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ŠKODA na Finské rally: mladí jezdci Ole Christian 
Veiby a Kalle Rovanperä v centru pozornosti 
 
› Během osmého kola mistrovství světa bude chtít juniorská posádka ŠKODA Ole Christian 

Veiby a Stig Rune Skjaermœn snížit svůj odstup na vedoucího jezdce v kategorii WRC 2 
› S vozem ŠKODA FABIA R5 pojede také Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, jejichž cílem 

bude rovněž vítězství v domácí finské rally v kategorii WRC 2 
› ŠKODA letos zvítězila v šesti ze sedmi podniků mistrovství světa kategorie WRC 2 
 
Mladá Boleslav, 18. července 2018 – Když úřadující mistr světa kategorie WRC 2 Pontus 
Tidemand (S) a jeho týmový kolega Jan Kopecký (CZ) plánovaně do Finské rally (26. 7.–
29. 7. 2018) nenastoupí, je veškerá pozornost soustředěna na posádky Ole Christian 
Veiby/Stig Rune Skjaermœn (N/N) a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN). Na Finské 
rally již O.C. Veiby v minulosti vedl třídu RC 2, ovšem tehdy se svým vozem ŠKODA FABIA 
R5 opustil trať. Nor je aktuálně na třetí pozici v průběžném hodnocení kategorie WRC 2. Pro 
jeho 17letého kolegu bude letošní účast ve finském kole mistrovství světa premiérou. Obě 
mladé tovární posádky ŠKODA jsou v kategorii WRC 2 největšími favority na vítěze 
nejrychlejšího podniku mistrovství světa. 
 
V kategorii WRC 2 mistrovství světa se zúčastnění jezdci musí přihlásit nejméně do sedmi 
ze 13 vypsaných soutěží. Na konci sezóny se jim do celkového hodnocení započítává šest 
nejlepších výsledků. To je důvod, proč se do letošní Finské rally nepřihlásil vedoucí muž letošní 
sezóny Pontus Tidemand (93 bodů/čtyři starty), ani aktuálně druhý muž v pořadí Jan Kopecký (75 
bodů/tři starty), tedy dva zkušení jezdci továrního týmu ŠKODA. 
 
Jejich mladý týmový kolega O.C. Veiby, který má aktuálně 45 bodů a je na třetí pozici v průběžném 
hodnocení letošní sezóny, má nyní s dobrým výsledkem ve Finsku šanci zmenšit svoji bodovou 
ztrátu. „Rychlostní zkoušky Finské rally jsou obrovskou výzvou, protože dosahované rychlosti 
na hladkých šotolinových tratích jsou enormní. Neustále musíte být maximálně ve střehu a naučit 
se číst měnící se přilnavost povrchu jednotlivých úseků. Jakmile uděláte jedinou chybu, budete jen 
o trochu rychlejší a netrefíte správnou stopu, znamená to vyřazení ze soutěže. Přesně to se mi 
stalo minulý rok, kdy jsem vedl ve třídě RC 2. V rychlé pravé zatáčce jsem se svým privátně 
nasazeným vozem ŠKODA FABIA R5 smykem vyletěl z tratě,“ vysvětluje Ole Christian Veiby, který 
již stihl v sezóně 2018 zajet velmi dobré výsledky, když v Italské rally skončil druhý, ve Švédsku 
třetí a ve Francii čtvrtý. 
 
Dalším mužem, jehož bude velmi zajímavé sledovat, bude nejmladší účastník mistrovství světa, 
17letý Kalle Rovanperä. Svoji působivou rychlost ukázal nejen na Argentinské rally, kde byl 
ve vedení. „Automobil jsem poprvé řídil na soukromé cestě poblíž svého bydliště. Své první 
závodní zkušenosti jsem ale sbíral v Litvě, tedy v zemi, jejíž šotolinové silnice jsou podobné těm 
finským. Zde jsem totiž mohl závodit, aniž bych musel mít řidičský průkaz. Pro mě osobně je velmi 
speciální pocit řídit poprvé ve Finsku továrně nasazený vůz ŠKODA FABIA R5,“ řekl mladý Fin. 
Rovanperä současně popsal speciální výzvu pro nadcházející kolo mistrovství světa: „Zejména 
ve Finsku je důležité, aby byl vůz stabilní a snadno se ovládal v rychlých zatáčkách a na velkých 
skocích. Z hlediska nastavení vozu je nejtěžší najít kompromis mezi tím, aby se kola pořád 
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dotýkala povrchu, a přitom aby automobil měl dostatek trakce. Jakmile se všechna kola dostanou 
do vzduchu, už nemůžete akcelerovat ani brzdit.“ 
 
Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek je spokojený s dosavadní úspěšnou sezónou týmu 
ŠKODA Motorsport, kdy v kategorii WRC 2 zvítězil v šesti ze sedmi odjetých soutěží. Těší ho 
značné množství posádek, které ve Finsku pojedou s vozem ŠKODA. „Ve Finsku je extrémně 
populární třída RC 2, jejíž součástí je také kategorie WRC 2. Soutěže se zúčastní vozy pěti 
výrobců. My jsme velmi pyšní na to, že ze 32 přihlášených posádek jich jede 18 s vozem ŠKODA 
FABIA R5 a jedna posádka s vozem ŠKODA FABIA S2000. Tím je ŠKODA nejčastěji zastoupenou 
značkou ve své třídě, a ukazuje tak důvěru zákazníků ve špičkové technologie našeho vozu 
ŠKODA FABIA R5,“ vysvětluje Hrabánek. 
 
