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ŠKODA Motorsport oslavuje nejúspěšnější sezónu 
své historie. Získala v ní 30 mistrovských titulů 
 

› ŠKODA Motorsport se ohlíží zpět za mimořádnou sezónou 2019 mistrovství světa FIA 

World Rally Championship, v níž získala všechny tři tituly v kategorii WRC 2 Pro 

› Setkání uskutečněné na konci sezóny v Praze současně oslavuje pět dalších titulů mistrů 

světa pod hlavičkou FIA a také dalších 23 vítězství v národních šampionátech 

› Po dvou úspěšných sezónách opouštějí mistři světa kategorie WRC 2 Pro Kalle Rovanperä 

a Jonne Halttunen tým ŠKODA Motorsport 

 

Mladá Boleslav/Praha, 11. prosince 2019 – ŠKODA Motorsport zrekapitulovala během 

výroční tiskové konference v Praze nejúspěšnější sezónu ve 118leté závodní historii tradiční 

české značky. Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen (FIN/FIN) vyhráli tituly mistrů světa 

v kategorii WRC 2 Pro pro jezdce a spolujezdce a současně pomohli získat titul mistra světa 

v kategorii výrobců v sezóně 2019 pro tým ŠKODA Motorsport. Tato posádka po dvou 

úspěšných letech opouští český tovární tým a vydává se vstříc novým výzvám. V sezóně 

2019 byly úspěšné také zákaznické týmy ŠKODA, které vybojovaly 5 titulů pod hlavičkou FIA 

a současně se jim podařilo získat 23 prvenství v národních šampionátech. 

 

Na jaře roku 2019 česká značka představila nový vůz ŠKODA FABIA R5 evo. Nový soutěžní 

speciál porážel soupeře od svého prvního nasazení. Tovární posádka ve složení Kalle Rovanperä 

a Jonne Halttunen vyhrála v rámci FIA World Rally Championship v kategorii WRC 2 Pro 

mistrovské tituly pro jezdce a spolujezdce. I zásluhou výsledků Jana Kopeckého a jeho spolujezdců 

Pavla Dreslera a Jana Hlouška vybojovala ŠKODA Motorsport v kategorii WRC 2 Pro mistrovský 

titul v hodnocení výrobců. Zákaznická posádka ŠKODA ve složení Pierre-Louis Loubet/Vincent 

Landais (F/F) triumfovala v kategorii WRC 2 určené pro soukromé týmy.  

 

Úspěšný příběh české značky se však nepsal pouze doma, ale byl opět celosvětový. Za volantem 

vozu ŠKODA FABIA R5 vyhrála mistrovství Evropy FIA European Rally Championship (ERC) 

posádka Chris Ingram/Ross Whittock (GB/GB). Filip Mareš s Janem Hlouškem (CZ/CZ) obsadili 

celkové první místo v juniorském mistrovství Evropy FIA ERC1 Junior. Manvir Singh Baryan/Drew 

Sturrock (KEN/GB) s vozem ŠKODA FABIA R5 zvítězili v mistrovství Afriky FIA African Rally 

Championship (ARC), zatímco Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) triumfovali v severo- 

a středoamerickém mistrovství FIA North American and Central American Rally Championship 

(NACAM). Kromě toho sezónu zakončilo 23 týmů na čele v národních rallyových šampionátech. 

 

Úspěšné účinkování továrního týmu na mezinárodní rallyové scéně funguje také jako katalyzátor 

pro zvyšování zájmu zákazníků, jejichž řady se každým dnem rozšiřují. Do dnešního dne bylo 

soukromým týmům a importérům ŠKODA po celém světě prodáno více než 320 soutěžních 

speciálů ŠKODA FABIA R5. „Tento mimořádný prodejní úspěch pro nás znamená směrem 

k zákazníkům obrovskou zodpovědnost,“ řekl šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek. 

 

Po úspěšné sezóně 2019 sdělil Christian Strube, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný 

za oblast technického vývoje, plány pro budoucnost: „Ještě více se zaměříme na naše zákazníky a 

budeme podporovat mladé jezdce, podobně, jako jsme tak činili již v minulosti. S rychlým a 

spolehlivým vozem ŠKODA FABIA R5 evo máme k dispozici správný vůz k tomu, abychom na 
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nejvyšší úrovni bojovali na rallyových tratích celého světa a naše 119. sezóna ve světě motorsportu 

se opět řadila k nejúspěšnějším!“ 

 

Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek se rozloučil s Kallem Rovanperou a Jonnem 

Halttunenem, kteří již nebudou hájit barvy ŠKODA: „S Kallem a Jonnem jsme prožili dvě 

mimořádně úspěšné sezóny; bylo skutečným potěšením mít je v týmu. Do budoucna jim přejeme 

hodně úspěchů. Nyní se soustředíme na přípravu pro nadcházející rallyovou sezónu.“ 

 

 

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 oslavuje svoji nejúspěšnější závodní sezónu 

ve své historii 

Pódium plné vítězů: V roce 2019 posádky ŠKODA 

vybojovaly všechny tři mistrovské tituly kategorie WRC 2 

Pro plus dalších pět titulů FIA a 23 národních 

šampionátů. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA oslavuje svoji nejúspěšnější závodní sezónu 

ve své historii 

Mistři světa v kategorii WRC 2 Pro Kalle 

Rovanperä/Jonne Halttunen (ŠKODA FABIA R5 evo) 

společně s šéfem ŠKODA Motorsport Michalem 

Hrabánkem a moderátorkou večera Gemmou Scott 

během závěrečného setkání na konci sezóny v Praze. 

 

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 po celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rallye (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 rallye na světě. Na Rally 
Monte-Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě. 

Rok 2018 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) se stali mistry světa 
v kategorii WRC 2 a současně počtvrté v řadě vyhráli titul mistrů České republiky (MČR). Mistři světa kategorie WRC 2 
z roku 2017, Pontus Tidemand/Jonas Andersson, skončili na druhém místě, stupně vítězů v celkovém hodnocení 
kategorie WRC 2 v rámci mistrovství světa za značku ŠKODA doplnila juniorská posádka Kalle Rovanperä/Jonne 
Halttunen (FIN/FIN). ŠKODA Motorsport po čtvrté v řadě vybojovala mistrovský titul v kategorii WRC 2 v hodnocení 
týmů.  

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. 

ŠKODA AUTO 

› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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