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ŠKODA slaví: Lappi dosáhl s novým vozem  

Fabia R5 prvního vítězství v mistrovství světa  
 

› Esapekka Lappi a Janne Ferm triumfovali v klasifikaci WRC 2 Rally Polsko 

› Druhá tovární posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson završila double 

› Michal Hrabánek: „Potvrzení tvrdé práce týmu ŠKODA Motorsport“ 

 

Mikolajki, 5. července 2015 – Značka ŠKODA oslavuje: Finští piloti Esapekka 

Lappi/Janne Ferm vyjeli historicky první vítězství pro nový vůz Fabia R5 na 

mistrovství světa FIA v rally (WRC 2). Po dominantním představení triumfovali 

mistři Evropy suverénně na Rally Polsko. Druhá tovární posádka Pontus 

Tidemand/Emil Axelsson dovršila double značky ŠKODA na high-speed festivalu 

v okolí Mazurských jezer. Na 14 z 18 rychlostních zkoušek dosáhli piloti značky 

ŠKODA nejlepšího času. Bylo to dokonalé místo pro první triumf: ŠKODA je 

v Polsku šest let za sebou nejprodávanější automobilovou značkou.  

 

„Skvělý výsledek pro celou značku ŠKODA! Při třetím startu na mistrovství světa s novým 

vozem Fabia R5 jsme dosáhli prvního vítězství. Kompliment oběma posádkám, tedy 

Esapekkovi Lappimu s Jannem Fermem a Pontusi Tidemandovi s Emilem Axelssonem. Za 

velkého horka jeli všichni čtyři dny bez chyb,“ komentoval šéf ŠKODA Motorsportu Michal 

Hrabánek a zářil přitom štěstím. „Při prvních dvou startech v mistrovství světa jsme 

třemi místy na stupních vítězů již naznačili potenciál našeho nového soutěžního speciálu. 

První vítězství je krásným potvrzením tvrdé práce celého týmu ŠKODA Motorsport. A 

zároveň je to motivace pro všechny, abychom i nadále dělali vše pro úspěch.“ 

 

Oba piloti značky ŠKODA, Lappi a Tidemand, dominovali soutěži na nejrychlejších 

šotolinových tratích s krátkými asfaltovými úseky téměř dle libosti. Asi dvě třetiny z 300 

měřených kilometrů bylo třeba jet na plný plyn. „Létající Fin“ Esapekka Lappi převzal 

nejrychlejším časem na druhé rychlostní zkoušce „Gorklo“ s úžasnou průměrnou rychlostí 

126,45 km/h vedení a až do cíle ho nepustil. Pro posádku Lappi/Ferm to bylo již druhé 

vítězství na Rally Polsko. V roce 2012 zde tato dvojice triumfovala při své premiéře v 

týmu ŠKODA Motorsport, tehdy byl podnik ještě součástí mistrovství Evropy FIA v rally 

(ERC). 

 

„Bylo to geniální vítězství! Děkuji týmu ŠKODA za perfektní práci. Fabia R5 byla prostě 

brilantní,“ komentoval to Lappi. „Vítězství je také odměnou za proces učení. V sobotu a v 

neděli se mi dařilo závod kontrolovat s chladnou hlavou.“ Po 18 rychlostních zkouškách 

měl 24letý jezdec náskok 56,1 s na svého týmového kolegu Tidemanda. Rychlý Švéd 

vyhrál, stejně jako jeho týmový kolega, na Rally Polsko sedm rychlostních zkoušek. 

„Gratuluji Esapekkovi! Na téhle rally byl prostě třída sám pro sebe. Druhým místem při 

druhém startu s novým vozem Fabia R5 jsme dosáhli dobrého výsledku,“ řekl Tidemand. 

 

Při premiéře vozu Fabia R5 v Portugalsku přivezli Lappi a Tidemand vůz Fabia R5 na 

druhém a třetím místě. Na Italské rally obsadila tovární posádka ŠKODA Jan 

Kopecký/Pavel Dresler třetí místo v kategorii WRC 2. Ačkoli značka ŠKODA startovala 
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pouze ve třech z dosavadních sedmi podniků této sezóny mistrovství světa FIA v rally, 

její jezdci jsou již na dosah k vedoucímu pilotovi WRC 2 Jarimu Ketomaaovi (67 bodů), 

který v Polsku obsadil čtvrté místo. Lappi je se 45 body na pátém místě před 

Tidemandem (43). Bývalý mistr Evropy Armin Kremer, který obsadil s vozem ŠKODA 

Fabia R5 na Rally Polsko páté místo, má na svém kontě již 34 bodů. 

 

Vítězná posádka z Polska Lappi/Ferm má na oslavy jen krátký čas. O následujícím 

víkendu ji čeká vystoupení na českém mistrovství v rally (MČR). Rally Bohemia je 

domácím vystoupením značky ŠKODA v regionu kolem Mladé Boleslavi, kde má firma své 

sídlo. Po třech vítězstvích při třech startech v domácím mistrovství chce tovární jezdec 

značky ŠKODA Jan Kopecký pokračovat se spolujezdcem Pavlem Dreslerem v úspěšné 

sérii s vozem Fabia R5.  

 

Další úspěch zaznamenalo nové vítězné auto o tomto víkendu také v německém 

mistrovství v rally (DRM): Pilot týmu ŠKODA AUTO Deutschland Fabian Kreim triumfoval 

před Markem Wallenweinem, jedoucím rovněž s vozem Fabia R5. Byl to druhý double v 

řadě pro nový vůz ŠKODA Fabia R5.  

 

 

Číslo dne pro Rally Polsko: 1 

 

Esapekka Lappi a Janne Ferm nadělili značce ŠKODA vítězství číslo 1 pro nový vůz Fabia 

R5 v mistrovství světa FIA v rally (WRC 2). Úspěch v expresním tempu: 15. dubna 2015 

se nový soutěžní speciál poprvé představil světové veřejnosti. Při svém třetím startu v 

mistrovství světa již dosáhl na nejvyšší místo na stupních vítězů.  

 

 
Rally Poland  – konečný stav WRC 2 

 
1. Lappi/Ferm (FIN/FIN), ŠKODA Fabia R5      2:32.02,6 hod. 

2. Tidemand/Axelsson (S/S), ŠKODA Fabia R5     + 0.56,1 min. 
3. Kruuda/Jarveoja (EST/EST), Citroën DS3 R5   + 2.05,3 min. 
4. Ketomaa/Lindstrom (FIN/FIN), Ford Fiesta R5   + 4.54,1 min. 
5. Kremer/Winklhofer (D/D), ŠKODA Fabia R5     + 5.11,9 min. 
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Mistrovství světa FIA v rally (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 
 
 

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 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na Polské rally  

Mistři Evropy Esapekka Lappi a Janne Ferm oslavili 

první vítězství v mistrovství světa pro značku ŠKODA  

s novým vozem Fabia R5. 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA na Polské rally  

Pontus Tidemand a Emil Axelsson double završili. 

 

 

 

 

 

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.  

 

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.  
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 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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, 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. 
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