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Posádka ŠKODA Kopecký/Dresler vyhrála Rally 
Bohemia a získala titul mistrů České republiky 
 
› Šestým vítězstvím v letošní sezóně s vozem ŠKODA FABIA R5 vybojoval Jan Kopecký již 

šestý titul mistra republiky od svého prvního triumfu v roce 2004 
› Kromě letošních pěti vítězství v národním šampionátu posádka Kopecký/Dresler v roce 

2018 zvítězila také v kategorii WRC 2 ve třech soutěžích mistrovství světa 
› Mladá posádka ŠKODA Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn (N/N) dojela třetí, Juuso 

Nordgren/Tapio Suominen (FIN/FIN) zakončili soutěž na osmé pozici 
› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Jan a Pavel se odměnili dalším vítězstvím. 

Tento úspěch je ale také odměnou pro celý tým ŠKODA.“ 
 
Mladá Boleslav, 1. července 2018 – Ano, opět to dokázali: vítězstvím na Rally Bohemia si Jan 
Kopecký se svým spolujezdcem Pavlem Dreslerem (CZ/CZ) s vozem ŠKODA FABIA R5 opět 
s předstihem zajistili zisk titulu mistrů České republiky. Do konce sezóny přitom chybějí 
ještě dvě soutěže. Kopecký je nyní již šestinásobným držitelem titulu mistra republiky, 
z nichž pět vybojoval se svým současným spolujezdcem Dreslerem. Vítězné tažení této 
posádky sezónou 2018 pokračuje, protože kromě pěti triumfů v národním šampionátu 
vybojovala ještě tři prvenství v soutěžích mistrovství světa (kategorie WRC 2). Česká 
posádka nebyla v mistrovství republiky spolu se svým vozem ŠKODA FABIA R5 poražena 
během posledních 21 odjetých soutěží – to znamená od své prvního účinkování s nově 
homologovaným vozem ŠKODA FABIA R5 na Rally Šumava Klatovy v dubnu 2015. 
Juniorská posádka ŠKODA ve složení Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn (N/N) dojela 
v Rally Bohemia na třetím místě, zatímco jejich týmoví kolegové Juuso Nordgren/Tapio 
Suominen (FIN/FIN) během svého učení na asfaltovém povrchu skončili osmí. 
 
Rally Bohemia je jednou z nejnáročnějších soutěží mistrovství České republiky, a navíc se koná 
těsně za branami automobilky ŠKODA v Mladé Boleslavi. Úspěšné účinkování tří továrních 
posádek sledovaly za krásného slunečného počasí titisíce zaměstnanců ŠKODA. Zatímco cílem 
Jana Kopeckého s Pavlem Dreslerem bylo zajistit si s předstihem titul mistrů republiky, juniorské 
posádky ŠKODA ve složení Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn (N/N) a Juuso 
Nordgren/Tapio Suominen (FIN/FIN) měly za úkol získávat nové zkušenosti na různých typech 
asfaltového povrchu a dojet do cíle.  
 
Před desítkami tisíc nadšených českých fanoušků rally zajel Jan Kopecký svůj první nejrychlejší 
čas již v sobotu v ulicích centra Mladé Boleslavi. Během slunečné dopolední části mu patřily čtyři 
další nejrychlejší časy, a postupně se tak vzdaloval svým soupeřům. Následně se ale ukázalo, že 
jeho cesta s vozem ŠKODA FABIA R5 za ziskem dalšího titulu nebude snadná. I tak ale pokračoval 
ve svém vítězném tažení a nakonec zvítězil v 11 ze 14 rychlostních zkoušek (jedna byla zrušena). 
Od své premiéry s vozem ŠKODA FABIA R5 v dubnu 2015 na Rally Šumava Klatovy vybojoval Jan 
Kopecký v mistrovství republiky již 21 vítězství v řadě. 
 
