
TISKOVÁ ZPRÁVA 

  ŠKODA MOTORSPORT 
Strana 1 z 20 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 
 

 
 

Mladá Boleslav/Praha, 11. prosince 2019 

 

 

Tisková mapa ŠKODA Motorsport  
 

 

Obsah 

 

ŠKODA získala všechny tituly WRC 2 Pro a WRC 2 mistrovství světa 

FIA World Rally Championship 2019 2 

Mistrovství Evropy 2019 9 

Posádky ŠKODA Motorsport 11 

Přehled titulů ŠKODA v sezóně 2019 15 

ŠKODA FABIA R5 evo pokračuje v úspěších svého předchůdce 16 

ŠKODA Motorsport: Od motocyklů po mistrovství světa v rallye 18 

   

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/


TISKOVÁ ZPRÁVA 

  ŠKODA MOTORSPORT 
Strana 2 z 20 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 
 

 
 

ŠKODA získala všechny tituly WRC 2 Pro 
a WRC 2 mistrovství světa FIA World Rally 
Championship 2019 

› ŠKODA letos vybojovala titul mistra světa v hodnocení výrobců kategorie WRC 2 Pro 

v mistrovství světa FIA World Rally Championship 2019 

› Tovární posádce ŠKODA ve složení Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen z Finska patří titul 

mistrů světa v hodnocení jezdců a spolujezdců v kategorii WRC 2 Pro 

› Mistry světa mezi soukromými týmy kategorie WRC 2 se stala zákaznická posádka 

ŠKODA ve složení Pierre-Louis Loubet a spolujezdec Vincent Landais z Francie 

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Zisk titulů v kategorii WRC 2 Pro a současně 

v kategorii WRC 2 určené pro soukromé týmy je pro celý tým mimořádnou odměnou.“ 

 

Mladá Boleslav, 11. prosince 2019 – Dlouhá sezóna 2019 byla pro ŠKODA Motorsport 

mimořádně úspěšná. Po tom, co Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen získali s předstihem 

tituly mistrů světa již na Britské rallye ve Walesu, také ŠKODA Motorsport korunovala 

sezónu 2019 mistrovství světa FIA World Rally Championship mistrovským titulem pro 

výrobce v kategorii WRC 2 Pro. Zákaznická posádka ŠKODA ve složení Pierre-Louis 

Loubet/Vincent Landais vyhrála mistrovský titul v kategorii WRC 2 pro soukromé týmy. 

 

„Nakonec mohu říci, že mise je splněna. Dosáhli jsme všech cílů, které jsme si pro sezónu 2019 

stanovili. Úspěšně jsme uvedli na trh nový vůz ŠKODA FABIA R5 evo, Kalle a Jonne získali tituly 

mistrů světa v kategorii WRC 2 Pro a k tomu nám oba Janové pomohli důležitými body k zisku titulů 

mistrů světa kategorie WRC 2 Pro v hodnocení výrobců,“ řekl šéf ŠKODA Motorsport Michal 

Hrabánek. A vzápětí dodal: „Těchto mimořádných úspěchů jsme dosáhli především zásluhou 

zapojení a podpory, jichž se nám dostalo od představenstva, našich inženýrů, mechaniků a všech 

zaměstnanců ŠKODA AUTO, kteří nám pomáhali. Ti všichni stojí za tím, že motorsport je i nadále 

úspěšnou součástí DNA automobilky ŠKODA. Kromě toho mě velmi těší také úspěchy našich 

zákaznických týmů, a to zejména posádky Pierre-Louis Loubet a Vincent Landais, která s vozem 

z Mladé Boleslavi získala mistrovský titul v kategorii WRC 2 pro privátní týmy.“ 

 

Přehled sezóny 2019: 

 

Rallye Monte-Carlo (24.–27. leden 2019) 

Byla studená a ledová noc, když se posádky vydávaly z centra města Gap na první rychlostní 

zkoušku ve francouzských Alpách. Mladý finský pilot Kalle Rovanperä se svým spolujezdcem 

Jonnem Halttunenem měl se svým vozem ŠKODA FABIA R5 na první rychlostní zkoušce 

Rallye Monte-Carlo potíže. Sjel ze silnice do příkopu, kde narazil do vozu Teemu Sunninena, 

který zde skončil před ním. 

 

Vzdát se ale nepřicházelo pro Rovanperu a Halttunena v úvahu. Během chladné noci museli vůz 

provizorně opravit a vyměnit dvě zničená kola. Tím ztratili více než 12 minut času, což je posunulo 

na poslední místo startovního pole. Zásluhou působivého výkonu nakonec dojeli na 8. místě mezi 

posádkami kategorií WRC 2 Pro a WRC 2 a získali tak cenné body do mistrovství světa za druhé 

místo v kategorii WRC 2 Pro.  
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Celkové výsledky Rallye Monte-Carlo (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Greensmith/Edmondson (GB/GB), Ford Fiesta R5, 3.34:20,5 h* 

2. Bonnato/Boulloud (F/F), Citroën C3 R5, +51,9 s 

3. Fourmaux/Jamoul (F/F), Ford Fiesta R5, +2:58,8 min 

8. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5, +13:27,8 min* 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro. 

 

Švédská rallye (14.–17. února 2019) 

Tovární posádka ŠKODA Motorsport Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) měla během 

své první účasti na Švédské rallye smíšené pocity. Šanci na vítězství ve své kategorii ztratili potom, 

co zaplatili svoji nováčkovskou daň v podobě dvou nechtěných výletů do sněhové bariéry. I tak 

ale přes nedostatek zkušeností na rychlých zasněžených tratích ve švédských a norských lesích 

vybojovali cenné body za druhé místo v hodnocení kategorie WRC 2 Pro.  

 

Jejich finští kolegové Eerik Pietarinen/Juhana Raitanen, taktéž jedoucí pod hlavičkou 

ŠKODA Motorsport a sbírající body do kategorie WRC 2 Pro, měli smůlu, když v poslední rychlostní 

zkoušce trefili kámen a kvůli zničenému ráfku museli ze soutěže odstoupit ze čtvrtého místa. 

 

Celkové výsledky Švédské rallye (WRC 2 Pro) 

1. Østberg/Eriksen (N/N), Citroën C3 R5, 2.55:54,5 h 

2. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5, +3:19,2 min 

3. Greensmith/Edmondson (GB/GB), Ford Fiesta R5, +4:48,9 min 

4. Pieniążek/Heller (PL/PL), Ford Fiesta R5, +57:02,2 min 

 

Mexická rallye (07.–10. března 2019) 

Podle plánu se tovární tým ŠKODA nezúčastnil Mexické rallye. I tak ale zákaznické týmy 

v kategorii WRC 2 úspěšně reprezentovaly barvy české značky. Po vzrušujícím souboji zvítězila 

posádka Benito Guerra se spolujezdcem Jaimem Ortega Zapatou (MEX/MEX) před Marcem 

Bulacia--Wilkinsonem a Fabianem Cretu (BOL/ARG). 

