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Double pro značku ŠKODA: Jan Kopecký posílil 

své vedení v Mistrovství České republiky  
 

› Obhájci titulu, posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler, slaví na Rally Český Krumlov 

druhé vítězství ve druhém podniku letošní sezóny domácího šampionátu 

› Zdařilý druhý start: Pontus Tidemand/Jonas Andersson doplnili double pro 

značku ŠKODA 

› ŠKODA Fabia R5 dosáhla ve všech rychlostních zkouškách nejlepších časů 

 

Český Krumlov, 28. května 2016 – Mise splněna: Tým ŠKODA Motorsport při 44. 

Rally Český Krumlov oslavil druhý double ve druhém podniku letošní sezóny 

Mistrovství České republiky v automobilových soutěžích (MČR). Vítězové 

ročníku 2015, Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ), zvítězili i letos a potvrdili 

svou vedoucí pozici v národním mistrovství. Dominanci značky ŠKODA v jižních 

Čechách potvrdila i druhá posádka továrního týmu ŠKODA – dvojice Pontus 

Tidemand/Jonas Andersson (S/S), která se stejně jako v první soutěži této 

sezóny umístila na druhém místě.  

 

„Velká pochvala patří Janu Kopeckému a Pavlu Dreslerovi i Pontusu Tidemandovi a Jonasi 

Anderssonovi, kteří na Rally Český Krumlov opět předvedli výborný výkon. K tomuto 

úspěchu pomohl každý člen týmu ŠKODA Motorsport,“ říká šéf týmu ŠKODA Motorsport 

Michal Hrabánek. „Díky velkému počtu fanoušků na domácí půdě naší značky byla tato 

rally zase zcela mimořádným zážitkem. ŠKODA Fabia R5 opět dokonale fungovala. 

Nemůžeme ale usnout na vavřínech: ani ne za dva týdny už je na programu WRC 2 

Italská rally na Sardinii.“ 

 

Během Rally Český Krumlov podaly obě posádky skvělý výkon. Už v pátek vyhrála jedna 

z továrních posádek všech šest rychlostních zkoušek. Jan Kopecký/Pavel Dresler zvítězili 

v pěti rychlostních zkouškách, Pontus Tidemand/Jonas Andersson zajeli jeden nejlepší 

čas. V tuto chvíli byl jejich hlavní rival Václav Pech (CZ) ještě na třetím místě, ale do 

druhé části soutěže už nenastoupil. 

 

V sobotu byla po krupobití z bezpečnostních důvodů zrušena druhá a pátá rychlostní 

zkouška. Zbývající kilometry měly podobný průběh jako v pátek: Kopecký/Dresler a 

Tidemand/Andersson vyhráli vždy po třech ze šesti rychlostních zkoušek. Ze suverénního 

vítězství se na konci soutěže stejně jako v úvodním podniku sezóny – Rally Šumava 

Klatovy – těšila posádka Kopecký/Dresler. 

 

Jan Kopecký na Rally Český Krumlov dosáhl nejen svého druhého vítězství v sezóně, po 

letech 2012 a 2015 tuto rally vyhrál zároveň již potřetí. „Udělali jsme další krok směrem 

k úspěšné obhajobě titulu. Velký podíl na našem úspěchu mají zdejší skvělí fanoušci,“ 

komentuje čtyřiatřicetiletý pilot, který s vozem ŠKODA Fabia R5 vyhrál všech sedm 

posledních podniků MČR v letošní i loňské sezóně, ve kterých startoval.  
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Pontus Tidemand, který minulý víkend vyhrál Portugalskou rally v seriálu FIA Mistrovství 

světa v automobilových soutěžích (WRC 2), se dnes radoval z druhého místa: „Pro nás je 

to vynikající výsledek. Blahopřeji Janovi k vítězství. Domácí asfaltové trati mu sedí, 

porazit ho na nich je velice těžké.“ 

 

Úspěšně závodily také zákaznické týmy s vozy značky ŠKODA. Vojtěch Štajf/František 

Rajnoha (CZ/CZ), startující v barvách Klokočka ŠKODA Czech National Teamu rovněž 

s celosvětově úspěšnou „čtyřkolkou“ Fabia R5, se se ztrátou 4.22,5 minuty na vítěze 

umístili na šestém místě.  

 

Vedle sportovních zážitků se značka ŠKODA postarala i o zábavu fanoušků ve ŠKODA 

Parku. V něm účastníci soutěžili o roční zápůjčku vozu ŠKODA Octavia RS 230.  

