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WRC 2: Suninen zajistil značce ŠKODA   

páté vítězství v řadě 
 

› Posádka vozu FABIA R5 Teemu Suninen/Mikko Markkula vyhrála dramatický 

souboj tří soupeřů  

› Tovární posádka Esapekka Lappi/Janne Ferm přišla o vítězství, které měla na 

dosah ruky, kvůli defektu pneumatiky na předposlední zkoušce a na podniku 

FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) obsadila třetí místo 

› Michal Hrabánek: „Polská rally byla tou nejlepší reklamou pro WRC 2“ 

 

Mikołajki, 3. července 2016 – Nejprve velké horko a prach, pak déšť a bláto a 

k tomu ještě drama: posádka vozu FABIA R5 Teemu Suninen/Mikko Markkula se 

vypořádala se všemi výzvami a zajistila značce ŠKODA páté vítězství v řadě 

v soutěži seriálu FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). Finům přitom nahrál i 

defekt pneumatiky tovární posádky ŠKODA Esapekka Lappi/Janne Ferm, která 

v napínavém souboji prvních tří posádek o vítězství vedla až do předposlední 

rychlostní zkoušky. Nakonec skončil loňský vítěz po 306,10 km této rally na 

třetím místě. Druhá tovární posádka ŠKODA Pontus Tidemand/Jonas Andersson 

skončila po velkém stíhacím závodě na místě sedmém. 

 

„Střídající se povětrnostní podmínky i podmínky na trati, velká rychlost a napínavý 

souboj o vítězství - Polská rally byla skutečně pro WRC 2 tou nejlepší reklamou. 

Esapekka Lappi a Janne Ferm měli namířeno k vítězství, než je zastavil defekt 

pneumatiky. Gratulace Teemu Suninenovi a Mikkovi Markkulovi, kteří pokračovali ve 

vítězné sérii značky ŠKODA,“ komentoval výsledek šéf ŠKODA Motorsportu Michal 

Hrabánek a dodal: „Přesně před rokem jsme tady v Polsku oslavili historicky první 

vítězství ve WRC 2 s vozem FABIA R5. Tentokrát na náš vůz s pohonem všech kol vsadilo 

hned osm pilotů, z nichž se čtyři umístili mezi nejlepšími osmi. To ukazuje, že jsme na 

správné cestě, po které musíme důsledně pokračovat dál.“ 

 

Soutěžní dny na šotolinových tratích v krásné krajině Mazurské jezerní plošiny byly 

nabité napětím. V pátek se nejprve vedení ujala tovární posádka ŠKODA Pontus 

Tidemand/Jonas Andersson, kterou ale dočasně zastavil problém. Pak se rozpoutal 

souboj o vítězství mezi oběma piloty s vozy ŠKODA FABIA R5, Esapekkou Lappim a 

Teemu Suninenem, a Elfynem Evansem (Ford). V pátek večer byl v čele Suninen, ale 

v sobotu převzal vedení ve velkém horku na prašných tratích Lappi.  

 

Ten do posledních čtyř rychlostních zkoušek finálového dne nastupoval s náskokem 10,8 

sekund na Suninena, ovšem podmínky na trati se zcela změnily. Tratě byly po silných 

deštích bahnité, teploty klesly téměř o 15 stupňů. Lappi na prvních dvou rychlostních 

zkouškách finálového dne nejprve obhájil vedení před Evansem a Suninenem. Na 

předposlední zkoušce „Baranowo 2“ ale měl Lappi, stejně jako Evans, defekt pneumatiky 
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a ztratil téměř dvě minuty. Tím měl Suninen volnou cestu k třetímu vítězství v této 

sezóně. 

 

„Nejdřív jsem se pokusil jet dál, ale pak jsme přece jen museli zastavit a vyměnit 

pneumatiku. Díky tréninku, který pravidelně absolvujeme, to šlo velice rychle. Přesto je 

to samozřejmě zklamání, když vás defekt zastaví tak krátce před možným vítězstvím, ale 

i to patří k rally. Gratuluji Teemu Suninenovi, který byl na trati skutečně velice rychlý a 

je zaslouženým vítězem,“ komentoval to Lappi.   