 

Celkové výsledky Mexické rallye (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Guerra/Zapata (MEX/MEX), ŠKODA FABIA R5, 3.52:43,5 h 

2. Bulacia-Wilkinson/Cretu (BOL/ARG), ŠKODA FABIA R5, +3:16,2 min 

3. Pieniążek/Heller (PL/PL), Ford Fiesta R5, +29:47,6 min* 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro. 

 

Francouzská rallye na Korsice (28.–31. březen 2019) 

Zatímco tovární posádka ŠKODA ve složení Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem 

Halttunenem (FIN/FIN), jedoucí s privátně nasazeným vozem ŠKODA FABIA R5, musela 

po nehodě odstoupit z prvního místa v kategorii WRC 2 Pro, dvě soukromé posádky vybojovaly 

pro značku ŠKODA dvojité vítězství v kategorii WRC 2. Na předposlední nedělní rychlostní 

zkoušce posádka Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (RUS/RUS) převzala od dvojice Fabio 

Andolfi/Simone Scattolin (I/I) vedení v kategorii WRC 2. Na poslední rychlostní zkoušce 

si ale Italové vzali vedení zpět a zajistili si tak zasloužené prvenství. 
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Celkové výsledky Francouzské rallye na Korsice (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Andolfi/Scattolin (I/I), ŠKODA FABIA R5, 3.34:08,6 h 

2. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), ŠKODA FABIA R5, +3,9 s 

3. Kajetanowicz/Szczepaniak (PL/PL), VW Polo GTI R5, +2:53,3 min 

4. Katsuta/Barrit (JPN/GB), Ford Fiesta R5, +3:51,9 min 

5. Yates/Morgan (GB/GB), ŠKODA FABIA R5, +3:58,5 min 

10.  Pieniążek/Heller (PL/PL), Ford Fiesta R5, +18:11,1 min* 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro. 

 

Argentinská rallye (25.–28. dubna 2019) 

Podle plánu se tovární tým ŠKODA nezúčastnil Argentinské rallye. Privátní posádka ve složení 

Benito Guerra a spolujezdec Jaime Ortega Zapata (MEX/MEX) dojela třetí ve své třídě před jejich 

brazilskými týmovými kolegy Paulem Nobrem a Gabrielem Moralesem. 

 

Celkové výsledky Argentinské rallye (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Østberg/Eriksen (N/N), Citroën C3 R5, 3.52:23.1 h* 

2. P. Heller/Marti (CHL/E), Ford Fiesta R5, +5:46.0 min 

3. Guerra/Zapata (MEX/MEX), ŠKODA FABIA R5, 15:20.8 min 

4. Nobre/Morales (BR/BR), ŠKODA FABIA R5, 16:57.0 min 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro. 

 

Chilská rallye (09.–12. května 2019) 

Chilská rallye byla vůbec poprvé součástí mistrovství světa FIA World Rally Championship. Kalle 

Rovanperä a Jonne Halttunen tentokrát jeli s privátně nasazeným vozem ŠKODA FABIA R5 

a zásluhou svého rozvážného a opatrného přístupu se toho na náročných šotolinových zkouškách 

Jižní Ameriky hodně naučili. Po několika nehodách a nezdarech, které je potkaly v úvodní části 

letošního mistrovství světa FIA World Rally Championship, finská posádka zásluhou své chytré 

a rychlé jízdy dosáhla na Chilské rallye svého prvního letošního vítězství v kategorii WRC 2 Pro. 

 

Kvůli dešti byl povrch rychlostních zkoušek velmi blátivý a nevyzpytatelný. Taktéž 18letý Marco 

Bulacia Wilkinson, jedoucí s privátně nasazeným vozem ŠKODA FABIA R5, dojel na čtvrtém místě 

a získal tak své první body v kategorii WRC 2 Pro, současně to byly body pro tým 

ŠKODA Motorsport. 

 

Celkové výsledky Chilské rallye (WRC 2 Pro) 

1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5, 3.23:46,3 h 

2. Østberg/Eriksen (N/N), Citroën C3 R5, +23,6 s 

3. Greensmith/Edmondson (GB/GB), Ford Fiesta R5, +3:49,0 min 

4. Bulacia-Wilkinson/Cretu (BOL/ARG), ŠKODA FABIA R5, +5:42,3 min 

 

Portugalská rallye (30. května – 02. června 2019) 

Nová ŠKODA FABIA R5 evo zaznamenala při své premiéře na Portugalské rallye bezproblémové 

vítězství v kategorii WRC 2 Pro. Zatímco Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen si dojeli pro vítězství 

ve své kategorii, jejich týmoví kolegové Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem (CZ/CZ) druhým místem 

zajistili dvojité vítězství pro značku ŠKODA.  
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V Portugalsku se historie zopakovala. V roce 2015 se v portugalském kole mistrovství světa první 

generace vozu ŠKODA FABIA R5 uvedla vítězstvím. Přesně po čtyřech letech byl na stejné soutěži 

neporazitelný i její nástupce: ŠKODA FABIA R5 evo. Zásluhou privátně jedoucí francouzské 

posádky Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais obsadily týmy jedoucí s vozy ŠKODA první tři místa 

z 32 startujících vozů třídy R5. 

 

Celkové výsledky Portugalské rallye (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5 evo, 3.30:57,0 h* 

2. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5 evo, +1:07,7 min* 

3. Loubet/Landais (F/F), ŠKODA FABIA R5 evo, +2:12,1 min 

4. Bergkvist/Barth (S/S), Ford Fiesta R5, +3:54,2 min 

5. H. Solberg/Minor (N/CZ), ŠKODA FABIA R5 evo, +4:20,3 min 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro. 

 

Italská rallye na Sardinii (13.–16. června 2019) 

Na stupních vítězů v krásném přístavu Alghero byl čas k oslavám: Kalle Rovanperä/Jonne 

Halttunen (FIN/FIN) a jejich týmoví kolegové Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) dosáhli s vozy 

ŠKODA FABIA R5 evo v kategorii WRC 2 Pro na Italské rallye na Sardinii dvojitého vítězství. Oba 

tovární piloti podali bezchybný výkon a pro ŠKODA Motorsport tím zajistili druhé dvojité vítězství 

v kategorii WRC 2 Pro v letošní sezóně. Po vítězstvích v Chile a Portugalsku zaznamenal Kalle 

Rovanperä na Sardinii hattrick. 

