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ŠKODA je na startu rallyového roku 2017  

výborně připravená 
 
› Návrat ke kořenům: Zkušený pilot WRC Andreas Mikkelsen odstartuje do 

legendární Rally Monte Carlo s vozem ŠKODA FABIA R5   

› Tovární jezdci Pontus Tidemand a Jan Kopecký se i v roce 2017 zúčastní 

vybraných podniků FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2)  

› Michal Hrabánek: „Chceme navázat na úspěchy roku 2016“ 

 

Mladá Boleslav, 20. prosince 2016 – Po mimořádně úspěšném roce 2016 

odstartuje tým ŠKODA Motorsport do nové rallyové sezóny s překvapením. Na 

legendární Rally Monte Carlo od 19. do 22. ledna 2017 bude v továrním týmu 

hostovat zkušený pilot WRC Andreas Mikkelsen s navigátorem Andersem 

Jægerem a pojede s vítězným vozem ŠKODA FABIA R5. Pontus Tidemand/Jonas 

Andersson a Jan Kopecký/Pavel Dresler odstartují na prvním podniku sezóny 

FIA Mistrovství světa v rally do své další sezóny v továrním týmu. ŠKODA 

vstupuje do soutěže ve WRC 2 jako obhájce titulu. 

 

„Rok 2016 byl s titulem mistra světa, třemi kontinentálními a deseti národními tituly 

jedním z nejúspěšnějších v historii týmu ŠKODA Motorsport. Na to chceme v roce 2017 

navázat a na slavné ‚Monte‘ odstartujeme do nového rallyového roku. Tovární tým 

ŠKODA Motorsport se zúčastní vybraných podniků FIA Mistrovství světa v rally WRC 2 a 

českého mistrovství v rally,“ řekl Michal Hrabánek. Ředitel ŠKODA Motorsportu bude i v 

roce 2017 spoléhat na tovární jezdce Pontuse Tidemanda a Jana Kopeckého, ale těší se 

také na vystoupení Andrease Mikkelsena: „Jsme samozřejmě hrdí, že ho uvidíme ve voze 

ŠKODA FABIA R5. Andreas Mikkelsen se tak určitým způsobem vrací ke svým kořenům.“  

 

27letý Nor zahájil svou cestu mezi nejlepší světové piloty rally v letech 2011 a 2012 

ziskem titulu v Intercontinental Rally Challenge. Tehdy triumfoval s vozem ŠKODA FABIA 

SUPER 2000. V roce 2011 startoval s tímto úspěšným vozem na Finské rally také poprvé 

za tým Volkswagen Motorsport. V letech 2014 a 2016 následovala tři třetí místa 

v celkové klasifikaci jezdců FIA Mistrovství světa v rally (WRC) a celkem tři vítězství 

v podnicích této královské třídy rallyového sportu. 20. listopadu 2016 triumfovala 

posádka Mikkelsen/Jæger na Australské rally, posledním podniku, kterého se zúčastnil 

čtyřnásobný mistr světa ve WRC - Volkswagen. 

 

„Mám pocit, jako bych přišel domů,“ říká Andreas Mikkelsen a dodává: „ŠKODA mi tehdy 

dala šanci na úplném počátku mé kariéry. Na vůz ŠKODA FABIA mám mnoho dobrých 

vzpomínek a velice se těším, že s tímto autem zase pojedu. Doufám, že se mi podaří 

věnovat značce ŠKODA dobrý výsledek, i když ‚Monte‘ je velice těžká rally.“ Tovární 

jezdci Tidemand a Kopecký určitě budou největšími konkurenty zkušeného pilota WRC, 
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ostatně si přinášejí velké know-how i vítězství s vozem ŠKODA FABIA R5. Tidemand 

triumfoval v roce 2016 ve WRC 2 v Portugalsku, Kopecký ve Španělsku. 

 

Tým ŠKODA Motorsport vyhrál v tomto úspěšném roce díky posádce Esapekka 

Lappi/Janne Ferm poprvé také titul pro jezdce a spolujezdce ve FIA Mistrovství světa 

v rally (WRC 2). Piloti značky ŠKODA Gustavo Saba a Gaurav Gill vyhráli s vítězným 

vozem ŠKODA FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní Americe a v asijsko-

pacifickém prostoru. Násir Al-Attíja triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), 

a k tomu deset národních titulů. Rok 2016 tak byl jedním z nejúspěšnějších ve 115leté 

historii ŠKODA Motorsport.  

 

Kalendář 2017 pro FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 

 

Soutěž    Datum     

Rally Monte Carlo  19.01.–22.01.2017 

Rally Sweden   09.02.–12.02.2017 

Rally Mexico   09.03.–12.03.2017 

Rallye de France   06.04.–09.04.2017 

Rally Argentina   27.04.–30.04.2017 

Rally de Portugal  18.05.–21.05.2017 

Rally Italia   08.06.–11.06.2017 

Rally Poland   29.06.–02.07.2017 

Rally Finland   27.07.–30.07.2017 

Rally Germany   17.08.–20.08.2017 

Rally Spain   05.10.–08.10.2017 

Rally Great Britain  26.10.–29.10.2017 

Rally Australia   16.11.–20.11.2017 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Kommunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com 

 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter      Instagram 
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Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA Motorsport v rallyovém roce 2017  

Známý pilot WRC Andreas Mikkelsen (vpravo) 

bude se svým navigátorem Andersem 

Jægerem hostovat na Rally Monte Carlo v 

týmu ŠKODA Motorsport. 

 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA Motorsport v rallyovém roce 2017 

Tovární jezdec ŠKODA Pontus Tidemand bude i 

v roce 2017 se svým spolujezdcem Jonasem 

Anderssonem závodit s vozem ŠKODA FABIA 

R5 ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). 

 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport v rallyovém roce 2017  

Čeští mistři Jan Kopecký/Pavel Dresler budou 

třetí posádkou týmu von ŠKODA Motorsport na 

legendární Rally Monte Carlo. 

 

 

 

 

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, 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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