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ŠKODA na Španělské rallye: Mistr světa Jan 
Kopecký chce sezónu uzavřít dalším vítězstvím 
 
› Do konce letošní sezóny scházejí dvě soutěže a tovární posádku ŠKODA Jan 

Kopecký/Pavel Dresler již nikdo nemůže v čele kategorie WRC 2 předstihnout 
› ŠKODA Motorsport si s předstihem zajistila mistrovský titul v hodnocení týmů, který tak 

získala počtvrté v řadě 
› Po vítězství v kategorii WRC 2 na Britské rallye ve Walesu by juniorská posádka Kalle 

Rovanperä a Jonne Halttunen chtěla zvítězit také ve 12. kole letošního mistrovství světa 
› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Velmi nás těší, že jsme mohli obhájit oba tituly 

pro jezdce a týmy v kategorii WRC 2.“ 
 
Mladá Boleslav, 23. října 2018 – Jezdci ŠKODA Jan Kopecký a Pavel Dresler nastoupí do 
nadcházející španělské RallyRACC Catalunya (25. 10.–28. 10. 2018) jako noví mistři světa 
kategorie WRC 2. Česká posádka již nemůže být ve dvou zbývajících soutěžích v kategorii 
WRC 2 bodově překonána. Také ŠKODA Motorsport si zajistila mistrovský titul v kategorii 
WRC 2 v hodnocení týmů. (v obou případech podléhá oficiálnímu potvrzení ze strany FIA) 
Juniorská posádka týmu ŠKODA Motorsport Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem 
Halttunenem (FIN/FIN) bude ve Španělsku startovat poprvé a bude chtít po svém prvním 
vítězství v kategorii WRC 2 (FIN/FIN) na Britské rallye ve Walesu zajet další špičkový 
výsledek. 
 
Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek je s průběhem letošní sezóny mimořádně spokojen: 
„Viděli jsme fantastický souboj o titul mistra světa v kategorii WRC 2 mezi Pontusem Tidemandem 
a Janem Kopeckým. Oběma jezdcům jsme umožnili startovat v šesti soutěžích. Jan teď ve 
Španělsku pojede svoji rallye číslo šest. Pontus jej už nemůže předstihnout, protože svých šest 
soutěží odjel. Velmi nás těší, že jsme obhájili oba tituly pro jezdce a týmy v kategorii WRC 2. 
Posádky ŠKODA vyhrály v deseti ze zatím jedenácti odjetých soutěží kategorie WRC 2 letošního 
mistrovství světa. Vřele vítáme Volkswagen, který ve Španělsku vstoupí s modelem Polo do třídy 
vozů R5.“ Pro tým ŠKODA Motorsport je Španělská rallye v Katalánsku závěrem úspěšné sezóny. 
Závěrečné soutěže mistrovství světa v Austrálii se tým, v souladu s programem pro sezónu 2018, 
nezúčastní. 
 
Jedním z nejtěžších soupeřů pro nové mistry světa kategorie WRC 2 Jana Kopeckého a Pavla 
Dreslera bude juniorský jezdec ŠKODA Kalle Rovanperä, který se svým spolujezdcem Jonnem 
Halttunenem těsně po svých 18. narozeninách vyhrál zatím poslední Britskou rallye ve Walesu. 
„Vítězství ve Walesu bylo skvělé. Doufám, že se nám také ve Španělsku podaří udržet tak dobrou 
formu,“ řekl mladý Fin. 
 
Nicméně i Kopecký je před španělským kolem mistrovství světa plný optimismu. „Prozatím mám 
opravdu skvělou sezónu, vyhrál jsem všechny soutěže, do nichž jsem nastoupil. Celkově jsem letos 
zvítězil v pěti soutěžích mistrovství světa a v šesti rallye mistrovství České republiky. V minulém 
roce mi vítězství ve Španělsku uniklo. Potom, co ze mě spadl tlak v mistrovství světa, se budu 
snažit tento účet vyrovnat,“ vysvětluje český mistr. 
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Španělská rallye v Katalánsku je dvanáctým podnikem letošního ročníku mistrovství světa 
a jednadvaceti posádkám kategorie WRC 2, z nichž devět startuje s vozem ŠKODA FABIA R5, 
nabídne jednu specialitu. Právě Španělská rallye je jedinou soutěží v mistrovství světa 
s kombinovaným povrchem. První kolo se v pátek pojede na šotolinovém povrchu s několika 
asfaltovými úseky. V sobotu a v neděli se většina zkoušek pojede na asfaltu. Na posádky během 
rallye čeká 18 rychlostních zkoušek s celkovou délkou 331,58 kilometru měřených úseků. Vítěz 
bude vyhlášen ve městě Salou jižně od katalánského hlavního města Barcelony v neděli ve 14:01 
místního času. 
 
Věděli jste, že… 
 
…Španělská rallye v Katalánsku je jediným podnikem mistrovství světa, který se první den jede na 
šotolinovém povrchu a zbývající dva na asfaltu? 
 
...v pátek večer mají týmy na servis čas 1:15 hod., což je o 30 minut déle než standardně, protože 
mechanici musí automobily přenastavit z šotolinového „setupu“ na asfaltový? 
 
...zahajovací rychlostní zkouška Španělské rallye v Katalánsku se pojede ve čtvrtek večer v ulicích 
Barcelony? 
 
...první RallyRACC Catalunya, jak zní oficiální název, se poprvé jela v roce 1957, součástí 
mistrovství Evropy se stala v roce 1975 a v roce 1991 se poprvé jela jako součást mistrovství 
světa? 
 
...na Španělské rallye v Katalánsku mohou vozy kategorie WRC 2 použít maximálně 10 pneumatik 
určených pro šotolinu, 24 asfaltových a další čtyři pro shakedown? 
 
...servisní zóna je na Španělské rallye v Katalánsku umístěna v parku PortAventura World Theme 
Park, jehož součástí je pozoruhodná horská dráha Dragon Khan s osmi loopingy a nejvyšší 
rychlostí 176 km/h? 
 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye (WRC 2) pro rok 2018: 
 
Soutěž    Datum  
Monte-Carlo   24.01.–28.01.2018 
Švédsko                 15.02.–18.02.2018 
Mexiko    08.03.–11.03.2018 
Francie    05.04.–08.04.2018 
Argentina   26.04.–29.04.2018 
Portugalsko   17.05.–20.05.2018 
Itálie    07.06.–10.06.2018 
Finsko    26.07.–29.07.2018 
Německo   16.08.–19.08.2018 
Turecko    13.09.–16.09.2018 
Velká Británie   04.10.–07.10.2018 
Španělsko   25.10.–28.10.2018 
Austrálie    15.11.–18.11.2018 
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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 

 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA na Španělské rallye 2018 
Aktuálně vedoucí posádka kategorie WRC 2 Jan 
Kopecký a Pavel Dresler (ŠKODA FABIA R5) chce 
svoji úspěšnou sezónu korunovat vítězstvím na 
španělské RallyRACC Catalunya v kategorii WRC 2. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Španělské rallye 2018 
Po svém posledním vítězství v kategorii WRC 2 na 
Britské rallye ve Walesu chce mladá posádka 
ŠKODA ve složení Kalle Rovanperä a spolujezdec 
Jonne Halttunen zajet ve Španělsku další vynikající 
výsledek. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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). V roce 2018 Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem (CZ/CZ) zvítězili v mistrovství České republiky po 
čtvrté za sebou. 
 
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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