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ŠKODA znovu obhájila titul ve WRC 2    
› Jan Kopecký a Pavel Dresler korunovali mimořádně úspěšnou sezónu ziskem titulu mistrů 

světa v kategorii WRC 2 
› Posádky ŠKODA vyhrály jedenáct z 13 kol kategorie WRC 2 mistrovství světa 2018 (FIA 

World Rally Championship), ve čtyřech zaznamenaly posádky ŠKODA dvojité vítězství 
› Potřetí v řadě vyhrály tovární posádky ŠKODA kategorii WRC 2 mistrovství světa 
› Tovární posádky ŠKODA vybojovaly první tři místa v celkovém hodnocení kategorie WRC 2 
› Po sezonách 2015, 2016 a 2017 si tým ŠKODA Motorsport opět zajistil první místo 

v hodnocení týmů kategorie WRC 2 
 

Mladá Boleslav, 27. listopadu 2018 – Hra, set, zápas pro ŠKODA Motorsport: Jan 
Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se stali mistry světa kategorie WRC 2, mistři světa sezony 
2017 Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S) skončili druzí a mladá posádka Kalle 
Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) je dalším týmem ŠKODA, který doplňuje stupně vítězů 
celkového hodnocení. Počtvrté v řadě získal tým ŠKODA Motorsport v kategorii WRC 2 titul 
mistra světa v hodnocení týmů (oba tituly podléhají oficiálnímu potvrzení ze strany FIA). Celkově 
byl rok 2018 nejúspěšnější v celé historii ŠKODA Motorsport. 
 
Výroční tisková konference ŠKODA Motorsport konaná v Praze je příležitostí k oslavám: ziskem 
titulu mistra světa v kategorii WRC 2 pro jezdce a spolujezdce potřetí v řadě za sebou, a pro tým již 
počtvrté bez přerušení, byla ŠKODA Motorsport v letošní sezoně ještě úspěšnější než 
v předchozím roce. Tovární jezdci Jan Kopecký, Pontus Tidemand a Kalle Rovanperä obsadili první 
tři místa v celkovém hodnocení kategorie WRC 2 mistrovství světa. 
 
Posádky jedoucí s vozy ŠKODA ale nesbíraly vítězství a tituly pouze v mistrovství světa. Jeden tým 
dominoval ve všech pěti kolech asijsko-pacifického mistrovství 2018 FIA Asia-Pacific Rally 
Championship (APRC) – japonský jezdec Yuya Sumiyama a navigátor Takahiro Yasui. Jejich tým 
Cusco pokračoval ve svých úspěších bez přestání i zásluhou faktu, že ŠKODA Motorsport 
podporuje týmy soutěžící v asijsko-pacifickém regionu. ŠKODA slavila vítězství v mistrovství ACPR 
v letech 2012 až 2014 s atmosféricky plněným vozem ŠKODA FABIA S2000 a na tyto úspěchy 
česká automobilka plynule navázala přeplňovaným vozem ŠKODA FABIA R5. 

Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (EAK/GB) svým vítězstvím v africkém mistrovství FIA African 
Rally Championship (ARC) zopakovali s privátně nasazeným vozem ŠKODA FABIA R5 loňský 
triumf 

Po zisku titulů v jihoamerickém šampionátu FIA South American Rally Championship 
(CODASUR) v letech 2013, 2016 a 2017 byla posádka ŠKODA ve složení Gustavo Saba/Fernando 
Mussano (PY/ARG) úspěšná i v letošní sezóně. Kromě vítězství ve třech místních rallye bylo 
největším úspěchem posádky první místo v kategorii CODASUR, která byla vypsána v rámci 
Argentinské rallye, jež byla součástí mistrovství světa.  

V mistrovství Evropy FIA European Rally Championship (ERC) jeli tři nejlepší jezdci kategorie 
Under 28 (jezdci do 28 let jedoucí s vozem kategorie R5) s vozem ŠKODA FABIA R5. Nikolay 
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Gryazin/Yaroslav Fedorov (RUS/RUS) zvítězili před Chrisem Ingramem/Davem Whittockem 
(GB/GB) a Fabianem Kreimem/Frankem Christianem (D/D). 
 
