
 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva ŠKODA Motorsport, strana 1 z 5 

 

Napínavá bitva v horkém Polsku: Lappi  

přebírá vedení v duelu vozů ŠKODA  
 

› Tovární posádka ŠKODA Esapekka Lappi/Janne Ferm vstoupí do finálového 

dne Polské rally s náskokem 10,8 sekund na své kolegy, posádku Teemu 

Suninen/Mikko Markkula 

› Pět vozů ŠKODA FABIA R5 mezi nejlepšími osmi na jednom z nejrychlejších 

podniků FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2)  

› V plánu je ještě 59,60 km této rychlé rally  

› Loňský vítěz Lappi: „Ještě není konec: Suninen je velice rychlý“ 

 

Mikolajki 2. července 2016 – Loňský vítěz Esapekka Lappi si v horku zachoval 

chladnou hlavu a v souboji vozů ŠKODA převzal na Polské rally v kategorii WRC 

2 vedení. „Létající Finové“ Esapekka Lappi/Janne Ferm ovšem do finálového dne 

vstupují jen s minimálním náskokem 10,8 sekund na své kolegy, posádku 

Teemu Suninen/Mikko Markkula. V neděli padne na této rychlé soutěži z 

kalendáře FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) po posledních 59,60 měřených 

kilometrech rozhodnutí o vítězi. 

 

„Pro nás to byl dobrý den. Pouze na jedné křižovatce jsme udělali malou chybu. Zkusili 

jsme všechno a vyplatilo se to. Ale ještě není konec: Suninen je velice rychlý. Neděle 

bude skutečně tvrdá,“ komentoval to Lappi. V loňském roce dosáhl tento jezdec na Polské 

rally suverénně historicky prvního vítězství s novým vozem ŠKODA FABIA R5. O tomto 

víkendu je to pod zářícím sluncem a při vysokých teplotách přes 30 stupňů podstatně 

těsnější. 

 

Tovární jezdec značky ŠKODA Lappi nastupoval v sobotu do soutěže se ztrátou 4,6 

sekund na Suninena. Zvolil ovšem chytrou taktiku a při prvních průjezdech rychlostních 

zkoušek „Goldap“, „Stanczyki“ a „Babki“ se držel trochu zpátky. Nejlepších časů 

dosahoval současný vedoucí jezdec klasifikace WRC 2 Elfyn Evans (Ford), který byl 

původně třetí s odstupem 14,8 sekund a dostal se tak na první místo.  

 

Odpoledne při druhém průjezdu těchto tří rychlostních zkoušek ale Lappi šlápl na plyn 

svého vozu ŠKODA FABIA R5. Úžasným nejlepším časem na celkově 14. rychlostní 

zkoušce „Stanczyki 2“ převzal 25letý jezdec v souboji vozů ŠKODA poprvé na Polské rally 

vedení před svým krajanem Suninenem a svůj náskok zvýšil dalšími dvěma 

nejrychlejšími časy na celkových 10,8 sekund. Evans je se ztrátou 26,6 sekund na třetím 

místě a před posledními čtyřmi nedělními zkouškami ho také nelze v žádném případě 

odepisovat. „Celý den byl grandiózním bojem na nejvyšší úrovni. Neděle bude náročná, 

ale uděláme vše, co je v našich silách, abychom přeci jen vyhráli,“ slíbil pilot vozu ŠKODA 

FABIA R5 Suninen.  
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Druhá tovární posádka ŠKODA Pontus Tidemand/Jonas Andersson, která vedla až do 

předposlední zkoušky v pátek a poté ji zastavily problémy, se v sobotu do rally vrátila. 

Výbornými časy se opět propracovala až na 13. místo v celkové klasifikaci WRC 2. „Už 

nemůžeme zasáhnout do napínavého souboje značky ŠKODA o vítězství. Proto využijeme 

zbytku Polské rally k tomu, abychom sbírali zkušenosti pro následující Finskou rally,“ 

komentoval to Tidemand. 

 

Vůz ŠKODA FABIA R5 se i v sobotu ukázal jako „šampion jízdy na plný plyn“ ve WRC 2. V 

celkové klasifikaci je mezi nejlepšími osmi hned pět těchto špičkových soutěžních 

speciálů. Vedle vedoucího Lappiho a druhého Suninena jsou na cestě k dobrému výsledku 

také Nicolás Fuchs (pátý), Armin Kremer (sedmý) a Scott Pedder (osmý).  

 

 

Průběžný stav Polské rally (WRC 2): 

 

1. Lappi/Ferm (FIN/FIN)  ŠKODA FABIA R5  2:09:36,3 hod. 

2. Suninen/Markkula (FIN/FIN)  ŠKODA FABIA R5  + 0:10,8 min. 

3. Evans/Parry (GB/GB)              Ford Fiesta R5    + 0:26,6 min. 

4. Gilbert/Jamoul (F/F)   Citroën DS3 R5    + 4:30,6 min. 

5. Fuchs/Mussano (PE/RA)   ŠKODA FABIA R5  + 5:04,5 min. 

 

 
Číslo dne pro Polskou rally: 121,48 

 

Tovární jezdec značky ŠKODA Esapekka Lappi dosáhl při druhém průjezdu rychlostní 

zkoušky „Babki“ nejvyšší průměrné rychlosti ve WRC 2 v sobotu. 25letý jezdec 

potřeboval k projetí 21,02 km pouhých 10:22,9 minut. To odpovídá průměrné rychlosti 

121,48 kilometrů za hodinu  - úžasný výkon na prašných šotolinových tratích v oblasti 

Mazurských jezer. Polská rally je vedle následující Finské rally nejrychlejší zastávkou v 

kalendáři FIA mistrovství světa v rally. 
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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 

 
 
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  
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Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na mistrovství světa v rally v 

Polsku 

Létající Finové Esapekka Lappi/Janne Ferm 

předváděli i v sobotu fascinující souboj se 

svými kolegy od značky ŠKODA, dvojicí Teemu 

Suninen/Mikko Markkula, o první místo. 

 

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na mistrovství světa v rally v 

Polsku 

Druhá tovární posádka ŠKODA Pontus 

Tidemand/Jonas Andersson se po návratu do 

rally díky vynikajícím časům zajetým s vozem 

ŠKODA FABIA R5 propracovala o několik míst 

dopředu.   

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  
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). 
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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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