 

Přestože krajina pobřeží Sardinie svými scenériemi doslova bere dech, obě tovární posádky 

ŠKODA neměly čas na její sledování. I když vedly v kategorii WRC 2 Pro a před skupinou 

37 nasazených vozů R5 s komfortním náskokem, jejich úkolem bylo nalezení správné rychlosti 

tak, aby byly dostatečně rychlé a současně neztratily koncentraci. Oběma posádkám se to podařilo. 

 

V kategorii WRC 2 pro privátně nasazené vozy musel vedení v této třídě po sobotním defektu 

francouzský jezdec ŠKODA Pierre-Louis Loubet se spolujezdcem Vincentem Landaisem přenechat 

soupeřům. V neděli se jim ale podařilo probojovat zpět do čela a zopakovat svůj úspěch 

na předchozí Portugalské rallye. Za nimi dojela polská posádka Kajetan Kajetanovicz/Maciej 

Szepaniak, pro něž to byla první rallye s vozem ŠKODA FABIA R5. Na konci soutěže patřila čtyři 

první místa mezi 37 nasazenými vozy R5 posádkám jedoucím s vozem ŠKODA. 

 

Celkové výsledky Italské rallye na Sardinii (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5 evo, 3.40:51,8 h* 

2. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5 evo, +24,6 s* 

3. Loubet/Landais (F/F), ŠKODA FABIA R5 evo, +2:48,4 min 

4. Kajetanovicz/Szczepaniak (PL/PL), ŠKODA FABIA R5 evo, +3:30,1 min 

5. Tempestini/Itu (ROM/ROM), Hyundai i20 R5, +3:43,0 min 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro. 
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Finská rallye (01.–04. srpna 2019) 

Na Finské rallye Neste Rally Finland posádka Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) s vozem 

ŠKODA FABIA R5 evo dojela na prvním místě v kategorii WRC 2 Pro způsobem start-cíl a bylo 

to jejich čtvrté vítězství v řadě v rámci letošního mistrovství světa FIA World Rally Championship. 

Úspěch automobilky ŠKODA doplnila ruská posádka Nicolay Gryazin/Yaroslav Fedorov, která 

s předchozí generací vozu ŠKODA FABIA R5 vyhrála v rámci kategorie WRC 2 určené pro privátní 

týmy. Obě generace soutěžního vozu FABIA tak byly nejrychlejší z vozů R5. 

 

Za dvojicí Rovanperä/Halttunen dojela v kategorii WRC 2 určené pro privátní jezdce po vynikajícím 

výkonu francouzská dvojice Pierre-Louis Loubet a spolujezdec Vincent Landais, jedoucí s vozem 

ŠKODA. Poprvé startovali s vozem ŠKODA FABIA R5 evo a okamžitě měli pod kontrolou vedení 

ve své kategorii. Během poslední sobotní rychlostní zkoušky ale vyjeli z trati a ztratili cenný čas. 

Z tohoto důvodu převzala vedení v kategorii pro privátní týmy ruská posádka ŠKODA Nicolay 

Gryazin/Yaroslav Fedorov, kteří si dojeli pro triumf v této třídě s předchozí generací vozu 

ŠKODA FABIA R5. 

 

Celkové výsledky Finské rallye (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5 evo, 2.38:34,4 h* 

2. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), ŠKODA FABIA R5, +2:34,6 min 

3. Huttunen/Lukka (FIN/FIN), Hyundai i20 R5, +2:48,6 min 

4. Kristoffersson/Skjaermœn (S/N), VW Polo GTI R5, +4:38,4 min 

5. Camilli/Veillas (F/F), Ford Fiesta R5 MKII, +4:47,0 min* 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro.  

 

Německá rallye (22.–25. srpna 2019) 

Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem svým vítězstvím na Německé rally ADAC 

Rallye Deutschland předvedli svůj nejlepší výsledek v letošní sezoně. Jejich týmoví kolegové 

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen doháněli svoji ztrátu způsobenou sobotním výletem mimo trať, 

a nakonec ve své kategorii skončili na třetím místě. 

 

Český rallyový speciál dominoval také v kategorii WRC 2 určené pro soukromé týmy. V kategorii 

WRC 2 pro soukromé týmy Fabian Kreim (mistr Německa 2016 a 2017) a úřadující německý 

šampion Marijan Griebel, oba podporovaní ŠKODA AUTO Deutschland, vybojovali první a druhé 

místo. 

 

Celkové výsledky Německé rallye (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5 evo, 3.27:24,1 h* 

2. Kreim/Braun (D/D), ŠKODA FABIA R5 evo, +52,6 s 

3. Griebel/Winklhofer (D/D), ŠKODA FABIA R5 evo, +1:11,1 min 

4. Kajetanovicz/Szczepaniak (PL/PL), VW Polo GTI R5, +1:14,1 min 

5. Camilli/Veillas (F/F), Ford Fiesta R5 MKII, +1:19,1 min* 

6. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5 evo, +2:54,0 min* 

7. Østberg/Eriksen (N/N), Citroën C3 R5, +3:36,5 min* 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro.  
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Rally Turkey Marmaris (12.–15. září 2019)  

Turecká rallye Rally Turkey Marmaris opět ukázala, že je nejnáročnější soutěží v mistrovství světa 

FIA World Rally Championship. Sedmnáct rychlostních zkoušek s celkovou délkou 309,86 km 

se jelo převážně na šotolině s kameny, rallye tak byla tvrdou zkouškou nejen pro posádky, ale také 

pro jejich stroje. 

 

I přes sobotní potíže s pneumatikami dojeli Jan Kopecký a Pavel Dresler s vozem 

ŠKODA FABIA R5 evo v kategorii WRC 2 Pro na druhém místě. Jejich týmoví kolegové Kalle 

Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem se po páteční sérii defektů v sobotu vrátili 

do soutěže. Díky tomu dojeli na třetím místě v kategorii WRC 2 Pro a získali tak pro automobilku 

ŠKODA v této kategorii cenné body do hodnocení výrobců a současně také body do hodnocení 

jezdců.  

 

Za volantem vozu ŠKODA FABIA R5 evo zvítězil Kajetan Kajetanowicz (PL) se spolujezdcem 

Maciejem Szczepaniakem (PL) v kategorii WRC 2 určené pro soukromé týmy. 