Mladí piloti ŠKODA O.C. Veiby a Juuso Nordgren následovali pokyny týmu a zásluhou opatrného 
přístupu skončili první den rally na šestém a desátém místě. V neděli se Veiby posunul na pátou 
pozici potom, co na rychlostní zkoušce číslo 11 zajel druhý nejrychlejší čas. Stupně vítězů měl tedy 
na dosah. V předposlední rychlostní zkoušce opět dosáhl na druhý nejrychlejší čas, který doplnil 
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nejrychleji projetou závěrečnou rychlostní zkouškou. Tím se dostal na stupně vítězů, konkrétně na 
třetí pozici. Také Nordgren plnil svůj úkol a s tím, jak na asfaltovém povrchu získával zkušenosti, 
postupně zrychloval. Na náročných českých rychlostních zkouškách nakonec skončil na osmé 
pozici.  
 
„Z jízdy s mým vozem ŠKODA FABIA R5 a z vítězství před tolika zaměstnanci ŠKODA jsem 
opravdu nadšený. Musím poděkovat celému týmu, že mi připravil tak fantastický vůz, který mi 
umožnil zajistit si šestý titul mistra republiky,“ řekl v cíli Jan Kopecký, jemuž jako první na stupních 
vítězů v Mladé Boleslavi gratuloval Christian Strube, vedoucí technického vývoje ŠKODA AUTO. 
 
Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Jan a Pavel se odměnili dalším vítězstvím. Tento 
úspěch byl ale také odměnou pro celý tým ŠKODA. Navíc mají v následujících měsících šanci 
vybojovat i titul mistrů světa v kategorii WRC 2. Ale to je ještě daleko, teď mohou slavit titul mistrů 
České republiky. Naše juniorské posádky Veiby/Stig Rune Skjaermœn a Juuso Nordgren/Tapio 
Suominen se přesně řídily týmovými pokyny, podaly disciplinovaný výkon a získaly cenné 
zkušenosti z jízdy na asfaltovém povrchu.“ 
 
Celkové výsledky Rally Bohemia (MČR) 
 

1. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, 1:28.12,3 h 
2. Pech/Uhel (CZ/CZ), Ford Fiesta R5, +37,6 s 
3. Veiby/Skjaermœn (N/N), ŠKODA FABIA R5, +1.18,3 min 
4. Štajf/Ehlová (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, +1.26,2 min 
5. Mareš/Hloušek, (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, +1.26,3 min 
6. Černý/Černohorský jun. (CZ/CZ), Ford Fiesta R5, +1.36,7 min 

 
Číslo dne: 6 
Po letech 2004, 2012, 2015, 2016 a 2017 tovární jezdec ŠKODA Jan Kopecký letos vybojoval svůj 
šestý titul mistra republiky (MČR). Letos 36letého jezdce z Opočna navigoval v roce 2004 Filip 
Schovánek, jehož poté nahradil Pavel Dresler.  
 
Kalendář Mistrovství České republiky v rally 2018 
 
Soutěž     Datum  
Kowax Valašská Rally ValMez  23.–25. 3. 2018 
Rallye Šumava Klatovy   20.–21. 4. 2018 
Rallye Český Krumlov   18.–19. 5. 2018 
Agrotec Rally Hustopeče   15.–16. 6. 2018 
Rally Bohemia Mladá Boleslav  30. 6.–1. 7. 2018 
Barum Czech Rally Zlín   24.–26. 8. 2018 
SVK Rally Příbram   5.–7. 10. 2018 
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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 Rally Bohemia 
Jan Kopecký a Pavel Dresler (CZ/CZ) si s vozem ŠKODA 
FABIA R5 vítězstvím na Rally Bohemia s předstihem 
zajistili zisk titulu mistrů České republiky 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Rally Bohemia 
Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermœn dojeli se svým 
vozem ŠKODA FABIA R5 na Rally Bohemia na třetím 
místě a vystoupili na stupně vítězů. Na českých 
rychlostních zkouškách získali cenné zkušenosti na 
asfaltovém povrchu 
 
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.  
 
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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