Navíc posádky s vozy ŠKODA zvítězily v 17 národních šampionátech po celém světě. 
 
Přehled titulů a vítězství týmů ŠKODA v sezóně 2018: 
 
Mistrovství světa FIA World Rally Championship (WRC 2) 
FIA WRC 2 jezdec/spolujezdec:   Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) 
FIA WRC 2 tým:     ŠKODA Motorsport 
 
FIA Asia Pacific Rally Championship (APRC) 
Titul pro jezdce a spolujezdce:  Yuya Sumiyama/Takahiro Yasui (JP/JP) 
APRC pohár pro výrobce:   ŠKODA 
APRC cena pro týmy:   Team Cusco 
 
FIA South American Rally Championship (CODASUR) 
Titul pro jezdce a spolujezdce:  Gustavo Saba/Fernando Mussano (PY/ARG)  
 
FIA African Rally Championship (ARC) 
Titul pro jezdce a spolujezdce:  Manvir Baryan/Drew Sturrock (EAK/GB)  
Pohár pro výrobce:   ŠKODA 
 
FIA European Rally Championship (ERC), kategorie U28 
Titul pro jezdce a spolujezdce:  Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (RUS/RUS) 
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Národní šampionáty 
 
Australská Eli Evans/Ben Searcy (AUS/AUS) 
Belgie     Kris Princen/Bram Eelbode (B/B) 
Bulharsko    Miroslav Angelov/Nidialko Sivov (BG/BG) 
Česká republika     Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) 
Chorvatsko    Krisztián Hideg/István Kerék (HR/HR) 
Finsko     Eerik Pietarinen/Juhana Raitanen (FIN/FIN) 
Francie (šotolina)  Sylvain Michel (F)/Jerome Degout (F) 
Kypr     Simos Galatariotis/Antonis Ioannou (CY/CY) 
Libanon     Roger Feghali/Joseph Matar (RL/RL) 
Nizozemsko    Hermen Kobus/Erik de Wild (NL/NL) 
Paraguay     Gustavo Saba/Fernando Mussano (PY/ARG) 
Polsko     Grzegorz Grzyb/Jakub Vróbel (PL/PL) 
Slovensko    Martin Koči/Radovan Mozner jun. (SK/SK) 
Španělská (šotolina)  Xavier Pons/Diego Sanjuan (ESP/ESP) 
Švédsko    Martin Berglund/Joakim Gevert (S/S) 
Švýcarsko    Ivan Ballinari/Paolo Pianca (CH/CH) 
Turecko  Burak Cukurova/Vedat Bostanci (TR/TR) 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA Motorsport oslavuje úspěšnou sezonu 
Vítězné posádky týmu ŠKODA Motorsport na výroční 
tiskové konferenci v Praze. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA Motorsport oslavuje úspěšnou sezonu 
Zlatá ŠKODA FABIA R5 a mistři světa kategorie WRC 2 
Jan Kopecký a Pavel Dresler přispěli k tomu, že sezona 
2018 byla pro ŠKODA Motorsport nejúspěšnější v její 
historii. Tovární posádky ŠKODA vybojovaly první tři 
místa v celkovém hodnocení kategorie WRC 2. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

https://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/motorsportskoda
mailto:media.skoda-auto.com
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/11/SP_9106.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/11/SP_9104.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/11/SP_9106.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/11/SP_9104.jpg


TISKOVÁ ZPRÁVA 
  ŠKODA MOTORSPORT 
Strana 4 z 4 

 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 
 

 
 
 

 

Nová ŠKODA FABIA R5 
ŠKODA Motorsport dnes v Praze představil nový vůz 
FABIA R5 a posádky pro sezónu 2019. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
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 

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). V roce 2018 Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem (CZ/CZ) zvítězili v mistrovství České republiky po 
čtvrté za sebou. 
 
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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