 

Celkové výsledky Turecké rallye (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Greensmith/Edmondson (GB/GB), Ford Fiesta R5 MKII, 4.05:30,8 h* 

2. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5 evo, +29,4 s* 

3. Kajetanovicz/Szczepaniak (PL/PL), ŠKODA FABIA R5, +29,6 s 

4. Bulacia-Wilkinson/Cretu (BOL/ARG), ŠKODA FABIA R5, +2:09,5 min 

5. Andolfi/Inglesi (I/I), ŠKODA FABIA R5, +9:43,4 min 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro.  

 

Britská rallye ve Walesu (03.–06. října 2019) 

Posádka vozu ŠKODA FABIA R5 evo ve složení Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen (FIN/FIN) 

zvítězila v kategorii WRC 2 Pro Britské rallye ve Walesu, a tím, dvě kola před koncem mistrovství 

světa FIA World Rally Championship 2019, dosáhla také na tituly mistrů světa kategorie 

WRC 2 Pro*. Od startu ve Walesu dominovali kategorii WRC 2 Pro. Pouze defekt, který je potkal 

na předposlední páteční rychlostní zkoušce, je na krátkou dobu odsunul na druhou pozici. Hned 

v sobotu ale vybojovali vedení zpět a udrželi jej až do cíle. I přes defekt a převrácení přes střechu 

přijela posádka Jan Kopecký se spolujezdcem Janem Hlouškem na druhém místě v kategorii 

WRC 2 Pro. 

 

Na druhém místě v kategorii WRC 2 dojela s privátně nasazeným vozem ŠKODA FABIA R5 evo 

posádka Pierre-Louis Loubet a Vincent Landais, která tak získala cenné body do celkového 

hodnocení mistrovství světa. 

 

Celkové výsledky Britské rallye ve Walesu (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5 evo, 3.11:49,1 h* 

2. P. Solberg/Mills (N/GB), VW Polo GTI R5, +45,0 s 

3. Loubet/Landais (F/F), ŠKODA FABIA R5 evo, +1:03,8 min 

7. Kopecký/Hloušek (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5 evo, +4:47,0 min* 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro.  
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Španělská rallye v Katalánsku (24.–27. října 2019) 

Mise splněna: na Španělské rallye v Katalánsku Jan Kopecký/Jan Hloušek a jejich týmoví kolegové 

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, jedoucí s vozem ŠKODA FABIA R5 evo, dojeli na druhém 

a třetím místě v kategorii WRC 2 Pro. Těmito výsledky zajistili pro tovární tým ŠKODA s předstihem 

před posledním kolem letošní sezóny mistrovský titul pro výrobce v kategorii WRC 2 Pro. 

 

V kategorii WRC 2 určené pro privátní týmy zažila vedoucí posádka Pierre-Louis Loubet/Vincent 

Landais (F/F) během posledního dne Španělské rallye napínavý okamžik. Tato posádka, která 

vedla od prvního dne rallye, na druhé rychlostní zkoušce v neděli vyjela se svým vozem 

ŠKODA FABIA R5 evo do příkopu, ztratila cenný čas a propadla se na čtvrté místo ve své 

kategorii. Naštěstí si udržela vedení ve své kategorii. 

 

Celkové výsledky Španělské rallye v Katalánsku (WRC 2 Pro/WRC 2) 

1. Østberg/Eriksen (N/N), Citroën C3 R5, 3.16:04,2 h* 

2. Camilli/Veillas (F/F), Citroën C3 R5, +22,6 s 

3. Kopecký/Hloušek (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5 evo, +54,7 s* 

4. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5 evo, +1:29,1 min* 

5. Lindholm/Korhonen (FIN/FIN), VW Polo GTI R5, +2:03,1 min 

 

*Výrobci nominované posádky mohou sbírat body do kategorie WRC2 Pro. 

 

Australská rallye/zrušena 

Z důvodu rozsáhlých požárů byla Australská rallye zrušena. Tím privátní posádka ŠKODA 

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais získala titul mistrů světa kategorie WRC 2. Tímto výsledkem 

vybojovala ŠKODA Motorsport a privátní týmy ŠKODA všechny tituly v kategoriích WRC 2 Pro 

a WRC 2 mistrovství světa.  

 

Celkové výsledky Mistrovství světa kategorie WRC 2 Pro/Jezdci 

1. Kalle Rovanperä (FIN), ŠKODA, 176 bodů 

2. Mads Østberg (N), Citroën, 145 bodů 

3. Gus Greensmith (GB), Ford, 137 bodů 

4. Jan Kopecký (CZ), ŠKODA, 115 bodů 

 

Celkové výsledky Mistrovství světa kategorie WRC 2 Pro/Výrobci 

1. ŠKODA, 333 bodů 

2. Ford, 259 bodů 

3. Citroën, 145 bodů 

 

Celkové výsledky Mistrovství světa kategorie WRC 2/Jezdci (privátní týmy) 

1. Pierre-Louis Loubet (F), ŠKODA, 91 bodů  

2. Kajetan Kajetanowicz (PL), ŠKODA/VW, 88 bodů 

3. Benito Guerra (MEX), ŠKODA, 75 bodů 
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Mistrovství Evropy 2019: privátní jezdec ŠKODA 
Chris Ingram získal titul – Filip Mareš vybojoval titul 
v kategorii ERC1 Junior v dalším voze ŠKODA 

› Dvojité vítězství pro automobilku ŠKODA: zisk celkového i juniorského titulu mistra 

Evropy FIA European Rally Championship (ERC) 

› Chris Ingram a Ross Whittock vybojovali titul mistrů Evropy jako první Britové 

od roku 1967 na poslední chvíli během strhujícího závěru poslední rychlostní 

zkoušky v Maďarsku 

› Filip Mareš a Jan Hloušek z České republiky si na Barum Rally Zlín zajistili juniorský 

titul mistrů Evropy (ERC1 Junior) o pouhé 0,3 sekundy  

 

Posádky ŠKODA hrály hlavní roli v mistrovství Evropy FIA European Rally Championship 

2019 (ERC). Ve čtyřech z osmi odjetých soutěží zvítězily posádky jedoucí s vozem 

ŠKODA FABIA R5 nebo ŠKODA FABIA R5 evo. Mistry Evropy se nakonec stala 

po napínavém maďarském „thrilleru“ britská posádka Chris Ingram se spolujezdcem 

Rossem Whittockem. Titul juniorských mistrů Evropy (ERC1 Junior) vybojovala česká 

posádka Filip Mareš/Jan Hloušek a Poláci Lukasz Habaj/Daniel Dymurski skončili 

na celkovém třetím místě. 

 

Úvodní soutěž mistrovství Evropy (ERC) na Azorských ostrovech vyhrála posádka Lukasz 

Habaj/Daniel Dymurski (PL/PL), stupně vítězů pouze v barvách ŠKODA s nimi zaplnili Ricardo 

Moura/António Costa a Chris Ingram/Ross Whittock na druhém a třetím místě. Další vítězství 

s vozem ŠKODA zajistila italská posádka Giandomenico Basso/Lorenzo Granai na své domácí 

soutěži Rally di Roma Capitale. 

