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Portugalská rally: Nový vůz ŠKODA Fabia R5 

debutuje na mistrovství světa FIA v rally   
 

› ŠKODA se v Portugalsku vrací zpět do mistrovství světa v rally 

› Na start se postaví dva vozy Fabia R5. Za volantem: mistr Evropy Esapekka 

Lappi a nováček v týmu ŠKODA Pontus Tidemand  

› Hrabánek: „Mistrovství světa v rally je mimořádnou výzvou“ 

 

Mladá Boleslav, 18. května 2015 – Nový vůz ŠKODA Fabia R5 vjíždí do dějiště 

světového rally sportu. Na Portugalské rally (21. až 24. května) budou na 

mistrovství světa FIA v rally (kategorie WRC-2) debutovat dva vozy Fabia R5. 

ŠKODA se tak po dvouleté odmlce vrací do mistrovství světa FIA. V průběhu 

sezóny se značka zúčastní s vozy Fabia R5 dalších vybraných soutěží WRC-2. 

 

V Portugalsku budou oba soutěžní speciály ŠKODA řídit úřadující mistr Evropy Esapekka 

Lappi a nováček týmu ŠKODA Pontus Tidemand. Comeback značky ŠKODA do královské 

třídy v rally bude skutečným testem odolnosti pro lidi i materiál: je třeba absolvovat 16 

rychlostních zkoušek v celkové délce 352,09 km. Kromě toho čeká na posádky ŠKODA na 

pátém podniku WRC v této sezóně silná konkurence.  

 

„Premiéra v mistrovství světa FIA v rally je další vrchol pro nový vůz Fabia R5. Celý tým 

se obrovsky těší na první vystoupení ve WRC-2. Mistrovství světa je pro nás mimořádná 

výzva. V Portugalsku jde v první řadě o to, abychom otestovali vůz Fabia R5 v náročných 

podmínkách mistrovství světa. Rally si od auta i posádky vyžádá vše,“ říká šéf ŠKODA 

Motorsportu Michal Hrabánek.  

 

První oficiální podnik v dubnu zvládl nový vůz ŠKODA Fabia R5 s bravurou. Poslední 

dubnový víkend vyhráli na úvod českého mistrovství v rally (MČR) Jan Kopecký a Pavel 

Dresler Rally Šumava Klatovy. Tam ovšem absolvovali necelou polovinu délky 

rychlostních zkoušek, které nyní čekají v Portugalsku. 

 

Úřadujícímu mistru Evropy Esapekkovi Lappimu stoupá den ode dne hladina adrenalinu: 

„Po mnoha měsících přípravy je to konečně tady. Jsme natěšení na první start s vozem 

Fabia R5. A to, že je to hned v mistrovství světa, je fantastické. Startovní výstřel bude 

mimořádně emotivním okamžikem pro všechny zúčastněné.“ 

 

Startem továrního jezdce, který se jako kmenový jezdec značky ŠKODA zúčastní všech 

soutěží mistrovství světa v Evropě, se uzavírá jeden kruh. Lappi byl také při dosud 

posledním vystoupení značky ŠKODA na mistrovství světa FIA v rally, a dokonce to bylo 

rovněž v Portugalsku. V dubnu 2013 dosáhl tento finský jezdec se svým spolujezdcem 

Jannem Fermem s vozem Fabia Super 2000 vítězství v kategorii WRC-2. „Bylo by 

samozřejmě úžasné, kdybychom mohli na tento úspěch rovnou navázat. Ale nejprve si 

musíme nové auto osahat, kromě toho je trať úplně nová,“ říká Lappi.  
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Druhý vůz Fabia R5 bude v Portugalsku řídit juniorský mistr světa v rally Pontus 

Tidemand se spolujezdcem Emilem Axelssonem. „Je úžasné, že mohu udělat další krok 

ve své kariéře u tak úspěšné značky jako je ŠKODA. To, že můžeme s novým vozem 

Fabia R5 startovat v mistrovství světa FIA v rally, je samozřejmě vyvrcholení,“ uvádí 

Tidemand. Dvojice Tidemand/Axelsson debutovala u značky ŠKODA v prvním podniku 

letošního asijsko-pacifického šampionátu (APRC): s vozem Fabia Super 2000 zvítězila na 

rally Nový Zéland. Uplynulý víkend si tovární duo pojistilo druhým místem na Rally 

v Nové Kaledonii vedení v šampionátu APRC. V dalším průběhu sezóny má být nový vůz 

ŠKODA Fabia R5 nasazen také v APRC. 

