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Portugalská rallye: Premiéra v mistrovství světa pro 
závodní speciál ŠKODA FABIA R5 evo s Kopeckým 
a Rovanperou 
 

› Úřadující mistři světa WRC 2 Jan Kopecký/Pavel Dresler budou s týmovými kolegy Kallem 

Rovanperou/Jonnem Halttunenem soutěžit s novým vozem ŠKODA FABIA R5 evo 

› Oba tovární jezdci ŠKODA jsou na Portugalské rallye, která je sedmým kolem mistrovství 

světa, přihlášeni do kategorie WRC 2 Pro 

› ŠKODA je s 15 vozy nejpočetněji zastoupenou značkou ze startovního pole vozů R5, 

čítajícího 32 vozů 

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Po náročném testovacím programu se již 

nemůžeme dočkat, až zdokonalený vůz ŠKODA FABIA R5 evo uvidíme soutěžit 

v mistrovství světa.“ 

  

Mladá Boleslav, 29. května 2019 – Po intenzivních testech se čerstvě homologovaný vůz 

ŠKODA FABIA R5 evo poprvé představí v rámci mistrovství světa FIA World Rally 

Championship. Stejně, jako tomu bylo u jeho předchůdce v roce 2015, bude mít zdokonalený 

český rallyový speciál premiéru na Portugalské rallye (30. 5.–2. 6. 2019). Jan Kopecký 

s Pavlem Dreslerem již stihli při prvním soutěžním nasazení s vozem ŠKODA FABIA R5 evo 

v rámci mistrovství České republiky (Rallye Český Krumlov) zvítězit, a jsou velmi motivovaní 

pro svůj návrat do mistrovství světa. Jejich týmoví kolegové Kalle Rovanperä se 

spolujezdcem Jonnem Halttunenem (FIN/FIN), kteří vyhráli v kategorii WRC 2 Pro v Chile, se 

chtějí zásluhou dobrého výsledku v Portugalsku posunout v žebříčku své kategorie výše. 

 

Před čtyřmi roky odstartovala ŠKODA FABIA R5 svoji fantastickou kariéru právě na šotolinových 

tratích Portugalské rallye. Do dnešního dne bylo prodáno 273 vozů. Během těchto čtyř let ŠKODA 

Motorsport čtyřikrát vyhrála v kategorii WRC 2 mistrovský titul týmů. Posádky ŠKODA oslavily 

celkem 747 vítězství ve svých kategoriích a současně vybojovaly 56 regionálních a národních 

mistrovství. Esapekka Lappi, Pontus Tidemand a Jan Kopecký se stali v kategorii WRC 2 mistry 

světa. Nyní přichází okamžik pravdy pro nástupce: vůz ŠKODA FABIA R5 evo, který byl 

Mezinárodní automobilovou federací FIA homologován, a je tudíž připraven pro závodní nasazení. 

Svůj debut v mistrovství světa bude mít na nadcházející Portugalské rallye. 

 

Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek řekl: „Jsme rádi, že náš nově homologovaný vůz ŠKODA 

FABIA R5 evo byl spolehlivý a rychlý již při své premiéře minulý týden, kdy s ním Jan a Pavel 

bezproblémově vyhráli třetí kolo mistrovství České republiky, Rallye Český Krumlov. Po náročném 

testovacím programu se již nemůžeme dočkat, až zdokonalený vůz ŠKODA FABIA R5 evo uvidíme 

soutěžit v mistrovství světa.“ 

 

„Naše první vítězství v kategorii WRC 2 Pro mistrovství světa na Chilské rallye pro nás hodně 

znamená, a to hlavně kvůli tomu, že náš start do letošní sezóny nebyl úplně ideální. Bylo skvělé být 

zpět na nejvyšším stupni vítězů,“ komentoval s odstupem Kalle Rovanperä své pocity z minulého 

kola mistrovství světa. „Po Janovu posledním vítězství na asfaltu chceme nyní ukázat potenciál 

našeho nového vozu ŠKODA FABIA R5 evo také na portugalském šotolinovém povrchu,“ dodal. 
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ŠKODA má ve startovním poli vozů R5 opět nejsilnější pozici, z 32 zapsaných vozů jich bylo 15 

vyrobeno v České republice. 

