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ŠKODA slaví zisk tří titulů na klíčovém trhu v Číně 
 

› Velké finále asijsko-pacifického šampionátu (APRC) od pátku do neděle na 

China Rally Longyou 

› Šampioni Pontus Tidemand/Emil Axelsson budou startovat s novým vozem 

ŠKODA Fabia R5 po vítězství na Španělské rally 

› Vítězství značky ŠKODA v hodnocení značek, jezdců a spolujezdců* je již jisté 

› Dosud pět vítězství v pěti podnicích sezóny pro tým ŠKODA MRF 

 

Mladá Boleslav 26. října 2015 – ŠKODA slaví na klíčovém trhu v Číně zisk tří 

titulů v asijsko-pacifickém šampionátu (APRC). Velké finále sezóny na China 

Rally Longyou bude od pátku do neděle pro značku exhibicí. ŠKODA je již před 

finále sezóny počtvrté za sebou vítězem v hodnocení značek APRC* . Jistý titul* 

mají rovněž tovární jezdci Pontus Tidemand v hodnocení jezdců a jeho 

navigátor Emil Axelsson v hodnocení spolujezdců. Vítězství získali i minulý 

víkend na Španělské rally během mistrovství světa FIA v rally (WRC 2). 

Mimořádným bodem vrcholu sezóny v Číně bude jedna premiéra: 

Tidemand/Axelsson poprvé představí v Říši středu nový vůz ŠKODA Fabia R5. 

 

„Čína je celosvětově pro značku ŠKODA nejdůležitějším trhem. Proto se zvláště těšíme, 

že můžeme desetitisícům fanoušků ukázat náš nový vůz ŠKODA Fabia R5 živě přímo v 

akci,“ říká šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek a chválí výkon týmu ŠKODA MRF v 

dosavadní sezóně APRC. „Je to vynikající výkon, že jsme si již před poslední rally zajistili 

tři tituly, navíc počtvrté za sebou. Zvláště bych chtěl pogratulovat Pontusi Tidemandovi a 

Emilu Axelssonovi, kteří se hned v prvním roce u značky ŠKODA ukázali jako záruka 

vítězství.“ 

 

V dosavadních pěti podnicích sezóny APRC získala posádka Tidemand/Axelsson pro 

značku ŠKODA čtyři vítězství - na Novém Zélandu, v Austrálii, Malajsii a Japonsku. Na 

rally v Nové Kaledonii navíc obsadila druhé místo, ale i zde mohl tým ŠKODA MRF slavit, 

neboť vítězem se stala druhá posádka – Gaurav Gill/Glenn Macneall. „Jsme šťastní, že se 

nám hned v prvním roce u značky ŠKODA podařilo získat důležitý titul. A to na těžkých 

rally, které pro nás byly zcela neznámé. Důvod k oslavě ale bude až po finále sezóny: 

nejprve bychom chtěli potěšit naše fanoušky v Číně fantastickým vozem ŠKODA Fabia 

R5. Víme, že je to pro značku ŠKODA mimořádně důležitá rally,“ řekl Tidemand. 

 

24letý Švéd pojede přímo z předposledního podniku mistrovství světa FIA v rally (WRC 2) 

ve Španělsku do 10 000 km vzdálené Číny. Kromě velké vzdálenosti musí dvojice 

Tidemand/Axelsson zvládnout časový rozdíl sedmi hodin. Na China Rally Longyou čeká na 

obě posádky ŠKODA Tidemand/Axelsson a Gill/Macneall 230 kilometrů rozdělených do 13 

rychlostních zkoušek.  Na premiéře nového vozu ŠKODA Fabia R5 v Číně se očekávají 

desetitisíce diváků. 

 

Čtyřkolka s turbem se již během své první sezóny ukázala jako záruka úspěchu. Na 

mistrovství světa FIA v rally (WRC 2) získal vůz při sedmi startech již  jedenáct míst na 
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stupních vítězů, z toho čtyři vítězství. Navíc s vozem ŠKODA Fabia R5 jezdí vítězové čtyř 

národních mistrovství. V českém šampionátu si titul s předstihem zajistil Jan Kopecký s 

pěti vítězstvími za sebou. V Rakousku vyhrál národní mistrovství zkušený Raimund 

Baumschlager s vozem Fabia R5. V Maďarsku se mistrem stal Norbert Herczig s vozem 

Fabia R5. Navíc „Fast“ Freddy Loix triumfoval ve svém domácím mistrovství v Belgii. 

 

* Podmíněno potvrzením FIA. 

 
 
Víte, že ... 

 

… ŠKODA díky Pontusi Tidemandovi slaví počtvrté za sebou zisk titulu v hodnocení jezdců 

asijsko-pacifického šampionátu (APRC)? Vítězná série začala v r. 2012 triumfem 

Australana Chrise Atkinsona. V roce 2013 si titul zajistil Ind Gaurav Gill, poté následoval 

Jan Kopecký, který jako první jezdec v historii získal během dvou po sobě jdoucích let 

titul mistra Evropy a asijsko-pacifického šampiona. 

 

… Čína je pro značku ŠKODA celosvětově nejdůležitějším trhem? I přes těžké tržní 

prostředí bylo v září 2015 dodáno 23 800 vozů. To je více než jedna čtvrtina celkového 

odbytu této značky na celém světě. 

 

… v Číně žije asi 1,38 miliardy lidí? Díky tomu je Země úsvitu nejlidnatějším státem na 

zeměkouli s podílem na světovém obyvatelstvu 18,8 procenta. 

 

… Čína je od r. 1997 součástí APRC? Od r. 2006 se China Rally Longyou koná v provincii 

Če-ťiang. Okres Longyou má přes 2 000 let starou historii a leží asi 400 kilometrů od 

metropole Šanghaj. 

 

… některé úseky „China Rally Longyou“ vedou přes bambusové lesy? Pojede se na směsi 

betonových a šotolinových úseků, takže nastavení vozů představuje mimořádnou výzvu. 

Velká část rychlostních zkoušek se jela již v r. 2014, pouze na nejdelší rychlostní zkoušce 

Dajie v délce 25,20 km je část nová. 

 

… ŠKODA naposledy na China Rally Longyou triumfovala dvakrát po sobě? V r. 2013 

zvítězil Esapekka Lappi, loni zde na cestě k zisku titulu vyhrál Jan Kopecký. 

Rekordmanem je Australan Cody Crocker se čtyřmi vítězstvími v řadě v letech 2006 až 

2009. 
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 Pro další informace, prosím, kontaktujte:   

David Haidinger, Komunikace motorsportu 

+420 604 292 188 

David.Haidinger@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

 

Facebook  

 

YouTube  

 

Twitter  

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na China Rally Longyou 

Tovární posádka ŠKODA Pontus Tidemand/Emil 

Axelsson zazářila také při svých vystoupeních na 

mistrovství světa v rally (WRC 2) čtyřmi místy na 

stupních vítězů s vozem Fabia R5. 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na China Rally Longyou  

Při svém prvním roce v týmu ŠKODA Motorsport 

vyhrála dvojice Tidemand/Axelsson hned titul v 

prestižním asijsko-pacifickém šampionátu (APRC). 

 

 

 

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.  
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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.  

 

 
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. 

 

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

