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Český šampion Kopecký a ŠKODA Motorsport 
vedou Francouzskou rally (WRC 2) – Veiby třetí 
 
› Po prvním dni čtvrtého kola mistrovství světa, Francouzské rally na Korsice, Jan Kopecký 

se spolujezdcem Pavlem Dreslerem ve voze ŠKODA FABIA R5 vedou v kategorii WRC 2 
› Jejich týmoví kolegové Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn dokončili první etapu na 

třetím místě v kategorii WRC 2 
› Šéf ŠKODA Motorsport: „Mám radost, že naše zdokonalená ŠKODA FABIA R5 byla, stejně 

jako naši jezdci, spolehlivá a rychlá. Jan i O.C. podávají na této těžké soutěži vynikající 
výkony.“ 
  

Bastia, 6. dubna 2018 – Tovární posádka ŠKODA Motorsport ve složení Jan Kopecký (CZ) 
a Pavel Dresler (CZ) se již po první rychlostní zkoušce ujala vedení v kategorii WRC 2 
Francouzské rally na Korsice a toto postavení si udržela až do cíle první etapy v Bastii. 
Během čtvrtého podniku letošní sezóny mistrovství světa FIA World Rally Championship 
mladá norská posádka Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn (N/N) udělala dvakrát 
hodiny a ztratila tak určitý čas, i tak ale udržela třetí místo.  
 
Úvodní páteční rychlostní zkouška Francouzské rally na Korsice měřila téměř 50 kilometrů 
a spojovala města La Porta a Valle de Rostino na severovýchodě ostrova nekonečnou sérií 
zatáček, mezi nimiž téměř chyběly rovinky. Intenzivní středeční deště jen krátce před začátkem 
rally znečistily asfalt rychlostních zkoušek, v některých zatáčkách byly dokonce ještě kaluže vody. 
Závodní tratě proto byly nepředvídatelné. „I když podmínky na první rychlostní zkoušce byly velmi 
náročné, skončila pro nás velmi dobře. Na několika místech tekla přes silnici voda, která zde nebyla 
v okamžiku, kdy jsme si dělali poznámky. A protože máme zakázáno používat traťové špióny těsně 
před tím, než vyjedeme na trať, byly některé zatáčky nepředvídatelné. Byl jsem proto velmi 
opatrný,“ shrnul své účinkování Kopecký. I tak byl ale tovární pilot ŠKODA na úvodní rychlostní 
zkoušce nejrychlejší, a dostal se tak okamžitě na první místo ve své kategorii. 
 
Zatímco někteří soupeři měli technické potíže nebo skončili mimo trať, oba tovární týmy ŠKODA se 
jako vždy těšily ze spolehlivosti jejich vozu ŠKODA FABIA R5. „V jedné z vraceček první rychlostní 
zkoušky jsem udělal hodiny. Na některých místech bylo příliš mnoho bláta a vody, takže se 
přilnavost neustále měnila. Proto jsem zvolil obezřetnou strategii,“ řekl Ole Christian Veiby, který po 
prvním dni skončil na třetím místě v hodnocení kategorie WRC 2. 
 
Po poledním servisu bylo na programu opakování dvou dopoledních rychlostních zkoušek. Jan 
Kopecký se svým vozem ŠKODA FABIA R5 zajel další nejrychlejší čas, zvětšil svůj náskok a po 
čtyřech pátečních rychlostních zkouškách byl se svým výkonem spokojený: „Odpoledne to bylo 
mnohem lepší, povrch byl sušší a já mohl jet rychleji.“ Týmový kolega Veiby zaznamenal další 
přetočení, ale i tak udržel třetí pozici ve své kategorii. 
 
Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek byl s průběhem prvního dne rally spokojený: „Tyto 
zatáčkovité silnice jsou skutečně náročným testem pro posádky a jejich stroje. Jsem šťastný, že 
naše zdokonalená ŠKODA FABIA R5 byla, stejně jako naši jezdci, spolehlivá a rychlá. Jan opět 
prokázal svoji rychlost na asfaltovém povrchu a O.C. se na každém kilometru korsické rally učil,“ 
řekl Hrabánek. 
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Sobota bude nejdelší etapou Francouzské rally na Korsice. Pro posádky je připraveno šest 
rychlostních zkoušek s celkovou délkou více než 136 kilometrů. 
 
 
Průběžné pořadí Francouzské rally na Korsice po 1. dni (WRC 2) 
 

1. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, 1:24.07,0 h 
2. Bonato/Boulloud, (F/F), Citroën C3 R5, +20,8 s 
3. Veiby/Skjaermœn (N/N), ŠKODA FABIA R5, +1.07,9 min 
4. Lefebvre/Moreau, (F/F), Citroën C3 R5, +1.10,4 min 
5. Loubet/Landais (F/F), Hyundai i20, +1.17,3 min 
6. Andolfi/Scattolin (I/I), ŠKODA FABIA R5, +1.25,7 min 

 
Číslo dne: 49 
Již první rychlostní zkouška první etapy Francouzské rally na Korsice měřila více než 49 kilometrů 
a vedla z La Porta do Valle de Rostino. Pilot týmu ŠKODA Motorsport Jan Kopecký zajel 
nejrychlejší čas v kategorii WRC 2 
 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2018: 
 
Soutěž   Datum  
Monte Carlo  24.01.–28.01.2018 
Švédsko   15.02.–18.02.2018 
Mexiko   08.03.–11.03.2018 
Francie   05.04.–08.04.2018 
Argentina  26.04.–29.04.2018 
Portugalsko  17.05.–20.05.2018 
Itálie   07.06.–10.06.2018 
Finsko   26.07.–29.07.2018 
Německo  16.08.–19.08.2018 
Turecko   13.09.–16.09.2018 
Velká Británie  04.10.–07.10.2018 
Španělsko  25.10.–28.10.2018 
Austrálie   15.11.–18.11.2018 
 
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 
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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA na Francouzské rally na Korsice 
Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem (CZ/CZ) s vozem 
ŠKODA FABIA R5 po prvním dni Francouzské rally 
na Korsice vedou v kategorii WRC 2 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Francouzské rally na Korsice 
Po první etapě Francouzské rally na Korsice je 
posádka Ole Christian Veiby a Stig Rune 
Skjaermœn (N/N) na třetím místě kategorie WRC 2  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 
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.  
 
Vůz ŠKODA FABIA R5 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. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 2016 dosáhla dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé na titul. 
Vůz ŠKODA FABIA R5 v roce 2016 zvítězil na mistrovství světa celkem v deseti soutěžích třídy WRC2. Jezdci 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-Attiyah triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), 
a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Rok 2017 byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Tovární posádka Pontus Tidemand/Jonas 
Andersson (S/S) vybojovala titul mistra světa kategorie WRC 2 a tým ŠKODA Motorsport zvítězil v žebříčku týmů. 
Jan Kopecký/Pavel Dresler triumfovali v mistrovství České republiky (MČR) potřetí v řadě a jsou jednou ze 14 posádek, 
které v roce 2017 vybojovaly s vozem ŠKODA FABIA R5 národní rallyový šampionát. Vůz ŠKODA FABIA R5 zvítězil 
také ve FIA Asijsko-pacifickém šampionátu (ACPR), FIA Jihoamerickém šampionátu (CODASUR) a FIA Africkém rally 
šampionátu (ARC). 
 
 
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 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 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 více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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