 

Potom, co se v roce 2015 přesunula na sever země do regionu v okolí Porta, patří Portugalská 

rallye k divácky nejnavštěvovanějším podnikům mistrovství světa. Jen samotný proslulý skok Fafe 

každým rokem navštíví tisíce přihlížejících. Atmosféru kolem závodních tratí lze srovnat snad 

pouze s fotbalovým stadionem. 

 

Rallye startuje ve čtvrtek (30. května) v malebném městě Coimbra. Prvním celým soutěžním dnem 

bude pátek (31. května), během nějž se soutěžící vrátí zpět do regionu Arganil. Mají naplánováno 

šest rychlostních zkoušek a jednu show-stage ve městě Lousada, s celkovou délkou 90 kilometrů. 

Během sobotního kola (1. června), stejně jako v roce 2018, čeká na posádky největší porce 

měřených úseků. 165 km je rozdělených do osmi rychlostních zkoušek s kombinací písku, kamenů 

a při druhých průjezdech i vyjetých kolejí. Jedním z klíčů úspěchu bude správná volba pneumatik, 

měkké pneumatiky zajistí více přilnavosti, ale tvrdší pneumatiky mají delší životnost, což se projeví 

hlavně na delších rychlostních zkouškách. V neděli se pojede známá trasa Fafe s pěti rychlostními 

zkouškami na rychlém a hladkém šotolinovém povrchu. Na nich bude také známý stejnojmenný 

skok, který je divácky nejatraktivnější. Celkově posádky změří své síly na 20 rychlostních 

zkouškách s celkovou délkou 306,97 km. Vítězové vystoupí na stupně vítězů ve 14:20 

v Matosinhos nedaleko Porta. 

 

Věděli jste, že... 

 

... Portugalská rallye se jela poprvé v roce 1967 a v roce 1973 byla zakládající soutěží tehdy 

nového mistrovství světa v rallye? 

 

…do roku 1994 Portugalská rallye tradičně startovala v Estorilu nedaleko Lisabonu, první etapa se 

jela na asfaltu a plně šotolinovou soutěží se stala až v roce 1995? 

 

…od roku 2007 do roku 2014 se konala v regionu Algarve a až následně se přesunula na sever? 

 

…právě na Portugalské rallye měla v roce 2015 v rámci mistrovství světa svoji premiéru ŠKODA 

FABIA R5, nově homologovaná ŠKODA FABIA R5 evo bude na rychlostních zkouškách mistrovství 

světa poprvé k vidění letos? 

 

…v roce 2012 mistr světa Sébastien Ogier zvítězil ve své třídě s vozem ŠKODA FABIA S2000, 

když skončil celkově na 7. pozici, a v roce 2013 Esapekka Lappi vyhrál kategorii WRC 2 rovněž 

s vozem ŠKODA FABIA S2000? 
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Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye (WRC 2 Pro) pro rok 2019: 
 

Soutěž    Datum  
Monte-Carlo   24.01.–27.01.2019 
Švédsko    14.02.–17.02.2019 
Mexiko    07.03.–10.03.2019 
Francie    28.03.–31.03.2019 
Argentina   25.04.–28.04.2019 
Chile    09.05.–12.05.2019 
Portugalsko   30.05.–02.06.2019 

Itálie    13.06.–16.06.2019 
Finsko    01.08.–04.08.2019 
Německo   22.08.–25.08.2019 
Turecko    12.09.–15.09.2019 
Velká Británie   03.10.–06.10.2019 
Španělsko   24.10.–27.10.2019 
Austrálie    14.11.–17.11.2019 

 

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: 

 

Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA na Portugalské rallye 

Jan Kopecký a Pavel Dresler se na Portugalské rallye 

vracejí do mistrovství s nově homologovaným vozem 

ŠKODA FABIA R5 evo. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na Portugalské rallye 

Tovární jezdec Kalle Rovanperä se dobrým výsledkem na 

Portugalské rallye, která je sedmým kolem mistrovství 

světa, bude chtít posunout výše v žebříčku WRC 2 Pro.  

 

 

 

Download                                Zdroj: 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“. 


