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Nová ŠKODA Fabia R 5 nadchla i zkušeného
pilota Jana Kopeckého
› ŠKODA žene vývoj nového vozu Fabia R 5 na plné obrátky vpřed
› Tovární jezdec Kopecký bude v následujících týdnech testovat po celé Evropě
› Kopecký: „Na trať opět vyjede prvotřídní soutěžní speciál“
Mladá Boleslav, 25. února 2015 – Nový vůz ŠKODA Fabia R 5 nadchl i zkušeného
jezdce rally Jana Kopeckého (CZ). Po historickém double v titulech v Mistrovství
Evropy FIA v rally (ERC) a v Asijsko-pacifickém šampionátu (APRC) je vývoj
nového rallyového speciálu pro 33letého jezdce další výzvou. Tovární jezdec
ŠKODA Kopecký a jeho spolujezdec Pavel Dresler (CZ) jsou důležitými členy
testovacího týmu ŠKODA Motorsport.
„U značky ŠKODA perfektně spolupracuje ve velmi dobrém týmu mnoho inženýrů
z různých zemí. Jsem přesvědčen o tom, že naši hoši opět vyšlou na trať prvotřídní
rallyový speciál. Moje zkušenosti s novým vozem Fabia R 5 jsou zatím velice pozitivní,“
říká Kopecký. Právě v době kolem svých 33. narozenin 28. ledna testoval novou naději
značky ŠKODA na různých tratích. Další testy za volantem nového vozu Fabia R 5 jsou
naplánovány na následující dny a týdny po celé Evropě.
V souladu s předpisy FIA je nový soutěžní vůz vybaven turbomotorem o objemu 1,6 litru.
Silné zrychlení vozu s pohonem všech kol Kopeckého nadchlo: „Je to velká radost, jet s
úplně novým autem se silným turbomotorem. Samozřejmě musím přizpůsobit svůj
jezdecký styl, protože je to přece jen změna oproti dvoulitrovému atmosférickému
benzinovému motoru vozu Fabia Super 2000.“ Fabia Super 2000 je nejúspěšnějším
soutěžním vozem za 114 let historie motoristického sportu značky ŠKODA, v něm také
Kopecký dosáhl svých historických triumfů.
Po titulu mistra Evropy v roce 2013 následovala koruna v kontinentálním Asijskopacifickém šampionátu v loňském roce. „Byly to dva grandiózní roky. Vrcholem byl
bezpochyby rok 2014, během kterého jsme mohli sbírat cenné zkušenosti na šotolině
mezi Austrálií a Čínou.“ Na důležitém trhu pro značku ŠKODA, v Číně, dovršili
Kopecký/Dresler bezvadnou bilanci značky v APRC a dosáhli šesti vítězství v šesti
soutěžích, čímž dokončili hattrick v titulech pro značku ŠKODA.
V prvním pololetí stojí vývoj nového vozu Fabia R 5 v centru plánů Jana Kopeckého. Nový
rallyový speciál, postavený na základě sériového modelu Fabia, již nyní vyvolává velký
zájem zákazníků. Homologace vozu ŠKODA Fabia R 5 Světovou motoristickou federací
FIA je plánována do poloviny roku 2015. Kopecký, který jel za tým ŠKODA Motorsport
poprvé již před celým desetiletím, se již nyní těší na nový, homologovaný vůz: „Nová
Fabia R 5 má všechny předpoklady pro to, aby pokračovala v úspěšné historii značky
ŠKODA v motoristickém sportu.“
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Fotografie k tématu:
Video: Nová ŠKODA Fabia R 5 nadchla i
zkušeného pilota Jana Kopeckého
Jan Kopecký (CZ) a jeho spolujezdec Pavel Dresler
(CZ) testují nový rallyový speciál na všech površích.
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Nová ŠKODA Fabia R 5 nadchla i zkušeného
pilota Jana Kopeckého
Asijsko-pacifický šampion Jan Kopecký (CZ) je
novým vozem Fabia R 5 nadšený.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Motorsport:
ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní už od roku 1901 a již několikrát dosáhla
vítězství v sérii Intercontinental Rally Challenge (IRC), v mistrovství Evropy (ERC), APRC
(Asia-Pacific Rally Championship) nebo v jednotlivých slavných závodech, jako například
na nejstarší rally na světě, která se od roku 1911 pravidelně koná v Monte Carlu.
Soutěžní speciál Fabia Super 2000 je nejúspěšnější model ve 114leté sportovní historii
značky ŠKODA. V roce 2014 slavila ŠKODA hattrick v hodnocení jezdců i značek asijskopacifického mistrovství (APRC). Novým šampionům Janu Kopeckému/Pavlu Dreslerovi
(CZ/CZ) se tak podařil historický mistrovský kousek, když jako první posádka v historii
ve dvou po sobě následujících letech získala mistrovský titul v hodnocení jezdců
mistrovství Evropy FIA (ERC) a poté i v APRC.
V ERC vyhrál tým ŠKODA Motorsport v roce 2014 zásluhou posádky Esapekka
Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) potřetí za sebou titul s vozem ŠKODA Fabia Super 2000.
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Před Lappim získali ve voze ŠKODA Fabia Super 2000 tituly mistrů Evropy Fin Juho
Hänninen (2012) a Jan Kopecký (2013).
V letech 2009 až 2014 získali piloti ve vozech ŠKODA Fabia Super 2000 na celém světě
celkem 28 národních titulů.
Po modelu Fabia Super 2000 má od roku 2015 v úspěšné sportovní historii značky
ŠKODA pokračovat vůz Fabia R 5. Koncept nového soutěžního vozu značky ŠKODA byl
světové veřejnosti poprvé představen na výstavě Essen Motor Show 2014.

ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid,
Octavia, Yeti a Superb,
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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