s virtuální realitou Force Dynamics 301 pokořit referenční čas 

zajetý Janem Kopeckým. Soutěžit mohou osoby od 15 let věku, ti mladší budou mít příležitost 

vyzkoušet své dovednosti na dětském simulátoru typu Race Box. Ve spolupráci s místním 
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autorizovaným obchodníkem Agrotec budou vystaveny nejnovější modely vozů ŠKODA, které si 

návštěvníci mohou detailně prohlédnout a vyzkoušet. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba Vítězslav Pelc 

Komunikace Motorsportu Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 605 293 168 T +420 326 811 788 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz            vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA FABIA R5 ve speciálním designu 

Na připomínku 100. výročí založení samostatného 

Československa je ŠKODA FABIA R5 vyvedena v barvách 

české trikolory. Posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler s ní 

vybojovala celkové prvenství ve všech dosavadních 

podnicích MČR v automobilových soutěží 2018. Se 

stejným vozem chce v letošním roce tovární tým ŠKODA 

Motorsport získat 4. titul mistrů ČR v řadě za sebou.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Doprovodný program se značkou ŠKODA 

Starty v domácím šampionátu jsou důležitou součástí 

marketingových aktivit ŠKODA AUTO Česká republika.  

V servisním zázemí týmu ŠKODA Motorsport se 

návštěvníci mohou těšit např. na profesionální závodní 

simulátor s virtuální realitou a pokusit se překonat zlatý čas 

Jana Kopeckého v rámci soutěže: Natři Honzu! 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  

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 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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