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Dramatický boj o první místo: ŠKODA  

nadchla fanoušky na Polské rally 
 

› Sedm mezi nejlepšími dvanácti: vozy ŠKODA FABIA R5 dominují v jízdě na 

plný plyn na FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 

› Dramatický duel „létajících Finů“ - posádky Teemu Suninen/Mikko Markkula a 

Esapekka Lappi/Janne Ferm bojují o vedení - dvojice Pontus Tidemand/Jonas 

Andersson vedla až do svého odstoupení 

› Lappi: „S tímhle autem se dá po trati létat“ 

 

Mikolajki 1. července 2016 – Dramatickým soubojem o první místo nadchli piloti 

značky ŠKODA tisíce fanoušků na úvod Polské rally. Po deseti z 21 rychlostních 

zkoušek je v čele posádka Teemu Suninen/Mikko Markkula, která si ovšem ze 

souboje „létajících Finů“  přináší do obou finálových dnů mini náskok pouhých 

4,6 sekund před tovární posádkou ŠKODA Esapekka Lappi/Janne Ferm. Při 

jednom z nejrychlejších podniků tohoto roku ve FIA Mistrovství světa v rally 

(WRC 2) dlouho vedla dvojice Pontus Tidemand/Jonas Andersson, než byla tato 

tovární posádka ŠKODA zastavena na předposlední rychlostní zkoušce. 

  

„Byl to fantastický souboj s kolegy od značky ŠKODA. S tímhle autem se dá po trati létat. 

Škoda, že Pontus nemůže dál bojovat o vítězství v Polsku,“ komentoval to loňský vítěz 

Esapekka Lappi. Tidemand se nejprve v pátek ráno ujal nejrychlejším časem vedení v 

celkové klasifikaci. Přitom musel 25letý Švéd na každé rychlostní zkoušce na rychlých 

šotolinových tratích vedoucích malebnou krajinou Mazurských jezer předvádět špičkové 

výkony, protože jeho kolegové, Teemu Suninen a Esapekka Lappi, rovněž letěli po tratích 

na plný plyn. Desetiny sekund rozhodovaly o vítězství na devíti pátečních rychlostních 

zkouškách, jednou byli dokonce Suninen a Tidemand úplně stejně rychlí.  

 

Na deváté rychlostní zkoušce „Stare Juchy 2“ pak Švéda zastavil problém s kulovým 

kloubem pravého předního kola. „Taková smůla, jsme velice smutní! Předtím šlo všechno 

skutečně grandiózně, auto fungovalo za těchto podmínek perfektně. Nyní si musí 

vítězství zajistit jiný jezdec s vozem ŠKODA,“ komentoval to Tidemand. Na oba finálové 

dny se do rally vrátí. 

 

Drama přitom bude opět zaručeno: po 121,92 ujetých kilometrech dělí Suninena a 

Lappiho jen pár sekund a v sobotu a v neděli je na programu ještě 184,18 měřených 

kilometrů. Lappi: „Rally je ještě dlouhá a stále máme možnost zopakovat náš loňský 

úspěch.“ Rychlý Fin získal přesně před rokem na Polské rally historicky první vítězství s 

tehdy novým soutěžním speciálem ŠKODA FABIA R5. Letos je mezi nejlepšími dvanácti v 

průběžné klasifikaci WRC 2 sedm vozů ŠKODA FABIA R5. Všech devět nejrychlejších časů 

v pátek zajel také tento špičkový vůz - další důkaz úspěchu tohoto projektu. 
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Průběžný stav Polské rally (WRC 2): 

 

1. Suninen/Markkula (FIN/FIN)  ŠKODA Fabia R5  1:03:20,4 hod. 

2. Lappi/Ferm (FIN/FIN)  ŠKODA Fabia R5  + 0:04,6 min. 

3. Evans/Parry (GB/GB)              Ford Fiesta R5    + 0:21,9 min. 

4. Kruuda/Järveoja (EST/EST)             Ford Fiesta R5    + 0:29,2 min. 

5. Fuchs/Mussano (PE/RA)  ŠKODA Fabia R5  + 1:06,2 min. 

 

 
Číslo dne pro Polskou rally: 0,0 

 

Časový odstup 0,0 sekund po 21,14 km: na rychlostní zkoušce „Swietajno 1“ zajeli oba 

piloti vozů ŠKODA Pontus Tidemand a Teemu Suninen stejný čas. Oba zvládli trať za 

10:22,4 minut a stali se společně vítězi rychlostní zkoušky ve WRC 2. Dosáhli přitom 

úžasné průměrné rychlosti: 122,28 km za hodinu. Při druhém průjezdu to Suninen jako 

nejrychlejší zvýšil dokonce na 124,25 km/h. 

 

 

Mistrovství světa FIA v rally (WRC 2) 

 

Soutěž    Datum     

Rally Monte Carlo  21.01.–24.01.2016 

Rally Sweden   11.02.–14.02.2016 

Rally Mexiko   03.03.–06.03.2016 

Rally Argentina   21.04.–24.04.2016 

Rally Portugal   19.05.–22.05.2016 

Rally Italia   09.06.–12.06.2016 

Rally Poland   30.06.–03.07.2016 

Rally Finland   28.07.–31.07.2016 

Rally Deutschland  18.08.–21.08.2016 

Rally China   08.09.–11.09.2016 

Rally Korsika   29.09.–02.10.2016 

Rally Spain    13.10.–16.10.2016 

Rally Great Britain  27.10.–30.10.2016 

Rally Australia   17.11.–20.11.2016 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

David Haidinger, Komunikace motorsportu 

T +420 604 292 188 

david.haidinger@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 

Facebook  

 

YouTube  

 

Twitter  

 

 
Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na mistrovství světa v rally v 

Polsku 

Švédská tovární posádka ŠKODA Pontus 

Tidemand/Jonas Andersson přesvědčila v pátek 

do svého odstoupení pěti nejlepšími časy. 

 

 

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na mistrovství světa v rally v 

Polsku 

Loňští vítězové Esapekka Lappi/Janne Ferm 

mají jako druzí v celkové klasifikaci se svým 

vozem ŠKODA FABIA R5 ty nejlepší vyhlídky. 

 

 

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 
ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových 
soutěžích – ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů na celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky 
bylo několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA 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 rally na světě. Na Rally Monte Carlo, která se 
pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.  
 
V roce 2015 slavila ŠKODA čtyři vítězství ve FIA Mistrovství světa (WRC 2) se svým novým soutěžním 
vozem ŠKODA FABIA R5. Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, bylo mezinárodní 
automobilovou federací FIA homologován 1. dubna 2015. Hned po první sezóně s novým vozem ŠKODA 
FABIA R5 zajistila tovární posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson (S/S) pro značku ŠKODA čtvrtý 
mistrovský titul APRC v řadě. Tento vítězný vůz navíc získal i pět národních titulů. 
 
Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho 
předchůdce, FABIA Super 2000, byl nejúspěšnějším modelem ve 115leté sportovní historii značky ŠKODA. 
Tovární posádce Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se s vozem z Mladé Boleslavi s pohonem všech kol 
podařil historický úspěch – jako první posádka v historii získali ve dvou letech po sobě mistrovský titul 
v hodnocení jezdců v ERC a poté i v APRC. V letech 2009 až 2014 získali jezdci s vozy ŠKODA FABIA 
Super 2000 na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů.  
 
V roce 2016 nastupují posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S), Jan Kopecký/Pavel Dresler a 
Esapekka Lappi/Janne Ferm (F/F) s vozy ŠKODA FABIA R5 na start FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). 
 

 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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