 

Na Barum Rally Zlín svedl těsný souboj o juniorský titul mistrů Evropy (ERC1) mladý český jezdec 

Filip Mareš se spolujezdcem Janem Hlouškem proti dvojici Britů Chrisu Ingramovi a Rossovi 

Whittockovi, obě posádky jely s vozem ŠKODA FABIA R5. Zatímco celou soutěž vyhrál tovární 

jezdec ŠKODA Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem (CZ/CZ), Filip Mareš s Janem Hlouškem 

nakonec dojeli druzí s náskokem pouhých 0,3 sekundy před třetím Chrisem Ingramem a Rossem 

Whittockem. Tím se dvojice Mareš/Hloušek stala juniorskými mistry Evropy (ERC1). Česká 

posádka, která intenzivně spolupracuje s Romanem Krestou a českým týmem ACCR Czech Rally 

Team, získala jako odměnu 100 000 eur. 

 

I přesto, že Chris Ingram/Ross Whittock byli poraženi v juniorské kategorii, stále vedli celkovou 

klasifikaci mistrovství Evropy. Neměli však rozpočet potřebný pro absolvování dvou posledních 

soutěží sezóny ERC. Následně ale matka Chrise Ingrama iniciovala crowdfundingový projekt 

„Back the Brits“ pro získání financí na pokrytí zbytku sezóny. S podporou sponzorů, rodiny, přátel, 

fanoušků a příznivců, stejně jako za značné pomoci jejich týmu TOK Sport WRT Team se mohli 

vydat na Kypr, kde se jela další soutěž. Na tomto ostrově skončili po chytré jízdě druzí, což oběma 

Britům zajistilo komfortní náskok ve vedení. O titulu mezi Chrisem Ingramem/Rossem Whittockem, 

druhými Lukaszem Habajem/Danielem Dymurskim, taktéž jedoucími s vozem ŠKODA, a třetími 

Alexeyem Lukyanukem/Alexeyem Arnautovem (RUS/RUS) jedoucími s Citroënem se ale mělo 

rozhodnout až v posledním kole šampionátu v Maďarsku. 
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Snad dokonce ani mistr napětí Alfred Hitchcock by dramaturgii na Maďarské rallye nevymyslel lépe. 

Při startu do poslední rychlostní zkoušky celé sezóny byla aktuálně vedoucí posádka šampionátu 

Chris Ingram a Ross Whittock na třetím místě. To by jí stačilo na zisk titulu i v situaci, kdy celou 

soutěž vyhráli suverénně vedoucí posádka Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov. Naděje na zisk titulu 

mistrů Evropy se ale Ingramovi zdánlivě rozplynula, když jej s cílem na dohled potkal defekt, který 

jej odsunul na čtvrté místo. Zdálo se neskutečné, že také Lukyanuk dostal v posledních metrech 

soutěže defekt, na jehož základě se propadl na druhé místo. Nakonec byli mistry Evropy jmenováni 

Chris Ingram a Ross Whittock. Tento titul jako poslední Brit před ním vybojoval v roce 1967 Vic 

Elford, jenž také mezi prvními Ingramovi gratuloval prostřednictvím SMS. 

 

Vítězi Maďarské rallye se nakonec stali Frigyes Turán/Lázló Bagaméri jedoucí s vozem ŠKODA. 

Protože ale jeli před Lukyanukem a Ingramem a o jejich potížích v samotném závěru nevěděli, 

dozvěděli se od svého týmu o svém premiérovém vítězství v soutěži, která je součástí mistrovství 

Evropy, až telefonicky při cestě na stupně vítězů. 

 

Další posádkou ŠKODA, která podávala během celé letošní sezóny ERC vynikající výkony, byli 

Lukasz Habaj/Daniel Dymurski (Sports Racing Technologies) z Polska, kteří skončili na celkově 

třetím místě. 

. 

 

Mistrovství Evropy ERC/Jezdci 

1. Chris Ingram (GB), ŠKODA, 141 bodů  

2. Alexey Lukyanuk (RUS), Citroën, 132 bodů 

3. Lukasz Habaj (PL), ŠKODA, 116 bodů 

 

Mistrovství Evropy ERC1 Junior/Jezdci 

1. Filip Mareš (CZ), ŠKODA, 133 bodů  

2. Chris Ingram (GB), ŠKODA, 131 bodů 

3. Mattias Adielsson (S), Ford/Citroën, 71 bodů 
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Posádky ŠKODA Motorsport 

Jezdec:   Jan Kopecký (Česká republika) 

 

Narozen:   28. ledna 1982 v Opočně/Česká republika 

První rallye: 2001 Rally Šumava/Česká republika (ŠKODA 

OCTAVIA S2000)  

První WRC rallye: 2002 Německá rallye (Toyota Corolla WRC) 

Spolujezdec:  Pavel Dresler, Jan Hloušek (Česká republika) 

 

Jan Kopecký následoval svého otce, který byl aktivním jezdcem rallye, a ve 13 letech zahájil svoji 

kariéru na motokárách. Jakmile to bylo možné, přeorientoval se mladý český jezdec na domácí 

okruhové závodění. Brzy začal vyhrávat, kromě jiného v roce 2001 pohár ŠKODA OCTAVIA Cup. 

Ve stejném roce absolvoval Kopecký svůj debut v rallye za volantem soutěžní verze vozu 

ŠKODA OCTAVIA. 

 

S vozem ŠKODA OCTAVIA WRC se účastnil mistrovství České republiky (MČR) a zaujal vedení 

ve ŠKODA Motorsport. V pozici továrního pilota vybojoval za volantem vozu ŠKODA FABIA WRC 

v roce 2004 svůj první z aktuálních pěti titulů mistra České republiky. 

 

Když se ŠKODA Motorsport v roce 2009 vrátila do rallye s vozem ŠKODA FABIA S2000, 

Jan Kopecký byl jedním z továrních pilotů. Sezónu zakončil celkovým druhým místem v seriálu 

Intercontinental Rally Challenge (IRC) a třetím v mistrovství České republiky. V seriálu IRC 

potvrdil své kvality druhými místy v následujících třech letech, vždy za volantem vozu 

ŠKODA FABIA S2000. V roce 2012 se s tehdy novým spolujezdcem Pavlem Dreslerem stal 

podruhé mistrem České republiky, účastnil se také mistrovství Evropy v rallye ERC (European 

Rally Championship), v němž v následujícím roce vybojoval rekordních šest vítězství. 