 

Příští soutěží Mistrovství České republiky v automobilových soutěžích je Rally Hustopeče, 

která se jede 17. a 18. června. Předtím je ale na programu Italská rally na Sardinii, 

podnik FIA Mistrovství světa v automobilových soutěžích (WRC 2), která se jede od 9. do 

12. června. Tam vedle krumlovských vítězů Jana Kopeckého a Pavla Dreslera (CZ/CZ) za 

tým ŠKODA Motorsport na start nastoupí i duo Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN). 

  

Číslo pro Rally Český Krumlov: 12 

 

Obě posádky továrního týmu ŠKODA Motorsport Jan Kopecký/Pavel Dresler a Pontus 

Tidemand/Jonas Andersson vyhráli ve vozech Fabia R5 všech dvanáct rychlostních 

zkoušek Rally Český Krumlov. Devětkrát dokonce dosáhli oba tovární piloti dokonce 

double. Na programu byly původně i dvě další rychlostní zkoušky. Oba průjezdy sobotní 

rychlostní zkoušky „Malonty“ ale musely být zrušeny. Důvod: V pátek pozdě večer se 

přehnala bouřka, která místy přinesla i silné krupobití. Silnice na 22,66 kilometrech této 

rychlostní zkoušky byly silně znečištěné, takže nebylo možno zaručit bezpečnost 

účastníků.  

 
Rally Český Krumlov – konečný stav celková klasifikace 

 

1. Kopecký/Dresler (CZ/CZ)  ŠKODA Fabia R5  1:13.55,4 hod. 

2. Tidemand/Andersson (S/S)  ŠKODA Fabia R5  + 0.39,8 min. 

3. Jakeš/Ehlová (CZ/CZ)  Citroën DS3 R5   + 2:51,9 

4. Odložilík/Tureček (CZ/CZ)  Ford Fiesta R5   + 3:25,9 

5. Štajf/Rajnová (CZ/CZ)  ŠKODA Fabia R5  + 4:22,5 
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Mistrovství ČR v rally (MČR) 

 

Soutěž     Datum 

Rally Šumava Klatovy   29.04.–30.04.2016 

Rally Český Krumlov   27.05.–28.05.2016 

Rally Hustopeče   17.06.–18.06.2016 

Rally Bohemia    02.07.–03.07.2016 

Barum Czech Rally Zlín   26.08.–28.08.2016 

Rally Příbram    30.09.–01.10.2016 
 
 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

David Haidinger, Komunikace motorsportu 

T +420 604 292 188 

david.haidinger@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 

 
 
Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na Rally Český Krumlov 

České hvězdy týmu ŠKODA Motorsport Jan Kopecký 

a Pavel Dresler triumfovaly na Rally Český Krumlov a 

již potřetí se tam zapsaly na listinu vítězů. 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na Rally Český Krumlov 

Tovární posádka Pontus Tidemand/Jonas Andersson  

na MČR statovala podruhé. Švédové se zasloužili o 

double pro tým ŠKODA Motorsport 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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 na celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky 
bylo 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 rally na světě. Na Rally Monte Carlo, která se 
pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.  
 
V roce 2015 slavila ŠKODA čtyři vítězství ve FIA Mistrovství světa (WRC 2) se svým novým soutěžním 
vozem ŠKODA Fabia R5. Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, bylo mezinárodní 
automobilovou federací FIA homologován 1. dubna 2015. Hned po první sezóně s novým vozem ŠKODA 
Fabia R5 zajistila tovární posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson (S/S) pro značku ŠKODA čtvrtý 
mistrovský titul APRC v řadě. Tento vítězný vůz navíc získal i pět národních titulů. 
 
Nový soutěžní vůz ŠKODA Fabia R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho 
předchůdce, Fabia Super 2000, byl nejúspěšnějším modelem ve 115leté sportovní historii značky ŠKODA. 
Tovární posádce Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se s vozem z Mladé Boleslavi s pohonem všech kol 
podařil historický úspěch – jako první posádka v historii získali ve dvou letech po sobě mistrovský titul v 
hodnocení jezdců v ERC a poté i v APRC. V letech 2009 až 2014 získali jezdci s vozy ŠKODA Fabia Super 
2000 na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů.  
 
V roce 2016 nastupují posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S), Jan Kopecký/Pavel Dresler a 
Esapekka Lappi/Janne Ferm (F/F) s vozy ŠKODA Fabia R5 na start FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). 

 

 
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, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

 
 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/

