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Fabian Kreim v Zell am See vyhrál „Ice Race of 
Champions“ před Julianem Wagnerem 
 

› Mistr Německa Fabian Kreim byl nejrychlejším mužem ze čtyř jezdeckých es, která se 

posadila za volant identického vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo během GP Ice Race v Zell 

am See-Kaprun (1.–2. února 2020) 

› Přibližně 16 000 diváků bavilo umění čtyř jezdců ŠKODA, kteří se proti sobě postavili 

v soubojích na ledové trati: juniorského mistra Evropy (ERC1 Junior) Filipa Mareše, mistra 

Slovenska Martina Kočiho, mistra Německa Fabiana Kreima a vicemistra Rakouska 

Juliana Wagnera 

 

Zell am See-Kaprun, 2. února 2020 – Jezdci ŠKODA bavili přibližně 16 000 fanoušků závodů 

a rally, kteří se přišli podívat na akci GP Ice Race v rakouském Zell am See-Kaprun (1.–2. 

února 2020). O vítězství v soutěži nazvané „Ice Race of Champions“ bojovali za volantem 

speciálů ŠKODA FABIA Rally2 evo s pohonem všech kol a výkonem 290 k tři držitelé 

mistrovských titulů a jeden vicemistr. Nejrychlejším mužem, který zaznamenal jedno 

vítězství a jedno druhé místo, byl mistr Německa Fabian Kreim, za ním skončil Julian 

Wagner (A). Třetí místo v konečném hodnocení obsadil Slovák Martin Koči a čtvrté Filip 

Mareš z České republiky.  

 

Během prvního únorového víkendu se konala unikátní akce GP Ice Race, na niž se sjelo přibližně 

150 jezdců s historickými i moderními závodními i rallyovými vozy. Filip Mareš z České republiky 

(juniorský mistr Evropy ERC1, 2019), Martin Koči (mistr Slovenska) a Fabian Kreim (mistr 

Německa) vyhráli mistrovské tituly v roce 2019. Julian Wagner, který byl v Rakousku domácím 

jezdcem, dojel v rakouském šampionátu 2019 těsně za vítězem. Pro souboje v rámci závodu „Ice 

Race of Champions“ jel každý z nich s identickým vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo, připraveným 

továrním týmem. 

 

Pro vítězství v soutěži „Ice Race of Champions“ se sčítaly výsledky ze soboty a neděle. Fabian 

Kreim, který v sobotu zvítězil a v neděli byl na druhém místě, skončil na celkově prvním místě. Za 

ním dojel Julian Wagner, jenž v sobotu obsadil třetí a v neděli první místo. Jako poslední na 

stupních vítězů stanul třetí Martin Koči, který byl první den druhý a v neděli čtvrtý. Pro čtvrtého 

Filipa Mareše byla akce GP Ice Race vítanou příležitostí k přípravě a tréninku jízdy na ledu 

a sněhu. Juniorský mistr Evropy (ERC1) pojede s privátně nasazeným vozem ŠKODA FABIA 

Rally2 evo na nadcházející Švédské rallye (12. 2.–16. 2. 2020). 

 

Jan Kopecký, který v roce 2019 na GP Ice Race s vozem ŠKODA FABIA zvítězil ve své kategorii, 

je mistrem světa kategorie WRC2 z roku 2018 a sedminásobným mistrem České republiky, si 

letošní GP Ice Race užil jako kouč mladých jezdců a současně s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo 

bavil diváky při předváděcích jízdách. 
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Výsledky závodu „Ice Race of Champions“ na GP Ice Race 2020: 

 

1. Fabian Kreim (D), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 18 bodů 

2. Julian Wagner (A), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 16 bodů 

3. Martin Koči (SK), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 12 bodů 

4. Filip Mareš (CZ), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 10 bodů 

 

Číslo dne: 16 000 

Na GP Ice Race 2020 v Zell am See-Kaprun se přišlo podívat přibližně 16 000 diváků 

 

 

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 GP Ice Race v Zell am See-Kaprun 

Fabian Kreim vyhrál „Ice Race of Champions“ před 

Julianem Wagnerem. Oba jeli s identickým, továrně 

připraveným vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na GP Ice Race v Zell am See-Kaprun 

Jezdec ŠKODA Jan Kopecký svezl na GP Ice Race 

předsedu představenstva ŠKODA AUTO Bernharda 

Maiera ve voze ŠKODA FABIA Rally2 evo  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
   

https://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/motorsportskoda
mailto:zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
http://skoda-motorsport.com/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/02/SP_10165.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/02/SP_10147.jpg
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/02/SP_10165.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/02/SP_10147.jpg


TISKOVÁ ZPRÁVA 

  ŠKODA MOTORSPORT 
Strana 3 z 3 

 

 

ŠKODA Motorsport: 

Rok 2019 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Česká automobilka v něm uvedla vůz ŠKODA FABIA R5 evo. 
Tovární posádka Kalle Rovaperä/Jonne Halttunen se stali mistry světa v hodnocení jezdců a spolujezdců v kategorii 
WRC2 Pro a současně také ŠKODA Motorsport vybojovala ve stejné kategorii titul mistra světa výrobců. Zákaznická 
posádka ŠKODA ve složení Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais zvítězila v kategorii WRC2 pro soukromé týmy. 

Úspěchy české značky ale byly doslova celosvětové. Mistrovství Evropy (ERC) vyhrála posádka Chris Ingram/Ross 
Whittock (GB/GB). Filip Mareš/Jan Hloušek (CZ/CZ) triumfovali v juniorském mistrovství Evropy FIA European Rally 
Championship/ERC1 Junior. Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (KEN/GB) se stali mistry Afriky v seriálu FIA African 
Rally Championship (ARC), Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) vyhráli mistrovství Severní a Střední Ameriky FIA 
North American and Central American Rally Championship (NACAM). Posádky jedoucí s vozy ŠKODA navíc zvítězily 
v mnoha národních mistrovstvích. 

ŠKODA FABIA R5 evo byla homologována Mezinárodní automobilovou federací FIA 1. dubna 2019. Propracovaný 
soutěžní vůz s pohonem všech kol navázal na dlouhou závodní tradici 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 po celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rallye (WRC2) v roce 2016, jakož i mnoho vítězství v 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. Týmy ŠKODA několikrát triumfovaly i na nejslavnější a nejstarší rallye na světě, Rally 
Monte-Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911. 

ŠKODA AUTO 

› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 
nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  

› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  

› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,24 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 přes 35 000 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“. 
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