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ŠKODA AUTO bude na Rallye Český Krumlov přítomna 
nejen prostřednictvím mistrovské posádky Kopecký/Dresler 
 

› Mistrovství ČR v automobilových soutěžích pokračuje 3. dílem na jihu Čech, posádka 

továrního týmu ŠKODA Motorsport opět patří k největším favoritům 

› ŠKODA Park umístěný na českobudějovickém výstavišti zve nejen fandy rallysportu, 

pro všechny návštěvníky připraví bohatý doprovodný program 

› Mezi 80 přihlášenými figuruje 6 klientských vozů ŠKODA FABIA R5, 3 z nich vyrazí na trať 

v barvách autorizovaných obchodníků 

 

Mladá Boleslav, 17. května 2018 – 46. Rallye Český Krumlov je třetím podnikem letošního 

mistrovství ČR. Na posádky čeká trať dlouhá 530 kilometrů, na níž se bude rozhodovat v 15 

rychlostních zkouškách o délce 159 km. Soutěž se jede ve dvou etapách od 18. do 19. 

května a se startovním číslem 1 do ní vyrazí obhájci loňského vítězství a úřadující domácí 

šampioni Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem ve voze ŠKODA FABIA R5. 

 

Tovární posádka Kopecký/Dresler chce potvrdit svou domácí neporazitelnost a dále posílit vedení 

v průběžném pořadí českého mistrovství. Po 2 odjetých soutěžích má na svém kontě plný počet 

120 bodů. Jejich ŠKODA FABIA R5 bude opět vyvedena v designu odkazujícím na stoleté výročí 

vzniku republiky. Pohled do startovní listiny ukazuje, že konkurence bude silná početně i 

kvalitativně. Rallye Český Krumlov se kromě domácího seriálu započítává také do evropského 

šampionátu FIA a vedle soudobých speciálů budou o mistrovské body bojovat i historické 

automobily. 

 

Značka ŠKODA však nebude zastoupena pouze továrním vozem FABIA R5 s dvojicí 

Kopecký/Dresler. V servisním zázemí na českobudějovickém výstavišti rozvine ŠKODA Park, který 

nabídne atraktivní doprovodný program pro celé rodiny. Ve spolupráci s autorizovaným 

obchodníkem CB Auto bude připravena řada zážitkových aktivit pro všechny generace. Na místě se 

představí nejnovější modely osobních vozů ŠKODA, které si zájemci mohou detailně prohlédnout. 

Soutěživé povahy dostanou příležitost zazávodit si s RC modely speciálu FABIA R5 

na improvizované autodráze. Nebude chybět stánek s dárkovými předměty nebo dětský koutek, 

kde se nejmladší návštěvníci zabaví třeba malováním. Ve foto koutku si každý může udělat portrét 

nebo si dokonce vyrobit vlastní odznak. Nezapomnělo se na drobné občerstvení ani přísun 

aktuálních informací pro fanoušky. Ti mohou na televizních obrazovkách sledovat průběžné 

výsledky i záběry z trati. Ve ŠKODA Parku bude po oba dny k dispozici rally simulátor, na němž se 

soutěží v rámci hry Natři Honzu!, jejíž celkový vítěz získá bezplatnou zápůjčku nového vozu 

ŠKODA FABIA Edition R5 na celý rok. Stačí zajet virtuální trať rychlostní zkoušky rychleji, než to 

zvládl tovární jezdec Jan Kopecký.  

 

„Příznivci motorsportu mají k automobilům obecně pozitivní vztah, jsou tedy pro nás přirozenou 

cílovou skupinou. Rally patří k nejpopulárnějším sportům v České republice a tradičně láká velké 

množství diváků. Chceme této popularity využít a oslovit fanoušky i jejich rodinné příslušníky nejen 

vlastním sportovním výkonem, ale také atraktivním doprovodným programem,“ vysvětluje vedoucí 

Marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Petr Janeba. 
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Ve startovním poli, které čítá 80 přihlášených posádek, budou vozy ŠKODA bohatě zastoupeny. 

Celkem se jich na jihu Čech představí 22, z toho bude 7 nejnovějších speciálů FABIA R5. Trojici 

z nich nasadí klientské týmy s podporou autorizovaných obchodníků. Barvy ACA ŠKODA Autoklub 

Teamu bude hájit mladá posádka Filip Mareš/Jan Hloušek, za Racing 21 – Klokočka ŠKODA Team 

nastoupí Vojtěch Štajf s novou navigátorkou Marcelou Ehlovou a Autokomplex Menčík ŠKODA 

Rally Team bude zastupovat dvojice Tomáš Pospíšilík/Jiří Hovorka. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba Vítězslav Pelc 

Komunikace Motorsportu Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 605 293 168 T +420 326 811 788 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz            vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA FABIA R5 ve speciálním designu 

Na připomínku 100. výročí založení samostatného 

Československa je ŠKODA FABIA R5 vyvedena v barvách 

české trikolory. Posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler s ní 

vybojovala celkové prvenství v prvním i druhém podniku 

MČR v automobilových soutěží 2018. Se stejným vozem 

chce v letošním roce tovární tým získat 4. titul mistrů ČR 

v řadě za sebou.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Doprovodný program se značkou ŠKODA 

Starty v domácím šampionátu jsou důležitou součástí 

marketingových aktivit ŠKODA AUTO Česká republika.  

V servisním zázemí na českobudějovickém výstavišti 

rozvine ŠKODA Park, který nabídne atraktivní doprovodný 

program pro celé rodiny. Ve spolupráci s autorizovaným 

obchodníkem CB Auto bude připravena řada zážitkových 

aktivit pro všechny generace. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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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