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Mexická rally: Tidemand s vozem ŠKODA FABIA R5  
zvyšuje svůj náskok v čele 
 

› Tovární posádka ŠKODA Motorsport Pontus Tidemand/Jonas Andersson úspěšně zvládla 

legendární zkoušku El Chocolate a nejvyšší bod mistrovství světa  

› Dvě dopolední zkoušky podniku FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) byly zrušeny 

› Pontus Tidemand: „Na obtížných tratích v Mexiku sbíráme sebedůvěru“ 

 

León/Mexiko, 11. března 2017 – Během napínavého dne posílila dvojice Pontus Tidemand a 

Jonas Andersson své vedení na Mexické rally s vozem ŠKODA FABIA R5. Úspěšná posádka 

zajela v pátek čtyři nejlepší časy na pěti rychlostních zkouškách a na legendární etapě „El 

Chocolate“ úspěšně zvládla nejvyšší bod letošního FIA Mistrovství světa FIA v rally 

(WRC 2). Druhý den podniku v Mexiku měl ovšem pět hodin zpoždění: dvě zkoušky 

plánované na dopoledne musely být zrušeny. Kvůli dopravním zácpám dorazily soutěžní 

vozy z hlavního města Mexico City příliš pozdě. 

 

„Pro všechny to byl náročný den. Po dlouhém čekání na start jsem během první zkoušky příliš 

namáhal brzdy. Pak už to šlo podstatně lépe. Na obtížných tratích v Mexiku sbíráme stále více 

sebedůvěry,“ bilancoval Tidemand. Švédský sportovec roku 2016 v motoristickém sportu po dvou 

nejlepších časech, které zajel ve čtvrtek na městské zkoušce v metropoli Mexico City, nastupoval 

do druhého dne rally jako vedoucí jezdec. Na rychlostní zkoušce „El Chocolate“ – s 54,90 km jedné 

z nejdelších v kalendáři mistrovství světa – ovšem dočasně přepustil první místo Francouzi Ericu 

Camillimu. 

 

Ve výšce téměř 2 750 metrů bylo dosaženo nejvyššího bodu letošního mistrovství světa v rally a 

motory musely kvůli řídkému vzduchu odvádět těžkou práci.   

 

Vůz ŠKODA FABIA R5 zvládl tuto speciální zkoušku odolnosti bravurně a na následující zkoušce 

„Las Minas“ získal 26letý Tidemand nejlepším časem zpět vedení ve WRC 2. Z vysokých hor se v 

Guanajuatu jelo přímo do podzemí. Trať vedla důlním tunelem bývalých stříbrných dolů. Na závěr 

extrémně proměnlivého soutěžního dne byly na programu ještě dva průjezdy na „Autódromo de 

León“. I tady byl tovární jezdec značky ŠKODA Tidemand nejrychlejší a celý den zakončil s 

náskokem 35,4 sekund v celkové klasifikaci před druhým Camillim. Na stupně vítězů má namířeno 

také Mexičan Benito Guerra na místě třetím. Místní hrdina jede, stejně jako Tidemand, s vozem 

ŠKODA FABIA R5. 

 

„Čekám velký boj o vítězství. Na drsných šotolinových tratích musíme jet rychle a zároveň mít vše 

pod kontrolou, pokud chceme mít šanci,“ plánuje Tidemand. V sobotu a v neděli je na programu 

ještě 210 měřených kilometrů. Až potom bude jasné, kdo bude nástupcem loňského vítěze WRC 2, 

Teemu Suninena. Tento Fin triumfoval v roce 2016 na Mexické rally s vozem ŠKODA FABIA R5. 

 

  

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz


  

 

 

 

 

 

ŠKODA Media Services   

skoda-storyboard.com 

media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz  

 

 

  

Stránka 2 z 4 

 

Průběžný stav Mexické rally (WRC 2): 

 
1. Tidemand/Andersson (S/S)  ŠKODA FABIA R5  1:04:58,1 hod. 
2. Camilli/Veillas (F/F)   Ford Fiesta R5   + 0:35,4 min. 
3. Guerra/Rozada (MEX/E)  ŠKODA FABIA R5  + 1:07,2 min. 
 
 
Číslo dne: 74,58 

 

74,58 původně plánovaných měřených kilometrů muselo být v pátek zrušeno. Protože soutěžní 

vozy se kvůli zácpě vrátily z Mexico City do servisního parkoviště v Leónu příliš pozdě, odpadly 

dopoledne první průjezdy legendárních zkoušek „El Chocolate“ a „Las Minas“. Tím počet měřených 

kilometrů na Mexické rally klesl pod 300. 

 

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

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, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Motorsport na Mexické rally 

Tovární posádka Pontus Tidemand a Jonas 

Andersson byla v pátek rychlá i ve starém 

důlním tunelu.  

 

 

 

 

Download                                        Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport na Mexické rally 

Vůz ŠKODA FABIA R5 zvládl během druhého 

dne rally mistrovství světa na tvrdých 

šotolinových tratích všechny výzvy. 

 

 

 

 

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). 
 
   

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/03/SP_7272.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/03/SP_7279.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/03/SP_7272.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/03/SP_7279.jpg


  

 

 

 

 

 

ŠKODA Media Services   

skoda-storyboard.com 

media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz  

 

 

  

Stránka 4 z 4 

 
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 2016 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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