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Britská rallye ve Walesu: Tovární jezdec značky ŠKODA 
Kalle Rovanperä si může zajistit titul ve WRC 2 Pro 
 

› Vítězstvím ve své kategorii si může tovární posádka Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen 

s vozem ŠKODA FABIA R5 evo v předstihu zajistit titul v kategorii WRC 2 Pro 

› Tovární jezdec ŠKODA Jan Kopecký pojede na Britské rallye ve Walesu, která je 

dvanáctým kolem mistrovství světa, poprvé s novým navigátorem Janem Hlouškem 

› ŠKODA Motorsport je v kategorii WRC 2 Pro na prvním místě v hodnocení výrobců 

 

Mladá Boleslav, 1. října 2019 – Vítězstvím ve své kategorii na Britské rallye ve Walesu 

(3. 10.–6. 10. 2019) si může tovární posádka ŠKODA s vozem ŠKODA FABIA R5 evo ve 

složení Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen (FIN/FIN) s předstihem zajistit titul v kategorii 

WRC 2 Pro v mistrovství světa FIA World Rally Championship 2019. Cílem týmového kolegy 

Jana Kopeckého (CZ) je zisk cenných bodů pro ŠKODA Motorsport do hodnocení výrobců. 

Navigovat jej bude Jan Hloušek (CZ), který nahradí jeho dlouholetého spolujezdce Pavla 

Dreslera. 

 

Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem, kteří pojedou s vozem ŠKODA FABIA R5 

evo, budou na nadcházející Britské rallye ve Walesu chtít získat body znamenající zisk jezdeckého 

titulu v kategorii WRC 2 Pro. Aktuálně vedoucí posádka ve své kategorii v letošní sezoně 

vybojovala čtyři vítězství, dvakrát skončila druhá a jednu soutěž dokončila na třetím místě. 

Do celkového hodnocení mistrovství světa se ale počítá pouze osm nejlepších výsledků sezóny 

z celkem čtrnácti vypsaných soutěží. To znamená, že když finská posádka zopakuje ve Walesu své 

loňské vítězství, může si s předstihem zajistit jezdecký titul ve své kategorii. „Nemám příliš v hlavě 

kýžený zisk bodů. Po nehodách v Německu a Turecku, kde jsem nakonec dojel třetí ve své 

kategorii, bych si hlavně přál, aby se ve Walesu jelo bez potíží. Stejně tak, jako jsem tu jel loni, kdy 

sem tu vyhrál,“ řekl Rovanperä. „Cítím se silný, moje ŠKODA FABIA R5 evo funguje skvěle a já 

mám hezké a hladké šotolinové trati ve velšských lesích moc rád.“ 

 

Pro úřadujícího mistra světa v kategorii WRC 2 a mistra České republiky Jana Kopeckého bude 

nadcházející Britská rallye ve Walesu velmi speciálním podnikem. Jeho dlouholetého navigátora 

Pavla Dreslera nahradí Jan Hloušek. „Chtěl bych Pavlovi poděkovat za jeho profesionalitu a 

spolupráci v uplynulých osmi letech. Byl velmi důležitou součástí úspěchů, jako byl zisk titulu mistrů 

Evropy v roce 2013, mistrů asijsko-pacifického poháru v roce 2014 a samozřejmě i vrchol v podobě 

zisku titulu mistrů světa v kategorii WRC 2 v loňské sezóně,“ řekl Jan Kopecký. Zároveň k tomu 

dodává: „Jsem moc rád, že budu moci v Britské rallye ve Walesu využít služby Jana Hlouška. 

Spolu s Filipem Marešem už získal mnoho mezinárodních zkušeností a odvedl vynikající práci, 

když svého jezdce navigoval až k zisku titulu juniorského mistra Evropy.“ 

 

Misi Jana Kopeckého ve Walesu popsal šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Vítězstvím ve 

své kategorii v Německu a umístěním na druhém místě v Portugalsku, Itálii a Turecku přinesl Jan 

mnoho cenných bodů pro značku ŠKODA do hodnocení výrobců v kategorii WRC 2 Pro v rámci 

mistrovství světa. Věříme v jeho spolehlivost a jsme přesvědčeni, že je schopen svojí účastí ve 

Walesu zajistit pro svůj tým další body.“ 
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Britská rallye ve Walesu startuje ve čtvrtek (3. října) v 19:08 pouze 3,58 kilometru dlouhou show-

stage na známé závodní trati Oulton Park. V pátek (4. října) posádky absolvují devět rychlostních 

zkoušek s celkovou délkou 118,25 kilometru. Nejnáročnějším a nejdelším dnem soutěže bude 

sobota (5. října) se sedmi rychlostními zkouškami, mezi něž se rozdělí 152,50 kilometru. Posledním 

dnem soutěže bude neděle (6. října) s pěti rychlostními zkouškami a 38,42 kilometru. Po 312,75 

kilometru měřených úseků vystoupí vítězové na stupně vítězů v pobřežní obci Llandudno kolem 

13:33 hodin. 