 

Až do té doby byl Kopecký považován především za specialistu na asfalt, ale v roce 2014 tento 

původně okruhový pilot mnoho lidí překvapil. Na náročných šotolinových tratích na druhém konci 

světa za volantem vozu ŠKODA FABIA S2000 vyhrál FIA Asijsko-pacifický šampionát (APRC). 

 

Jakmile se v roce 2015 objevil vůz ŠKODA FABIA R5, Kopecký začal svoji úctyhodnou sérii 

vítězství v mistrovství České republiky (MČR). Od té doby jej na domácích tratích nikdo nepřekonal 

a stal se českým šampiónem pětkrát v řadě – od roku 2015 do roku 2019. 

 

Také v roce 2015 Kopecký oslavil svůj debut v mistrovství světa v kategorii WRC 2 vítězstvím 

v Německé rallye. V roce 2017 Kopecký na úrovni mistrovství světa kategorie WRC 2 vyhrál svoji 

první šotolinovou rallye – Italskou rallye na Sardinii. Jan Kopecký se spolujezdcem Pavlem 

Dreslerem zakončili sezónu 2017 v kategorii WRC 2 na čtvrtém místě. V roce 2018 měli skvělou 

sezónu, v níž v rámci mistrovství světa v kategorii WRC 2 zvítězili v pěti soutěžích, jednou skončili 

druzí, a nakonec získali titul mistrů světa ve své kategorii pro rok 2018. V roce 2019 vyhrál 

v kategorii WRC 2 Pro na Německé rallye, dalšími vynikajícími výsledky zajistil cenné body 

do hodnocení výrobců mistrovství světa kategorie WRC 2 Pro.   
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Spolujezdec:  Jan Hloušek (Česká republika) 

 

Narozen:  15. prosince 1992 v Jablonci nad Nisou/Česká republika 

První rallye:  2012 Rallye Liberec/Česká republika 

První WRC rallye: 2019 Britská rallye ve Walesu 

Naviguje:  Jana Kopeckého (Česká republika)  

 

Stejně jako mnoho jiných spolujezdců, také Jan Hloušek sbíral první zkušenosti v rallye již 

v mladém věku. V roce 2012 se zúčastnil s vozem ŠKODA FELICIA jeho domácí Rally Liberec, 

kde dojel na devátém místě ve třídě A1. Od tohoto okamžiku ale směřoval svoji kariéru do pozice 

navigátora.  

 

Jeho první soutěží na sedadle spolujezdce bylo Rally Orlické hory 2014 po boku Filipa Mareše, kde 

překvapili svým výsledkem za volantem Mitsubishi Lancer EVO VI připraveného pražským týmem 

Sportgarage. Bohužel ale museli těsně před cílem ze soutěže odstoupit kvůli malému tlaku paliva. 

Od této soutěže byl Jan pravidelným spolujezdcem mladé české rallyové hvězdy Filipa Mareše.  

 

Společně s ním se Jan Hloušek stal v roce 2016 českým juniorským mistrem republiky a současně 

mistrem světa pro spolujezdce ve FIA ERC3. V roce 2018 posádka Mareš/Hloušek přesedlala 

na vůz ŠKODA FABIA R5 připravovaný týmem Roman Kresta Racing. S podporou Autoklubu 

České republiky prostřednictvím týmu ACCR Czech Rally Team dojeli v mistrovství České republiky 

na čtvrtém místě. Společně s Filipem Marešem sbíral Jan také mezinárodní zkušenosti a stal 

se součástí mistrovské posádky pro mistrovství Evropy FIA ERC1 v roce 2019.  

 

Společně s Janem Kopeckým dojel Jan Hloušek na druhém místě v rámci mistrovství světa 

kategorie WRC2 Pro na Britské rallye ve Walesu a na Španělské rallye. Těmito výsledky přispěl 

k zisku mistrovského titulu pro tovární tým ŠKODA mezi výrobci v rámci kategorie WRC 2 Pro 

mistrovství světa 2019.  
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Jezdec:   Kalle Rovanperä (Finsko) 

 

Narozen:  1. října 2000 v Jyväskylä/Finsko 

První rally:  2013 Rally sprint Gulbis/Lotyšsko (Citroën C2 R2)   

První WRC rally:  2017 Britská rally ve Walesu (Ford Fiesta R5) 

Spolujezdec:  Jonne Halttunen (Finsko) 

 

Kalle Rovanperä má rallye doslova v krvi. Jeho otec Harri byl v době své aktivní kariéry 

továrním jezdcem několika týmů. Jeden podnik v rámci mistrovství světa v rallye dokonce 

vyhrál (Švédsko 2001). 

 

Když mu bylo osm let, byl natočen za volantem malé soutěžní Toyoty, jak v driftuje zasněženými 

lesy jako profesionál. O několik let se toto video stalo na serveru YouTube „virálem“ s více jak 

jedním milionem zhlédnutí.  

 

Vzhledem tomu, že finské právo neumožňuje účast v automobilových soutěžích před dovršením 

18 let – do doby, než Kale dostal výjimku – odešel do Lotyšska, kde ve 12 letech startoval v rally 

sprintech. V příštích několika letech musel na silničních přejezdech řídit navigátor Risto Pietiläinen, 

shodou okolností bývalý navigátor jeho otce Harriho. To mladému Kallemu nezabránilo vyhrát 

v roce 2015 lotyšský juniorský šampionát a v následujících letech 2016 a 2017 hlavní šampionát, 

přičemž v obou případech pilotoval vůz ŠKODA FABIA R5. 

 

Následně se jeho známý finský manažer Timo Jouhki v roce 2016 rozhodl poslat mladíka 

z Jyväskylä, finské kolébky rallye, do italského mistrovství, kde měl získat zkušenosti z jízdy 

na asfaltu. Během rallyové show Memorial Betteha v Boloni dostal Rovanperä možnost řídit 

vůz WRC. S ním následně porazil při své cestě do cíle některé z továrních jezdců. 

 

Dne 2. října 2017, den po svých 17. narozeninách, získal díky výjimce od finské vlády řidičský 

průkaz. S tímto veledůležitým průkazem v kapse se Rovanperä konečně mohl účastnit 

mezinárodních soutěží. Jeho novým navigátorem se stal 22letý Jonne Halttunen, který nahradil 

50letého Rista Pietiläinena.   