 

Suninen tak zajistil páté vítězství v řadě pro vůz ŠKODA FABIA R5. 22letý rallyový talent 

zahájil vítěznou sérii na Mexické rally, na Argentinské rally byl s tímto rychlým a 

spolehlivým vozem s pohonem všech kol neporazitelný Nicolás Fuchs. Na Portugalské 

rally triumfoval tovární jezdec Pontus Tidemand, na Italské rally pak opět Suninen. 

 

V celkové klasifikaci sezóny WRC 2 je to po sedmi ze 14 podniků sezóny podobně 

napínavé jako na Polské rally. Elfyn Evans (80 bodů/pět startů) je v polovině sezóny 

v čele, ale za ním má šanci na zisk titulu hned několik jezdců s vozem ŠKODA FABIA R5. 

Teemu Suninen (75 bodů/čtyři starty) je na druhém místě před Nicolásem Fuchsem (59 

bodů/pět startů). Za nimi následuje tovární jezdec ŠKODA Pontus Tidemand (49 bodů/tři 

starty). Esapekka Lappi získal ze tří startů 32 bodů. Každý jezdec může v roce 2016 

získat body do boje o titul ve WRC 2 v sedmi podnicích, počítá se šest nejlepších 

výsledků. 

 

Oba tovární jezdci ŠKODA Lappi a Tidemand mají na následující zastávce mistrovství 

světa ve Finsku od 28. do 31. července opět šance bodovat. Ostatně Esapekka Lappi 

chce svou domácí rally, stejně jako v roce 2015, vyhrát.  

 

 

Konečný stav Polské rally (WRC 2): 

 

1. Suninen/Markkula (FIN/FIN)  ŠKODA FABIA R5  2:43:27,7 hod. 

2. Evans/Parry (GB/GB)              Ford Fiesta R5    + 0:49,6 min. 

3. Lappi/Ferm (FIN/FIN)  ŠKODA FABIA R5  + 2:32,7 min. 

4. Kajetanowicz/Baran (PL/PL)             Ford Fiesta R5    + 6:32,8 min. 

5. Koltun/Pleskot (PL/PL)              Ford Fiesta R5    + 10:36,4 min. 
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Číslo pro Polskou rally: 20 

 

Po 20 z 21 rychlostních zkoušek Polské rally byl jezdec s vozem ŠKODA FABIA R5 v čele 

celkové klasifikace WRC 2. Po úvodní zkoušce vedl Karl Kruuda (Ford), poté se ale režie 

ujal špičkový český soutěžní speciál. Od druhé do osmé rychlostní zkoušky byl na čele 

tovární jezdec ŠKODA Pontus Tidemand. Poté byl na prvním místě od devátého do 

třináctého úseku Teemu Suninen. Od rychlostní zkoušky 14 „Stanczyki 2“ byl v čele druhý 

tovární jezdec ŠKODA Esapekka Lappi, který se ovšem o něco propadl po defektu 

pneumatiky na předposlední zkoušce. Tak se na rychlostní zkoušce 20 „Baranowo 2“ opět 

dostal na špici Teemu Suninen a získal vítězství pro značku ŠKODA. 

 

 

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  

 

 
  

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/
mailto:david.haidinger@skoda-auto.cz
http://skoda-motorsport.com/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda


 

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 4 z 5 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na mistrovství světa v rally 

v Polsku 

Rok po historicky prvním vítězství vozu ŠKODA 

FABIA R5 ve WRC 2 se tovární posádka 

Esapekka Lappi/Janne Ferm umístila tentokrát 

na třetím místě.  

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

ŠKODA na mistrovství světa v rally 

v Polsku 

Pontus Tidemand/Jonas Andersson ukázali s 

druhým vozem ŠKODA FABIA R5 velkého 

bojového ducha a nakonec získali za sedmé 

místo šest bodů do celkové klasifikace WRC 2.  

 

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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