Neste Rally Finland, neboli Finská rally, nabídne na 317 kilometrech 23 měřených rychlostních 
zkoušek, které se pojedou převážně na hladkých šotolinových cestách s mnoha skoky. Z důvodu 
vysokých dosahovaných rychlostí je Finská rally, která je součástí mistrovství světa, popisována 
jako „Finská šotolinová Grand Prix“. Po čtvrteční superspeciální zkoušce v ulicích města Harju 
v blízkosti hlavního města rally, Jyväskylä, bude v pátek na závodníky čekat deset rychlostních 
zkoušek respektive celkem 126 kilometrů. Nejdelším dnem Finské rally bude sobota, kdy se v devíti 
zkouškách ujede vzdálenost 143 km. Na neděli zbývají závěrečné čtyři zkoušky. Vítěz vystoupí na 
stupně vítězů v Jyväskylä kolem 16. hodiny místního času. 
 
Věděli jste, že… 
 
…rally se zde poprvé konala v roce 1951 pod jménem „Jyväskilän Suurajot“?  
 
…v roce 1973 byla „Rally tisíce jezer“ přidána do tehdy nového mistrovství světa? 
 
…nejdelší skok zde zaznamenal v roce 1975 tehdejší rallycrossový jezdec Jusso Kynsiletho, který 
(s legendárním britským motoristickým novinářem Martinem Holmesem na sedadle navigátora) 
měřil 72 metrů? Bohužel v místě přistání již nebyla silnice, a tak se čtyřikrát přetočili přes střechu. 
 
…závěrečná, jedenáct kilometrů dlouhá Power Stage „Ruuhimäki“ bude podle slov organizátorů 
zakončena letem do cíle po takzvaném „monster“ skoku?  
 
…finští piloti zvítězili na domácích tratích v 55 případech z celkem 67 uskutečněných ročníků? 
 
…v roce 2004 dosáhl Peter Solberg na rychlostní zkoušce Ouninpojah průměrné rychlosti 
130 km/h, což byla maximální hodnota akceptovatelná mezinárodní automobilovou federací FIA? 
Důsledkem toho bylo její rozdělení do dvou částí a v následujících letech také zavedení šikan ve 
snaze zmenšení průměrných rychlostí. 
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Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2018: 
 
Soutěž    Datum  
Rallye Monte-Carlo  24.01.–28.01.2018 
Švédská rally   15.02.–18.02.2018 
Mexická rally   08.03.–11.03.2018 
Francouzská rally   05.04.–08.04.2018 
Argentinská rally   26.04.–29.04.2018 
Portugalská rally   17.05.–20.05.2018 
Italská rally   07.06.–10.06.2018 
Finská rally   26.07.–29.07.2018 
Německá rally   16.08.–19.08.2018 
Turecká rally   13.09.–16.09.2018 
Rally Velká Británie  04.10.–07.10.2018 
Španělská rally   25.10.–28.10.2018 
Australská rally   15.11.–18.11.2018 
 
 
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 

 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA na Finské rally 2018. 
Za volantem vozu ŠKODA FABIA R5 bude chtít 
juniorská posádka ŠKODA ve složení Ole Christian 
Veiby/Stig Rune Skjaermœn ve Finsku snížit svoji 
ztrátu na průběžného lídra kategorie WRC 2 
mistrovství světa 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Finské rally 2018. 
Finská juniorská posádka Kalle Rovanperä/Jonne 
Halttunen (ŠKODA FABIA R5) se již těší na svoji 
domácí soutěž mistrovství světa  
 
 
 
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 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.  
 
Vůz ŠKODA FABIA R5 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. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 2016 dosáhla dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé na titul. 
Vůz ŠKODA FABIA R5 v roce 2016 zvítězil na mistrovství světa celkem v deseti soutěžích třídy WRC2. Jezdci 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-Attiyah triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), 
a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Rok 2017 byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Tovární posádka Pontus Tidemand/Jonas 
Andersson (S/S) vybojovala titul mistra světa kategorie WRC 2 a tým ŠKODA Motorsport zvítězil v žebříčku týmů. 
Jan Kopecký/Pavel Dresler triumfovali v mistrovství České republiky (MČR) potřetí v řadě a jsou jednou ze 14 posádek, 
které v roce 2017 vybojovaly s vozem ŠKODA FABIA R5 národní rallyový šampionát. Vůz ŠKODA FABIA R5 zvítězil 
také ve FIA Asijsko-pacifickém šampionátu (ACPR), FIA Jihoamerickém šampionátu (CODASUR) a FIA Africkém rally 
šampionátu (ARC). 
 
 

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 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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