 

Jen tři týdny po svých 17. narozeninách startoval Rovanperä na Britské rally ve Walesu. Ve finále 

sezóny 2017 v Austrálii se stal nejmladším jezdcem, který zvítězil v kategorii WRC 2. V sezóně 

2018 vyhrál ve dvou soutěžích mistrovství světa v kategorii WRC 2 – ve Walesu, jen několik 

dní po svých 18. narozeninách, a ve Španělsku. Tím zakončil svoji první sezónu v týmu 

ŠKODA Motorsport v kategorii WRC 2 mistrovství světa na třetím místě. Na Britské rallye 

ve Walesu 2019 vybojoval Kalle Rovanperä titul pro jezdce v kategorii WRC 2 Pro dvě kola 

před koncem sezóny.   
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Spolujezdec:  Jonne Halttunen (Finsko) 

 

Narozen:   13. prosince 1985 v Jyväskylä/Finsko 

První rallye:  2007 Jari-Pekka Rally/Finsko 

První WRC rallye: 2011 Finská rallye 

Naviguje:  Kalleho Rovanperu (Finsko)  

 

Jonne Halttunen nasedl do vozu Kalleho Rovanpery potom, co v letech 2015 a 2016 s vozem 

ŠKODA FABIA R5 společně s Teemu Asunmaa vybojovali dva tituly mistrů Finska. Dvojice 

Asunmaa/Halttunen tento úspěch zopakovala i v roce 2017. Pro Halttunena to ale nebyla hlavní 

náplň práce, protože ve stejné sezóně již navigoval Kalleho Rovanperu, s nímž si dojel pro 

mistrovský titul v Litvě. Tato finská dvojice současně v sezóně 2017 vyhrála v kategorii WRC 2 

mistrovství světa závěrečnou Australskou rallye. 

 

Sezóna 2018 pro něj byla dosud nejúspěšnější. Společně s Kallem Rovanperou vyhráli v kategorii 

WRC 2 mistrovství světa Britskou rallye ve Walesu a Španělskou rallye. Na konci sezóny byli 

ve své kategorii na třetím místě. Na Britské rallye ve Walesu 2019 vybojoval Jonne Halttunen 

po boku Kalle Rovanpery titul pro spolujezdce a jezdce v kategorii WRC 2 Pro dvě kola před 

koncem sezóny. 

 

Halttunen ale nemá rád pouze nejnovější generaci soutěžních vozů. V roce 2016 se na sedadle 

spolujezdce zúčastnil také historického mistrovství Evropy, když v Porsche 911 Carrera navigoval 

Fina Ville Silvastiho. 
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Přehled titulů ŠKODA v sezóně 2019 

Mistrovství světa FIA World Rally Championship/WRC 2 Pro/Výrobci: 

ŠKODA Motorsport  

 

Mistrovství světa FIA World Rally Championship/WRC 2 Pro/Jezdci a spolujezdci: 

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) 

 

Mistrovství světa FIA World Rally Championship/WRC 2/Jezdci a spolujezdci: 

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (F/F) 

 

Mistrovství Evropy FIA European Rally Championship (ERC): 

Chris Ingram/Ross Whittock (GB/GB) 

 

Mistrovství Evropy FIA European Rally Championship/ERC1 Junior: 

Filip Mareš/Jan Hloušek (CZ/CZ) 

 

Mistrovství Afriky FIA African Rally Championship (ARC): 

Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (KEN/GB) 

 

Mistrovství Severní a Střední Ameriky FIA North American and Central American Rally 

Championship (NACAM): Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) 

 

Belgie: Adrian Fernémont/Samuel Maillen (B/B) 

Bulharsko: Miroslav Angelov/Georgi Gadzhev (BG/BG) 

Česká republika: Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ)  

Chile: Jorge Martínez/Alberto Álvarez (CHL/ARG) 

Dánsko: Ib Kragh/Ditte Kammersgaard (DK/DK) 

Finsko: Teemu Asunmaa/Jani Salo (FIN/FIN) 

Chorvatsko: Krisztián Hideg/István Kerék (H/H) 

Itálie: Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (I/I) 

Itálie (šotolina): Stéphane Consani/Thibault de la Haye (F/F) 

Keňa: Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (KEN/GB) 

Litva: Vaidotas Žala/Andris Mālnieks (LT/LV) 

Maďarsko: Ferenc Vincze jun./Igor Bacigál (H/SK) 

Mexiko: Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) 

Namíbie: Allan Martin/Maretha Olivier (NAM/NAM) 

Německo: Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D) 

Paraguay: Luis Maldonado jr./Jorge Gonzalez (PY/PY) 

Polsko: Mikolaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk (PL/PL) 

Portugalsko: Ricardo Teodósio/José Teixeira (P/P) 

Réunion: Thierry Law-Long/Noor Mohammad Balbolia (F/F) 

Slovensko: Martin Koči/Radovan Mozner jun. (SK/SK) 

Španělsko (šotolina): Xevi Pons/Rodrigo Sanjuan (E/E) 

Švédsko: Patrik Flodin/Göran Bergsten (S/S) 

Švýcarsko: Ivan Ballinari/Giusva Pagani (CH/CH)   
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ŠKODA FABIA R5 evo je třídou samou pro sebe 
a pokračuje v úspěších svého předchůdce 
 

› ŠKODA FABIA R5 evo se účastnila kategorie WRC 2 Pro mistrovství světa FIA World Rally 

Championship 2019 

› Nový český rallyový vůz přivezl české značce další tituly a vítězství 

› ŠKODA FABIA R5 a ŠKODA FABIA R5 evo jsou s prodejem více než 320 kusů 

nejúspěšnějšími vozy svého segmentu 

 

Od své homologace Mezinárodní federací automobilového sportu FIA 1. dubna 2019 nová 

ŠKODA FABIA R5 evo zažila velmi úspěšnou závodní sezónu. Nový český soutěžní vůz 

následuje úspěšné účinkování svého předchůdce. Nových vozů ŠKODA FABIA R5 evo bylo 

zákazníkům dodáno již přibližně 40. Celkově se obou generací českého soutěžního speciálu 

prodalo po celém světě více než 320 kusů. 

 

Modernizovaná ŠKODA FABIA R5 evo je rozpoznatelná podle designových prvků shodných 

s aktuálním sériovým provedením vozu ŠKODA FABIA modelového roku 2019. Nový soutěžní 

vůz disponuje také mnoha významnými technickými zdokonaleními. Upraveny byly nejdůležitější 

součásti vozu, které zlepší jeho celkovou výkonnost. Zdokonalený přeplňovaný motor o objemu 

1,6 litru se vyznačuje větším výkonem a lepším průběhem točivého momentu. 
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Motor je vybaven elektrickým vodním čerpadlem a novým, účinnějším chladicím systémem. 

