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Třetí vítězství: Jan Kopecký triumfuje po své stíhací 
jízdě ve voze ŠKODA Fabia R5  
 

› Tovární jezdec značky ŠKODA zůstává v mistrovství České republiky 2015 

v rally neporažen 

› Vedoucí jezdec tabulky Kopecký dohnal velké zpoždění, způsobené defektem 

pneumatiky, a vyhrál sedm rychlostních zkoušek za sebou 

› Michal Hrabánek: „Důkaz potenciálu vozu Fabia R5“ 

 

Hustopeče, 20. června 2015 – Po skvělé stíhací jízdě nové Fabie R5 oslavil 

tovární pilot Jan Kopecký své třetí vítězství ve třetím podniku mistrovství České 

republiky v automobilových soutěžích (MČR). Zkušený jezdec při Rally 

Hustopeče smazal velký náskok svého hlavního rivala Václava Pecha a vyhrál 

přitom sedm rychlostních zkoušek za sebou. Jan Kopecký a jeho spolujezdec 

Pavel Dresler tak mají v polovině letošního ročníku našlápnuto k zisku titulu. 

 

„Jan skvěle zabojoval a prokázal tak potenciál naší nové Fabie R5. Spolehlivost a 

perfektní výsledky našeho nového soutěžního vozu v první polovině sezóny českého 

mistrovství nás samozřejmě velice těší. I přesto nás však čeká ještě hodně práce,“ říká 

šéf týmu ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek. 

 

Jan Kopecký se minulý víkend umístil na třetím místě v Italské rally, která se jela na 

náročných šotolinových cestách, rychle se však přeorientoval na domácí asfalt. Ve druhé 

rychlostní zkoušce Rally Hustopeče ale třiatřicetiletý jezdec ztratil hodně času v důsledku 

defektu pneumatiky a na svého největšího konkurenta Pecha ztrácel 49 vteřin. 

 

Stejně jako na Rally Český Krumlov, ve které tovární pilot značky ŠKODA překonal Pecha 

v poslední rychlostní zkoušce, prokázal Kopecký i zde své bojovné srdce. 

V jihomoravském vinařském regionu v  sobotu vyhrál všechny rychlostní zkoušky. Už 

v poledne se ujal vedení v celkovém hodnocení a nakonec si v Rally Hustopeče suverénně 

dojel pro své čtvrté vítězství. 

 

Po vítězství v sedmi z celkem deseti rychlostních zkoušek o celkové délce 150, 04 

kilometru měl Kopecký v cíli před Pechem náskok 45,1 vteřiny a zůstal tak se svou Fabií 

R5 na domácích tratích dosud neporažen. „První den neprobíhal podle našich představ. 

Ale v sobotu jsme se s volbou pneumatik perfektně trefili. Mohli jsme tak ukázat, jak 

rychlá je nová ŠKODA Fabia R5 v těžkých podmínkách.  

 

Vedle tří vítězství v letošní sezóně MČR zaznamenala ŠKODA Fabia R5 i tři pódiová 

umístění na mistrovství světa FIA (WRC 2). Další výzvou bude pro Kopeckého Rally 

Bohemia, která se pojede 10. až 12. července. Tento domácí závod značky ŠKODA, který 

se jede prakticky před branami sídla firmy v Mladé Boleslav, je vrcholem sezóny 

mistrovství republiky. 
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Číslo pro Rally Hustopeče: 4 

 

Rally Hustopeče Janu Kopeckému a Pavlu Dreslerovi prostě „sedí“. Po vítězném hattricku 

v letech 2011 až 2013 tuto soutěž v sobotu vyhráli již počtvrté. Posádka týmu ŠKODA se 

tak stala rekordním vítězem této rally, která se letos jela pojedenácté. 

 
Rally Hustopeče– konečné pořadí 
 

1. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA Fabia R5     1:26.03,8 hod 

2. Pech/Uhel (CZ/CZ), Mini John Cooper Works S2000     + 0.45,1 

min. 
3. Odložilík/Tureček (CZ/CZ), Ford Fiesta R5      + 1.04,0 min. 
4. Valoušek/Havelková (CZ/CZ), ŠKODA Fabia Super 2000    + 1.19,9 min. 
5. Jelínek/Machů (CZ/CZ), ŠKODA Fabia Super 2000     + 3.00,8 min. 

 

 

Mistrovství České republiky (MČR): 

     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 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Karel Pokorný, Komunikace motorsportu 

F +420 604 292 191 

Karel.Pokorny1@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 
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Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na Rally Hustopeče: 

Jan Kopecký a Pavel Dresler slaví s novou Fabií R5 

svůj třetí úspěch v Mistrovství České republiky 

v automobilových soutěžích (MČR) 2015. 

 

 

 

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 

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.  
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 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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, 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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