 

O následujícím víkendu čeká na vůz Fabia R5 také další domácí vystoupení: při druhém 

podniku letošního českého mistrovství v rally, Rally Český Krumlov, se do kokpitu nového 

soutěžního vozu posadí opět úřadující asijsko-pacifický mistr Jan Kopecký a jeho 

spolujezdec Pavel Dresler.  

 

 

Mistrovství světa FIA v rally-2 (WRC-2) 

 

Soutěž    Datum     

Rally Monte Carlo  22.01.–25.01.2015 

Rally Sweden   12.02.–15.02.2015 

Rally Mexiko   05.03.–08.03.2015 

Rally Argentina   23.04.–26.04.2015 

Rally Portugal  21.05.–24.05.2015 

Rally Italia   11.06.–14.06.2015 

Rally Poland   02.07.–05.07.2015 

Rally Finland   30.07.–02.08.2015 

Rally Deutschland  20.08.–23.08.2015 

Rally Australia   10.09.–13.09.2015 

Rally France   01.10.–04.10.2015 

Rally Spain   22.10.–25.10.2015 

Rally Great Britain  12.11.–15.11.2015 

 

 

Víte, že ... 
 

… ŠKODA Motorsport při svém dosud posledním vystoupení v kategorii WRC-2 na 
mistrovství světa FIA v rally zvítězila s komfortním náskokem? Esapekka Lappi si na 
Portugalské rally od 12. do 14. dubna 2013 zajistil vítězství ve třídě s jasným náskokem 
11:36,5 minut před Irem Robertem Barrablem. Třetí místo obsadil Sepp Wiegand z týmu 
ŠKODA AUTO Deutschland. 
 

... v kategorii WRC-2 v sezóně 2013 zaznamenala značka ŠKODA další neobyčejné 
vítězství? Sepp Wiegand/Frank Christian tehdy triumfovali již v úvodním podniku sezóny 
na legendární Rallye Monte-Carlo. 
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 ... Portugalská rally se jezdí již od roku 1967? V roce 1973 také byla součástí premiérové 
sezóny v mistrovství světa FIA v rally. 

 
... Portugalská rally byla již pětkrát zvolena „nejlepší rally světa“? Nejúspěšnějším 
pilotem je Fin Markku Alén, který rally v letech 1975 až 1987 vyhrál pětkrát. 
 
... rally se poprvé od roku 2001 vrací na sever Portugalska? Rally centrum se nachází ve 

výstavním centru Exponor v Matosinhos, severně od Porta. 

 
... seznamovací jízdy budou mít tentokrát mimořádný význam? Všechny posádky si 
musejí vytvořit nové rozpisy, neboť nemají žádné zkušenosti s kompletně novými 
rychlostními zkouškami. Ani Esapekka Lappi tak nemůže využít svého vítězství v 
Portugalsku v roce 2013 - tehdy se rally konala v okolí Algarve. 
 
... i se spojovacími etapami je třeba zvládnout celkem 1529,43 km? Na 16 rychlostních 

zkouškách je to „pouhých“ 352,09 km. 
 
... v uplynulých dvou letech zvítězil v Portugalsku v kategorii WRC vždy Sébastien Ogier z 
týmu Volkswagen Motorsport? Ostatně tým koncernové matky připravoval své jezdce v 
roce 2012 na vstup do královské třídy mistrovství světa v rally s vozem Fabia Super 
2000. Volkswagen Motorsport pak v letech 2013 a 2014 získal titul mistra světa v 
hodnocení jezdců, spolujezdců a značek.  

 
 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Karel Pokorný, Komunikace motorsportu 

T +420 604 292 191 

Karel.Pokorny1@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 
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Fotografie k tématu:  

 

 

Debut na mistrovství světa pro nový vůz Fabia 

R5  

Mistři Evropy Esapekka Lappi a Janne Ferm povedou 

tým ŠKODA Motorsport při premiéře nového vozu 

Fabia R5 na mistrovství světa FIA v rally (WRC). 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Další posila pro tým ŠKODA Motorsport  

Nově angažovaný tovární jezdec Pontus Tidemand a 

jeho spolujezdec Emil Axelsson se rovněž v 

Portugalsku postaví na start s novým vozem ŠKODA 

Fabia R5. 

 

 

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 asijsko-

pacifického 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. 

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 téměř 50 mezinárodních a národních titulů.  
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Světová automobilová federace FIA schválila 1. dubna 2015 oficiálně homologaci nového 

soutěžního speciálu Fabia R5, který byl světovým médiím představen 15. dubna v České 

republice. Světovou soutěžní premiéru si Fabia R5 odbyla symbolicky na Rally Šumava, 

první soutěži Mistrovství České Republiky v rally 2015.  

 

 
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 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/

