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Kopecký při debutu s vozem ŠKODA FABIA R5 evo  
zvítězil na Rallye Český Krumlov 
› S nedávno homologovaným vozem ŠKODA FABIA R5 evo Jan Kopecký se spolujezdcem 

Pavlem Dreslerem při jeho prvním účinkování vyhráli třetí kolo mistrovství České republiky 
› 46. vítězství v rámci mistrovství republiky pro jezdce ŠKODA Jana Kopeckého 
› Privátní jezdci Mareš a Černý zajistili, že stupně vítězů na Rallye Český Krumlov patřily 

výhradně značce ŠKODA 
› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Jsme rádi, že naše nově homologovaná ŠKODA 

FABIA R5 evo byla tak spolehlivá a rychlá, Jan a Pavel předvedli bezproblémový výkon.“ 

Český Krumlov, 18. května 2019 – Jan Kopecký (CZ) a spolujezdec Pavel Dresler (CZ) měli 
s čerstvě homologovaným vozem ŠKODA FABIA R5 evo úspěšnou premiéru, vyhráli třetí 
kolo mistrovství České republiky (MČR) – Rallye Český Krumlov (17. 5.–18. 5. 2019). Pro 
úřadujícího mistra České republiky Jana Kopeckého to bylo 46. vítězství v národním 
šampionátu. Podobně, jako tomu bylo v roce 2015 s vozem ŠKODA FABIA R5 na Rallye 
Šumava Klatovy, i nyní zaznamenala ŠKODA FABIA R5 evo první vítězství již při svém 
prvním nasazení. Na Rallye Český Krumlov navíc všechny stupně vítězů patřily posádkám 
jedoucím s vozy ŠKODA; Filip Mareš byl druhý a Jan Černý třetí. 

Před tisíci nadšenými fanoušky rallye začala posádka úřadujících mistrů České republiky ve složení 
Jan Kopecký/Pavel Dresler s nově homologovaným vozem ŠKODA FABIA R5 evo nejlépe, jak 
mohla – nejrychlejším časem na první rychlostní zkoušce v Českých Budějovicích. Na druhé a třetí 
rychlostní zkoušce byla o přibližně půl sekundy na kilometr rychlejší než zbytek startovního pole. 
Na další rychlostní zkoušce ale kvůli nedorozumění při projetí zpomalovacího retardéru/šikany 
dostala penalizaci 30 sekund, která ji posunula na čtvrtou pozici. Na posledních třech rychlostních 
zkouškách první etapy, které se jely celé za tmy, mistr České republiky zaútočil. Po dalších dvou 
rychlostních zkouškách už byl opět v čele. 

Během druhé etapy Rallye Český Krumlov předvedl Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem 
Dreslerem suverénní jízdu. Na následujících sedmi rychlostních zkouškách zajeli pětkrát 
nejrychlejší čas a následně oslavili vítězství na stupních vítězů v Českém Krumlově. „Chtěl bych 
poděkovat celému týmu, že mi připravil tak dobrý vůz. Ještě jsme nevyužili celý potenciál, který 
ŠKODA FABIA R5 evo nabízí. Můžu ale všem zákazníkům ŠKODA slíbit, že s modernizovaným 
vozem FABIA R5 si užijí mnoho zábavy a především úspěchů. Již nyní se moc těším na debut 
tohoto vozu v mistrovství světa, který proběhne na nadcházející Portugalské rallye,“ řekl Jan 
Kopecký. Potěšen v cíli byl také šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek, který řekl: „Jsme rádi, že 
naše nově homologovaná ŠKODA FABIA R5 evo byla tak spolehlivá a rychlá. Jan a Pavel předvedli 
bezproblémový výkon.“ 

Privátní jezdec s vozem ŠKODA Filip Mareš podal mimořádný výkon a po těsné bitvě s jezdcem 
Fordu Václavem Pechem jr., který musel odstoupit, skončil na druhé pozici. Jan Černý na třetím 
místě doplnil stupně vítězů o třetí vůz ŠKODA. Na Rallye Český Krumlov skončilo v první desítce 
sedm posádek jedoucích s vozem ŠKODA.  
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Celkové výsledky Rallye Český Krumlov (MČR) 

1. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5 evo, 1.27:45,5 h 
2. Mareš/Hloušek (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, +1:13,9 min 
3. Černý/Černohorský (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, +1:29,9 min 
4. Jakeš/Machu (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, +1:40,2 min 
5. Štajf/Havelková (CZ/CZ), VW Polo GTI R5, +3:27,1 min 

Číslo dne: 12 
Na Rallye Český Krumlov jezdec ŠKODA Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem vyhráli 
12 z 15 rychlostních zkoušek.  

Kalendář Mistrovství České republiky v rallye 2019
Soutěž     Datum  
Kowax Valašská Rally ValMez  29.–31. 3. 2019 
Rallye Šumava Klatovy   26.–27. 4. 2019 
Rallye Český Krumlov   17.–18. 5. 2019 
Agrotec Rally Hustopeče   14.–15. 6. 2019 
Rally Bohemia Mladá Boleslav  12.–14. 7. 2019 
Barum Czech Rally Zlín   16.–18. 8. 2019 
SVK Rally Příbram   4.–6. 10. 2019 

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: 

Media images: 

Facebook YouTube Twitter" ""

ŠKODA na Rallye Český Krumlov 
Posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler zajistila na Rallye 
Český Krumlov první vítězství pro čerstvě homologovaný 
vůz ŠKODA FABIA R5 evo  

Download                                Source: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 
Rok 2018 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) se stali mistry světa 
v kategorii WRC 2 a současně počtvrté v řadě vyhráli titul mistrů České republiky (MČR). Mistři světa kategorie WRC 2 
z roku 2017, Pontus Tidemand/Jonas Andersson, skončili na druhém místě, stupně vítězů v celkovém hodnocení 
kategorie WRC 2 v rámci mistrovství světa za značku ŠKODA doplnila juniorská posádka Kalle Rovanperä/Jonne 
Halttunen (FIN/FIN). ŠKODA Motorsport po čtvrté v řadě vybojovala mistrovský titul v kategorii WRC 2 v hodnocení 
týmů.  
Úspěchy české značky ale byly doslova celosvětové. Japonci Yuya Sumiyama a navigátor Takahiro Yasui s privátně 
nasazeným vozem ŠKODA vyhráli FIA Asijsko-pacifický šampionát (APRC) a Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock 
(EAK/GB) získali titul ve FIA Africkém rallye šampionátu (ARC). Po vítězstvích ve FIA Jihoamerickém šampionátu 
(CODASUR) v letech 2013, 2016 a 2017 byla posádka ŠKODA ve složení Gustavo Saba/Fernando Mussano (PY/RA) 
úspěšná i v sezóně 2018. Posádky jedoucí s vozy ŠKODA navíc vyhrály v 17 národních mistrovstvích. 
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. 
ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už 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 rallye (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 rallye na světě. Na Rally 
Monte-Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě. 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 
řešení mobility“. 

ŠKODA na Rallye Český Krumlov 
Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem vyhráli 
s vozem ŠKODA FABIA R5 evo 12 z 15 rychlostních 
zkoušek a jednoznačně dominovali Rallye Český Krumlov 
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