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Německá rally: ŠKODA Motorsport a Pontus 
Tidemand mají první mečbol k zisku letošního titulu 
 
› Pontus Tidemand se spolujezdcem Jonasem Anderssonem mohou s předstihem získat 

titul v mistrovství světa (WRC 2) 
› Když na nadcházející Německé rally dojede některý z týmových vozů nejhůře na pátém 

místě, bude mít ŠKODA Motorsport zajištěný titul v hodnocení konstruktérů 
› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Pontus ukázal, že může být dalším šampionem 

kategorie WRC 2.“ 
 
Mladá Boleslav, 14. srpna 2017 – Posádky týmu ŠKODA Motorsport ve složení Pontus 
Tidemand/Jonas Andersson (S/S) a Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) jsou považovány za 
favority nadcházející (17.–20. srpna 2017) Německé rally (ADAC Rallye Deutschland) 
v kategorii WRC 2. Když se podaří některému z továrních jezdců dojet na páté a lepší pozici, 
stane se ŠKODA Motorsport s předstihem vítězem hodnocení konstruktérů mistrovství světa 
v rally kategorie WRC 2. Navíc si zde může Pontus Tidemand i nasadit korunu pro nejlepšího 
jezdce kategorie WRC 2. Aby se tak stalo, musí musí dojet na čtvrté nebo lepší pozici a jeho 
soupeř Teemu Suninen nesmí v dané kategorii zvítězit. 
 
„Pontus díky letošním čtyřem vítězstvím a jednomu druhému místu dokázal, že může být novým 
šampiónem kategorie WRC 2. Aby tento titul získal s předstihem již na Německé rally, stačí mu k 
tomu malá dávka štěstí,“ říká Michal Hrabánek, šéf ŠKODA Motorsport. 
 
Německá rally je desátým podnikem mistrovství světa v rally 2017 a je rozdělena na 21 
rozmanitých rychlostních zkoušek s asfaltovým povrchem. V pátek (18. srpna) na týmy budou čekat 
náročné úzké silničky s bezpočtem vraceček ve vinařské oblasti v okolí řeky Mosel. V sobotu (19. 
srpna) se pojede v legendárním vojenském prostoru Baumholder, kde budou rychlostní zkoušky 
tvořeny rychlými úseky na rozbitých betonových cestách pro tanky. Jsou extrémně náročné na 
opotřebení pneumatik, mají kluzký povrch a jsou lemovány velkými kameny, které při kolizi dokáží 
automobil spolehlivě zastavit. V neděli (20. srpna) se rally přesune na sever Sárska, kde se bude 
soutěžit na rychlých a hladkých okresních silnicích v okolí servisní zóny Bostalsee. 
 
Na těchto rychlých asfaltových zkouškách může být s předstihem korunován nový mistr světa 
v rally kategorie WRC 2. Součástí mistrovství světa v rally je 13 podniků, týmy registrované 
v kategorii WRC 2 se musí zúčastnit nejméně sedmi soutěží, z nichž se ale do celkového výsledku 
započítává šest nejlepších výsledků. Mezi uvedenými sedmi povinnými soutěžemi ve WRC 2 musí 
vždy být trojice podniků: Portugalsko, Německo a Velká Británie. V případě, že šotolinový 
specialista Pontus Tidemand v Německu zvítězí, stane se s předstihem mistrem světa své 
kategorie. Pokud by vyhrál jeho hlavní rival Teemu Suninen, stačí, aby Tidemand dojel nejhůře 
čtvrtý. 
 
Až do tohoto okamžiku ŠKODA v kategorii WRC 2 vyhrála bez přerušení ve dvanácti posledních 
odjetých soutěžích. Tato vítězná řada začala v říjnu 2016 na Španělské rally. Všech devět letošních 
odjetých soutěží v kategorii WRC 2 vyhrál některý z týmů používajících vůz ŠKODA FABIA R5, 
který je díky tomu nejúspěšnějším vozem své kategorie. Také na Německé rally bude ŠKODA 
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FABIA R5 se sedmi startujícími vozy nejčastěji zastoupeným vozem kategorie WRC 2. Další dva 
vozy ŠKODA FABIA nejsou registrovány v kategorii WRC 2, ale účastní se třídy RC 2. 
 
 
Věděli jste, že... 
 
...Německá rally se poprvé jela v roce 1982 jako součást mistrovství Evropy? 
 
...Německá rally se stala součástí mistrovství světa v roce 2002 potom, co se o rok předtím spojila 
s Hunsrück rally? 
 
...měnící se, převážně asfaltový, povrch rychlostních zkoušek vyžaduje odpovídající kompromisy 
v nastavení podvozku? 
 
...v ročníku 2017 se hlavní místo konání rally a servisní zóna přesunuly z historického románského 
města Trier do prázdninového regionu Bostalsee ve spolkové zemi Sársko? 
 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2017: 
 
Soutěž    Datum     
Rally Monte Carlo  19.01.–22.01.2017 
Švédská rally   09.02.–12.02.2017 
Mexická rally   09.03.–12.03.2017 
Rallye de France    06.04.–09.04.2017 
Argentinská rally   27.04.–30.04.2017 
Portugalská rally   18.05.–21.05.2017 
Italská rally   08.06.–11.06.2017 
Polská rally   29.06.–02.07.2017 
Finská rally   27.07.–30.07.2017 
Německá rally   17.08.–20.08.2017 
Španělská rally   05.10.–08.10.2017 
Britská rally   26.10.–29.10.2017 
Australská rally   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 na Německé rally 
Pontus Tidemand/Jonas Andersson (ŠKODA FABIA R5) 
chtějí na Německé rally s předstihem získat titul v kategorii 
WRC 2 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Německé rally 
Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem 
(CZ/CZ) s vozem ŠKODA FABIA R5 chtějí zopakovat 
své vítězství na Německé rally z roku 2015 
 
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 byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2) v roce 2016, jakož i 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.  
 
Rok 2016 tak byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 
získala dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé titul. Vůz ŠKODA FABIA R5 vyhrál na mistrovství světa celkem 
deset soutěží ve třídě WRC2. 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 získal vůz deset národních titulů.  
 
Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, byl mezinárodní automobilovou federací FIA homologován 
1. dubna 2015.  Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho 
předchůdce, FABIA SUPER 2000, získala na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů. V roce 2017 
nastupují tovární posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson a Jan Kopecký/Pavel Dresler do vybraných soutěží FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2). Kromě toho dvojice Kopecký/Dresler po třech titulech za sebou opět bojuje o první 
místo v českém mistrovství v rally (MČR). 
 

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, KAROQ, 

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, v Alžírsku 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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