 

Věděli jste, že… 

 

…v roce 1932 startovalo v první Royal Automobile Club Rally, ve zkratce RAC, 341 posádek? 

 

…v roce 1960 se rychlostní zkoušky jely ve velšských lesích, v Lake District a ve známém Kielder 

Forest? 

 

…v roce 1990 se zde poprvé jely předsoutěžní inspekce trati, obvykle známé jako „recce“, a bylo 

možné si dělat zápisky? Před rokem 1990 se rychlostní zkoušky jely pouze na základě přibližných 

informací a spolujezdci se nespoléhali na nic víc než na detailní mapy. 

 

…dříve byla RAC Rally náročnou maratonskou soutěží? Například v roce 1983 měla soutěž celkem 

3046 kilometrů s 58 měřenými rychlostními zkouškami s celkovou délkou 844 km. Měřené úseky 

tehdy zajel vítěz Stig Blomquist (Audi Quattro) za 8 hodin, 50 minut a 28 sekund. Posádka Ladislav 

Křeček/Bořivoj Motl vyhrála třídu A5 s továrně nasazeným vozem ŠKODA 120 LS, když skončila na 

celkovém 25. místě. 

 

…start se uskuteční na historickém liverpoolském nábřeží a soutěž se přestěhovala z města 

Deeside do pobřežního resortu Llandudno? V blízkosti servisní zóny a podél pobřeží se pojede 

známá zkouška Great Orme. 

 

…první rychlostní zkouška se pojede na závodní trati Oulton Park na kombinovaném povrchu 

z asfaltu a šotoliny?    
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2 Pro) pro rok 2019: 
 
Soutěž    Datum  
Monte-Carlo   24.01.–27.01.2019 
Švédsko    14.02.–17.02.2019 
Mexiko    07.03.–10.03.2019 
Francie    28.03.–31.03.2019 
Argentina   25.04.–28.04.2019 
Chile    09.05.–12.05.2019 
Portugalsko   30.05.–02.06.2019 
Itálie    13.06.–16.06.2019 
Finsko    01.08.–04.08.2019 
Německo   22.08.–25.08.2019 
Turecko    12.09.–15.09.2019 
Velká Británie   03.10.–06.10.2019 
Španělsko   24.10.–27.10.2019 
Austrálie    14.11.–17.11.2019 
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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 Britské rally ve Walesu 

Vítězstvím ve své kategorii si může tovární posádka s 

vozem ŠKODA FABIA R5 evo ve složení Kalle 

Rovanperä a Jonne Halttunen s předstihem zajistit 

jezdecký titul v kategorii WRC 2 Pro. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na Britské rally ve Walesu 

Tovární jezdec ŠKODA Jan Kopecký pojede na Britské 

rallye ve Walesu, která je dvanáctým kolem mistrovství 

světa, poprvé s novým navigátorem Janem Hlouškem 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

      
ŠKODA Motorsport: 

Rok 2018 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) se stali mistry světa 
v kategorii WRC 2 a současně počtvrté v řadě vyhráli titul mistrů České republiky (MČR). Mistři světa kategorie WRC 2 
z roku 2017, Pontus Tidemand/Jonas Andersson, skončili na druhém místě, stupně vítězů v celkovém hodnocení 
kategorie WRC 2 v rámci mistrovství světa za značku ŠKODA doplnila juniorská posádka Kalle Rovanperä/Jonne 
Halttunen (FIN/FIN). ŠKODA Motorsport po čtvrté v řadě vybojovala mistrovský titul v kategorii WRC 2 v hodnocení 
týmů.  

Úspěchy české značky ale byly doslova celosvětové. Japonci Yuya Sumiyama a navigátor Takahiro Yasui s  privátně 
nasazeným vozem ŠKODA vyhráli FIA Asijsko-pacifický šampionát (APRC) a Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock 
(EAK/GB) získali titul ve FIA Africkém rallye šampionátu (ARC). Po vítězstvích ve FIA Jihoamerickém šampionátu 
(CODASUR) v letech 2013, 2016 a 2017 byla posádka ŠKODA ve složení Gustavo Saba/Fernando Mussano (PY/RA) 
úspěšná i v sezóně 2018. Posádky jedoucí s vozy ŠKODA navíc vyhrály v 17 národních mistrovstvích. 

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. 

ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových soutěžích – 
ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů po celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rallye (WRC 2) v roce 2016, jakož i několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA 
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http://www.youtube.com/motorsportskoda
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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 rallye na světě. Na Rally 
Monte-Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě. 

ŠKODA AUTO 

› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 


