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Simply clever: tovární jezdec značky ŠKODA  

Lappi díky taktickému mistrovskému výkonu  

hájí ve Walesu vedení 
 
› Druhý den Britské rally: Tovární posádka ŠKODA Esapekka Lappi/Janne Ferm 

měla osm rychlostních zkoušek pod kontrolou 

› Duel kandidátů na titul s vozem ŠKODA FABIA R5: Suninen silný dopoledne – 

Lappi kontroval odpoledne a potvrdil vedení v klasifikaci WRC 2  

› Tovární jezdci značky ŠKODA Pontus Tidemand a Jan Kopecký na třetím a 

čtvrtém místě 

 

Deeside, 29. října 2016 – Po výborném pátečním startu na Britské rally 2016 

určoval tovární jezdec značky ŠKODA Esapekka Lappi se spolujezdcem Janne 

Fermem i druhý den dění na tomto tradičním podniku FIA Mistrovství světa v 

rally (WRC 2). S vědomím, že zhruba 100 měřených kilometrů ve Walesu musejí 

absolvovat bez servisu a s pneumatikami svého vozu ŠKODA FABIA R5 pokud 

možno bez poškození, kontrolovali vítězové soutěží WRC 2 ve Finsku a v 

Německu chytře tempo a vyhýbali se jakémukoli riziku. Díky taktickému výkonu 

obhájili na konci dne své vedení v celkové klasifikaci před posádkou Teemu 

Suninen/Mikko Markkula s vozem ŠKODA FABIA R5 soukromého týmu. Na 

třetím a čtvrtém místě následují další tovární posádky ŠKODA - Pontus 

Tidemand/Jonas Andersson a Jan Kopecký/Pavel Dresler. 

 

Stejně jako včera i dnes souboj kandidátů na titul ve WRC 2, Lappiho a Suninena, určoval 

sportovní dění na osmi rychlostních zkouškách ve Walesu. Na třech úsecích dopoledne 

nejprve Suninen dvakrát zajel nejrychlejší čas a zkrátil tak Lappiho náskok v celkové 

klasifikaci rally z 46,7 na 34,3 sekund. Poté kontroval Lappi dvěma vítězstvími na 

rychlostních zkouškách a získal tak před finálovým dnem celkový náskok 55,6 sekund. V 

neděli je na programu ještě 52,08 měřených kilometrů, rozdělených do šesti zkoušek. 

 

„Sobota byl důležitý den, do kterého jsme nastoupili takticky,“ řekl Lappi v cíli dnešního 

dne. „Věděli jsme, že si nemůžeme dovolit žádnou větší chybu a že musíme s 

pneumatikami, které máme k dispozici, projít celým dnem. Jinak obvyklý polední servis 

nebyl a tedy ani žádné nové pneumatiky. Do rychlostních zkoušek jsme tedy nastupovali 

s příslušnou kontrolou, protože jakákoli chybička v sobotu by znamenala okamžitý konec. 

Tato taktika se na konci dne velice vyplatila.“  

 

Tovární jezdec Jan Kopecký, který do Britské rally rovněž nastupoval s šancí na titul, 

pokračoval v sobotu ve Walesu ve svém konstantním výkonu a je aktuálně na celkovém 

čtvrtém místě. Před ním je jeho švédský týmový kolega Pontus Tidemand, který se 

čtyřmi nejrychlejšími časy v sobotu rovněž předvedl úžasný a bezchybný výkon a smí si 
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dělat oprávněné naděje na nedělní umístění na stupních vítězů. „V neděli se pokusíme 

dostat Teemu Suninena pod tlak a třeba nakonec ještě získáme druhé místo,“ řekl 

Tidemand. 

 

 

Průběžný stav Britské rally (WRC 2): 

 

1. Lappi/Ferm (FIN/FIN)   ŠKODA FABIA R5  2:51:43,3 hod. 

2. Suninen/Markkula (FIN/FIN)  ŠKODA FABIA R5  + 0:55,6 min. 

3. Tidemand/Andersson (S/S)  ŠKODA FABIA R5  + 1:07,9 min. 

4. Kopecký/Dresler (CZ/CZ)  ŠKODA FABIA R5  + 2:13,9 min. 

5. Aasen/Engan (N/N)   Ford Fiesta R5   + 4:15,7 min. 

 
 

Číslo dne: 16 

 

Britská rally se v minulých letech konala převážně ve Walesu. Poprvé od r. 1999 se tento 

klasický podnik, který vznikl v roce 1932, v letošní sezóně vrací zpět na anglickou půdu. 

Rychlostní zkouška číslo 16 kolem zámku Cholmondeley byla posledním absolvovaným 

úsekem v sobotu večer. „Welcome back,“ řekl Pontus Tidemand. Tovární jezdec značky 

ŠKODA na této zkoušce zajel nejrychlejší čas v poli jezdců WRC 2. 

 

 

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 (zrušeno) 

Rally France   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: 

Zbyněk Straškraba, Kommunikation Motorsport 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com 

 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter      Instagram 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na rally mistrovství světa ve Velké 

Británii 

Esapekka Lappi/Janne Ferm s vozem ŠKODA 

FABIA R5 továrního týmu nadále vedou 

celkovou klasifikaci WRC 2 na Britské rally. 

 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na rally mistrovství světa ve Velké 

Británii 

Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S) mají 

nyní na Britské rally namířeno na stupně 

vítězů. Tovární posádka ŠKODA zajela v 

sobotu čtyři nejrychlejší časy a je momentálně 

na celkově třetím místě. 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA na rally mistrovství světa ve Velké 

Británii 

Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se jako 

specialisté na asfalt cítí na šotolině ve Walesu 

dobře. Před finálovým dnem Britské rally jsou 

na čtvrtém místě. 

 

 

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). 
 
 
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, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

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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