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Druhé domácí vystoupení: Nová ŠKODA 

Fabia R5 na Rally Český Krumlov 
 

› Fabia R5 na startu druhého podniku českého mistrovství v rally 

› Hrabánek: „Úvodní vítězství ukazuje, že jsme na správné cestě“ 

› Nový soutěžní speciál si o víkendu odbude svůj debut v mistrovství světa  

 

Mladá Boleslav, 20. května 2015 – Po světové premiéře okořeněné vítězstvím v 

první soutěži letošního českého mistrovství v rally (MČR) se nový vůz ŠKODA 

Fabia R5 připravuje na své další domácí vystoupení. Na Rally Český Krumlov se 

do nového soutěžního vozu opět posadí úřadující asijsko-pacifický mistr Jan 

Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem. 43. ročník Rally Český Krumlov se 

koná ve dnech 22. - 23. května jako druhý podnik MČR.  

 

Koncem dubna předvedl nový vůz ŠKODA Fabia R5 úžasný start s triumfálním vítězstvím 

na Rally Šumava Klatovy. Tisíce fanoušků oslavovaly první vystoupení nového soutěžního 

vozu. A nyní přichází další výzva. Šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek: „Debut 

nového vozu Fabia R5 nemohl proběhnout lépe. Jsme na dobré cestě.“ 

 

Asijsko-pacifický šampion Kopecký po senzačním debutu s novým vozem Fabia R5 

netrpělivě očekává Rally Český Krumlov: „Při první soutěži vše fungovalo bezvadně, 

Fabia R5 byla rychlá a absolutně spolehlivá. Věříme, že i v Krumlově budeme schopni jet 

vpředu. Tuto rally využijeme k dalšímu zdokonalení nastavení vozu Fabia R5.“ 

 

Na Rally Český Krumlov má asijsko-pacifický šampion dobré vzpomínky: v roce 2012 zde 

Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem vyhráli. Tradiční podnik startuje v pátek v 

Českých Budějovicích a končí po 14 rychlostních zkouškách a celkových 161,92 km v 

sobotu v historickém městě Český Krumlov.  

 

Mimořádnou výzvou pro tovární tým ŠKODA Motorsport je skutečnost, že současně s rally 

v jižních Čechách proběhne debut vozu Fabia R5 na mistrovství světa FIA v rally 

(kategorie WRC-2). V Portugalsku pojedou s novým vozem ŠKODA Fabia R5 mistr Evropy 

Esapekka Lappi a nově angažovaný talent Pontus Tidemand. 

 

Součástí aktivit značky ŠKODA na krumlovské rally bude opět i bohatý doprovodný 

program pro široké spektrum fanoušků. „Hlavním tahákem bude bezesporu pokračování 

soutěže o vůz Fabia Monte Carlo do osobního vlastnictví,“ říká Michal Pres, vedoucí 

marketingu značky v České Republice a dodává: „Z první rally na Šumavě jsme měli 

velmi pozitivní ohlasy z řad veřejnosti, naše výrazná marketingová podpora tak bude 

pokračovat i na následujících soutěžích MČR.“ 
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Mistrovství ČR v rally (MČR) 

 

Soutěž    Datum 

Rally Šumava Klatovy  24.04.–25.04.2015 

Rally Český Krumlov  22.05.–23.05.2015 

Rally Hustopeče  19.06.–20.06.2015 

Rally Bohemia   10.07.–12.07.2015 

Barum Czech Rally Zlín  28.08.–30.08.2015 

Rally Příbram   02.10.–04.10.2015 

 

 
Víte, že ... 

 

…. o tomto víkendu se koná již 43. ročník Rally Český Krumlov? Při premiéře v roce 1971 

slavil první z četných vítězství značky ŠKODA s legendárním vozem 1100 MB jistý pan 

Janouch. 

 

… Rally Český Krumlov je jedinou českou rally ve FIA European Rally Trophy? Celkem 

patří do této série 14 soutěží po celé Evropě. 

  

… Rally Český Krumlov místy vede po tratích, kde se v zimě lyžuje? Rychlostní zkouška 

„Lipno“, která se v sobotu projíždí dvakrát, je vrcholem a zároveň závěrečným bodem 

rally.  

 

... v rámci doprovodného programu Rally Český Krumlov se konají četné další akce? 

Fanoušci se mimo jiné mohou těšit na soutěže historických vozů a vozidel a s 

alternativními pohony, na show legend rally a soutěž dálkově řízených aut. 

 

… servisní parkoviště rally sídlí na Výstavišti v Českých Budějovicích? Největší jihočeské 

město s 93 000 obyvatel se po celém světě proslavilo pivem značky Budvar. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Karel Pokorný, Komunikace motorsportu 

T +420 604 292 191 

Karel.Pokorny1@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

Druhé domácí vystoupení vozu ŠKODA Fabia R5 

Jan Kopecký a Pavel Dresler dovedli při světové 

premiéře nový vůz Fabia R5 k přesvědčivému 

vítězství.  

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Druhé domácí vystoupení vozu ŠKODA Fabia R5 

ŠKODA chce dále zdokonalovat nastavení nového 

soutěžního speciálu. 

 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport: 

ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní už od roku 1901 a již několikrát dosáhla 

vítězství v sérii Intercontinental Rally Challenge (IRC), v mistrovství Evropy (ERC), APRC 

(Asia-Pacific Rally Championship) nebo v jednotlivých slavných závodech, jako například 

na nejstarší rally na světě, která se od roku 1911 pravidelně koná v Monte Carlu. 

 

Soutěžní speciál Fabia Super 2000 je nejúspěšnější model ve 114leté sportovní historii 

značky ŠKODA. V roce 2014 slavila ŠKODA hattrick v hodnocení jezdců i značek asijsko-

pacifického mistrovství (APRC). Novým šampionům Janu Kopeckému/Pavlu Dreslerovi 

(CZ/CZ) se tak podařil historický mistrovský kousek, když jako první posádka v historii 
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ve dvou po sobě následujících letech získala mistrovský titul v hodnocení jezdců 

mistrovství Evropy FIA (ERC) a poté i v APRC.  

 

V ERC vyhrál tým ŠKODA Motorsport v roce 2014 zásluhou posádky Esapekka 

Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) potřetí za sebou titul s vozem ŠKODA Fabia Super 2000. 

Před Lappim získali ve voze ŠKODA Fabia Super 2000 tituly mistrů Evropy Fin Juho 

Hänninen (2012) a Jan Kopecký (2013).  

 

V letech 2009 až 2014 získali piloti ve vozech ŠKODA Fabia Super 2000 na celém světě 

celkem téměř 50 mezinárodních a národních titulů.  

 

Světová automobilová federace FIA schválila 1. dubna 2015 oficiálně homologaci nového 

soutěžního speciálu Fabia R5, který byl světovým médiím představen 15. dubna v České 

republice. Světovou soutěžní premiéru si Fabia R5 odbyla symbolicky na Rally Šumava, 

první soutěži Mistrovství České Republiky v rally 2015.  

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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