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Barum Czech Rally Zlín: úřadující šampióni 
Kopecký/Dresler chtějí s vozem ŠKODA zvítězit 
 

› Tovární tým ŠKODA ve složení Kopecký/Dresler si pěti vítězstvími v řadě již zajistili titul 

mistrů České republiky v rally v sezóně 2017 

› ŠKODA FABIA R5 bude s počtem 18 vozů na startu nejpopulárnějším vozem své kategorie  

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Jan a Pavel mají letos zatím fantastickou 

sezónu a jsou odhodláni zvítězit i na prestižní Barum Czech Rally Zlín.“ 

 

Mladá Boleslav, 22. srpna 2017 – Na Rally Bohemia si Jan Kopecký a Pavel Dresler (CZ/CZ) 

s vozem ŠKODA FABIA R5 s předstihem zajistili třetí po sobě jdoucí jezdecký titul mistrů 

republiky. Během nadcházející Barum Czech Rally Zlín (25. 8.–27. 8. 2017) se však nepostaví 

pouze proti kvalitním týmům v rámci Mistrovství České republiky. Barum Czech Rally Zlín je 

totiž součástí FIA Mistrovství Evropy v rally, takže budou čelit také konkurentům v podobě 

nejlepších evropských týmů. Posádky vyrazí na start v pátek odpoledne ze Zlína. 

 

„Jan a Pavel mají letos zatím fantastickou sezónu,“ říká šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek. 

„Nyní jsou odhodláni zvítězit i v prestižní české rally,“ Po dvou špičkových výsledcích v mistrovství 

světa (vítězství v Italské rally na Sardinii a druhé místo v Německu) je aktuálně posádka Jan 

Kopecký/Pavel Dresler s vozem ŠKODA FABIA R5 na celkově čtvrté pozici v kategorii WRC 2. 

 

Od Rally Šumava Klatovy v roce 2015 je kombinace Kopecký/Dresler (CZ/CZ) a ŠKODA FABIA R5 

v Mistrovství České republiky v rally (MČR) neporažena. Tento rok vyhrála v každé z pěti odjetých 

soutěží. Nedávno korunovaný český šampión Jan Kopecký vyhrál Barum Czech Rally Zlín již 

šestkrát. Celkově posádka Kopecký/Dresler vybojovala v Mistrovství České republiky (MČR) již 15 

vítězství. 

 

„Minulý rok jsem tu bojoval s pilotem Fordu Alexeyem Lukyanukem,“ řekl Kopecký. „Abych zvítězil, 

musel jsem jet naplno po celou rally. Už se moc těším na další napínavé klání, při němž bych rád 

na Barum Czech Rally Zlín získal své sedmé vítězství.“ Tato rally patří k nejvýznamnějším 

sportovním podnikům v České republice. Rally odstartuje v pátek 25. srpna v 16 hodin slavnostním 

ceremoniálem v centru Zlína. Bezprostředně po něm proběhne na stejném místě autogramiáda 

posádky Kopecký/Dresler. Ve 21:27 posádky vyrazí na spektakulární super-speciální zkoušku 

ulicemi Zlína. Pro posádky je připraveno 15 rychlostních zkoušek s celkovou délkou 204 kilometrů. 

Vítěz bude známý v neděli v 16:25 opět ve Zlíně. 

 

Také fanoušci, kteří se přijdou na napínavá klání na rychlostních zkouškách Barum Czech Rally 

Zlín podívat, budou moci zažít pocit vítězství. V centru města na náměstí Republiky bude mít 

ŠKODA pro diváky připraveny zajímavé aktivity, jejichž lákadlem je speciální soutěž o mimořádně 

atraktivní cenu – vítěz získá na rok vůz ŠKODA OCTAVIA RS 4x4.   
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Kalendář Mistrovství České republiky v rally 2017 

 

Soutěž     Datum 

Valašská Rally    25.03.–26.03.2017 

Rally Šumava Klatovy   21.04.–22.04.2017 

Rally Český Krumlov   19.05.–20.05.2017 

Rally Hustopeče   16.06.–17.06.2017 

Rally Bohemia    01.07.–02.07.2017 

Barum Czech Rally Zlín  25.08.–27.08.2017 

Rally Příbram    06.10.–08.10.2017 

 

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 Barum Czech Rally Zlín 

Po pěti navazujících vítězstvích v Mistrovství České 

republiky se úřadující šampióni Jan Kopecký a Pavel 

Dresler s vozem ŠKODA FABIA R5 zúčastní Barum 

Czech Rally Zlín. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na Barum Czech Rally Zlín 

Cílem Jana Kopeckého (ŠKODA FABIA R5) na 

nadcházející nejprestižnější české soutěži bude opět 

vítězství.  

 

 

 

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 byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rally (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 rally na světě.  Na Rally Monte 
Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.  
 
Rok 2016 tak byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 
získala dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé titul. Vůz ŠKODA FABIA R5 vyhrál na mistrovství světa celkem 
deset soutěží ve třídě WRC2. Piloti značky ŠKODA Gustavo Saba a Gaurav Gill vyhráli s vítězným vozem ŠKODA 
FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní Americe a v asijsko-pacifickém prostoru. Násir Al-Attíja triumfoval v 
Middle East Rally Championship (MERC), a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Vůz 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. V roce 2017 
nastupují tovární posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson a Jan Kopecký/Pavel Dresler do vybraných soutěží FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2). Kromě toho dvojice Kopecký/Dresler po třech titulech za sebou opět bojuje o první 
místo v českém mistrovství v rally (MČR). 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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