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Rally Hustopeče: posádka ŠKODA Kopecký/Dresler 
vyhrála 20. rallye mistrovství republiky v řadě 
 
› Jezdec vozu ŠKODA FABIA R5 Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem na 

Agrotec Rally Hustopeče zopakovali své loňské vítězství, letos to pro ně byl sedmý triumf 
celkově 

› Úřadující mistr České republiky může již v příštím kole, na Rally Bohemia, s předstihem 
získat český mistrovský titul 

› Osm jezdců v nejlepší desítce na Agrotec Rally Hustopeče jelo s vozem ŠKODA FABIA R5 
› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Jan a Pavel pokračují ve svém působivé vítězné 

sérii.“ 
 
Hustopeče, 16. června 2018 – Letošní sezóna mistrovství České republiky je sezónou Jana 
Kopeckého a jeho spolujezdce Pavla Dreslera (CZ/CZ). Se svým vozem ŠKODA FABIA R5 
vyhráli všech sedm soutěží, kterých se v letošním roce zúčastnili, z nich byly tři součástí 
mistrovství světa v kategorii WRC 2 a čtyři se započítávaly do mistrovství České republiky. 
V mistrovství světa jsou aktuálně na druhém místě v kategorii WRC 2 za jejich týmovými 
kolegy Pontusem Tidemandem a Jonasem Anderssonem (S/S) a stále mají reálnou šanci na 
zisk titulu. V mistrovství České republiky mohou titul pro letošní sezónu vybojovat 
s předstihem již v příští soutěži, kterou bude Rally Bohemia. Již 20. soutěží v řadě nebyla 
tato česká posádka v národním šampionátu poražena, to znamená, že na nejvyšší příčku 
vystoupila poprvé v dubnu 2015, kdy debutovala s vozem ŠKODA FABIA R5. 
 
Během úvodního pátečního dne Agrotec Rally Hustopeče jezdec ŠKODA Jan Kopecký zajel na 
všech rychlostních zkouškách nejrychlejší časy. Mistr České republiky byl nejrychlejší jak při jízdě 
za přímého slunečního svitu, tak při opakování stejných zkoušek za tmy. Jeho hlavní soupeř Václav 
Pech jr. s vozem Ford do soutěže po technických potížích v shakedownu neodstartoval. V sobotu 
posádka Jan Kopecký a Pavel Dresler pokračovala v jízdě, jeli si v podstatě svoji vlastní soutěž. Na 
konci soutěže zaznamenali 11 nejrychlejších časů na 12 rychlostních zkouškách Agrotec Rally 
Hustopeče a po bezchybné a rychlé jízdě zvítězili s náskokem více než jedné minuty. Za Kopeckým 
sváděli napínavou bitvu o druhé místo jezdci s privátně nasazenými vozy ŠKODA Martin Kočí a 
Filip Mareš. Kočí nakonec s jedním nejrychlejším časem dokončil soutěž na druhém místě, Mareš 
dojel čtvrtý. Z deseti nejrychlejších posádek na Agrotec Rally Hustopeče jelo osm s vozem ŠKODA 
FABIA R5. 
 
„Po mém vítězství na Italské rallye na Sardinii, která se jela na šotolině, bylo pro mě skutečným 
potěšením řídit můj vůz ŠKODA FABIA R5 opět na asfaltu. Nyní se již těším na nadcházející Rally 
Bohemia, která se koná v blízkosti automobilky ŠKODA v Mladé Boleslavi,“ řekl v cíli Kopecký. Na 
Rally Bohemia pojede úřadující mistr České republiky v týmu ŠKODA současně s mladými 
posádkami ve složení Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn (N/N) a Juuso Nordgren/Tapio 
Suominen (FIN/FIN), pro něhož to bude druhé účinkování v mistrovství České republiky.  
 
Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Jan a Pavel pokračují ve svém působivé vítězné sérii. 
Opět mají šanci vybojovat národní mistrovský titul s předstihem během Rally Bohemia před 
zaměstnanci ŠKODA v Mladé Boleslavi. Navíc mají stejnou šanci, jako jejich týmoví kolegové, na 
zisk titulu mistrů světa v kategorii WRC 2.“ 
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Celkové výsledky Agrotec Rally Hustopeče 2018 (MČR) 
 

1. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, 1:21.18,5 h 
2. Koči/Mozner (SK/SK), ŠKODA FABIA R5, +1.07,6 min 
3. Černý/Černohorský jun. (CZ/CZ), Ford Fiesta R5, +1.19,1 min 
4. Mareš/Hloušek (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, +1.28,3 min 
5. Grzyb/Browiński (PL/PL), ŠKODA FABIA R5, +1.55,6 min 

 
Číslo dne: 7 
V sezóně 2018 posádka Jan Kopecký a Pavel Dresler absolvovala se svým vozem ŠKODA FABIA 
R5 sedm rallye. Vyhrála ve třech kolech mistrovství světa (kategorie WRC 2) a současně všechny 
rallye, které jsou součástí mistrovství České republiky (MČR). 
 
Kalendář Mistrovství České republiky v rallye 2018 
 
Soutěž     Datum  
Kowax Valašská Rally ValMez  23.–25. 3. 2018 
Rallye Šumava Klatovy   20.–21. 4. 2018 
Rallye Český Krumlov   18.–19. 5. 2018 
Agrotec Rally Hustopeče  15.–16. 6. 2018 
Rally Bohemia Mladá Boleslav  30. 6.–1. 7. 2018 
Barum Czech Rally Zlín   24.–26. 8. 2018 
SVK Rally Příbram   5.–7. 10. 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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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA na Agrotec Rally Hustopeče 
Jan Kopecký a Pavel Dresler (CZ/CZ) byli se svým 
vozem ŠKODA FABIA R5 na Agrotec Rally 
Hustopeče neporazitelní a teoreticky mohou již 
v příští soutěži vybojovat další titul mistrů republiky 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Agrotec Rally Hustopeče 
Jan Kopecký a Pavel Dresler letos s vozem ŠKODA 
FABIA R5 vyhráli nejen tři kola mistrovství světa 
v kategorii WRC 2, ale také čtyři soutěže, které jsou 
součástí mistrovství České republiky (MČR)  
 
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.  
 
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 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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