Obtokový ventil turbodmychadla je nyní ovládán elektronicky. Mazání motoru zajišťuje olejové 

čerpadlo se zdokonalenou regulací tlaku. Součástí novinek je i nová řídicí jednotka motoru 

s regulačním systémem Magneti Marelli a nový displej. Nové výkonové charakteristice motoru 

bylo přizpůsobeno i zpřevodování převodovky s prodlouženou životností. Zesílena byla struktura 

karoserie, která je doplněna novým ochranným rámem navrženým podle předpisů pro rok 2019. 

Novinkami je řízení s přímějším převodem a pro větší trakci zvětšené dráhy odpružení kol.  
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ŠKODA Motorsport: Tradice úspěchu – 
od motocyklů po mistrovství světa v rallye 
 

› Od roku 1901 vítězí značka ŠKODA na závodních okruzích a rallye tratích po celém světě 

› Historii ŠKODA Motorsport odstartovaly motocyklové závody počátkem 20. století 

› V 70. a 80. letech minulého století získala ultralehká ŠKODA 130 RS s motorem vzadu 

na závodních tratích mnoho vítězství 

› Dnes je ŠKODA FABIA R5 nejúspěšnějším soutěžním vozem mistrovství světa v rallye 

kategorie WRC 2 a pokračuje v úspěších týmu ŠKODA Motorsport 

 

Historie ŠKODA Motorsport začala před více než 118 lety. V roce 1901 se Narcis 

Podsedníček s motocyklem, který zkonstruovali zakladatelé dnešní automobilky 

ŠKODA AUTO, pánové Laurin a Klement, poprvé zúčastnil závodu z Paříže do Berlína. 

To, co v roce 1901 započalo na dvou kolech, se v 70. a 80. letech minulého století přetavilo 

v řadu vítězství na závodních okruzích a rallye tratích. V roce 2019 pokračuje 

ŠKODA FABIA R5 evo dalšími vítězstvími v úspěších týmu ŠKODA Motorsport. 

 

Začátky a první úspěchy 

Láska k motoristickému sportu sahá až k zakladatelům společnosti, pánům Laurinovi a Klementovi 

(L&K). Pouhé dva roky po zahájení výroby motocyklů svěřili do rukou závodního jezdce Narcise 

Podsedníčka nový jednosedadlový motocykl L&K a v roce 1901 ho vyslali na dálkový závod 

z Paříže do Berlína. Podsedníček byl jedním z deseti jezdců, kteří závod v kategorii jednostopých 

vozidel a tříkolek dokončili. Se svým motocyklem protnul cílovou pásku jako první, když do cíle 

dojel 30. června ve tři hodiny ráno, tedy ještě před tím, než byla instalována oficiální časomíra. 

Jeho čas dosvědčil policista, ovšem i tak byl ze závodu diskvalifikován. Nakonec byli klasifikováni 

pouze tři francouzští závodníci, jedoucí na tříkolkách De Dion-Bouton, nicméně morálním vítězem 

byl Podsedníček.  

 

Ovšem Laurin a Klement svou ekonomickou budoucnost spatřovali ve dvoustopých vozidlech, 

která od roku 1905 na tento úspěšný příběh navázala. Kromě vítězství v závodech do vrchu 

a ve vytrvalostních závodech se čtyřválcovému automobilu Laurin & Klement FCS s výkonem 

95 koní podařilo na britském závodním okruhu v Brooklands zajet rychlostní rekord 118,72 km/h. 

 

1936–1986: ŠKODA se v motorsportu etabluje jako dlouhodobě úspěšná značka 

V meziválečném období ohromovaly automobily ŠKODA svým propracovaným trubkovým rámem. 

V lednu roku 1936 se ŠKODA POPULAR SPORT umístila na druhém místě v náročné Rallye 

Monte-Carlo a kupé ŠKODA Rapid v dalším roce tento úspěch zopakovalo. Po skončení druhé 

světové války ohromil motoristický svět dvoumístný závodní automobil postavený na základech 

ŠKODA 1101, který se v rukou českých a evropských jezdců představil na závodním okruhu 

ve Spa-Francorchamps. Nový automobil byl neméně úspěšný na Rally Monte-Carlo a Tour 

d’Europe. ŠKODA OCTAVIA, představená v roce 1959, pak sbírala jeden úspěch za druhým.  

 

Novou kapitolu v historii značky započala v 60. letech minulého století ŠKODA 1000 MB. V roce 

1964 představovala tato první ŠKODA s pohonem zadních kol a motorem za zadní nápravou zcela 

nový technologický přístup. S jejím následovníkem v podobě automobilu ŠKODA 130 RS dosáhl 

norský jezdec John Haugland mnoha pozoruhodných vítězství. Vůz dostal láskyplnou přezdívku 
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„Porsche východu“ a vyhrál svou kategorii na Rallye Monte-Carlo a Rallye Akropolis (1977). V roce 

1981 zvítězila ŠKODA 130 RS také v mistrovství Evropy cestovních vozů a v letech 1985 a 1986 

dosáhla na prvenství ve své kategorii na Britské rallye. John Haugland se stal nejúspěšnějším 

jezdcem za volantem ŠKODA 130 LR.  

  

90. léta: Další úspěchy a start v mistrovství světa (WRC) 

Účast týmu ŠKODA Motorsport v moderním motoristickém sportu začala na Rallye Monte-Carlo 

v roce 1991. Posádka Pavel Sibera/Petr Gross s vozem ŠKODA FAVORIT vyhrála svoji třídu F2 

v následujících třech letech (1991–1994). V roce 1991 ŠKODA FAVORIT získala titul mistra 

světa v rallye v kategorii vozů s objemem motoru méně než dva litry a jednou poháněnou 

nápravou. V roce 1996 obsadil Stig Blomqvist s novým vozem ŠKODA FELICIA Kit-Car třetí 

místo v celkovém hodnocení Britské RAC Rally. 

 

S vozem ŠKODA OCTAVIA WRC, představeným v roce 1997, vstoupil tovární tým poprvé 

do nejvyšší kategorie mistrovství světa v rallye (WRC). Soutěžní vůz s přeplňovaným motorem 

o výkonu 300 k a pohonem všech kol získal v roce 2001 na mimořádně náročné Keňské rallye 

(Safari Rallye) celkové třetí místo. V letech 2003 až 2007 se v dobrém světle představil také 

nástupnický model ŠKODA FABIA WRC. 

 

FABIA SUPER 2000 a FABIA R5 píší novou kapitolu historie motorsportu 

Od roku 2009 vzala útokem rallye scénu ŠKODA FABIA SUPER 2000 – do té doby se v této 

kategorii neobjevil úspěšnější automobil. V letech 2009 až 2014 získala 

ŠKODA FABIA SUPER 2000 po celém světě na 50 národních a mezinárodních titulů. Česká 

dvojice Jan Kopecký/Pavel Dresler v roce 2013 zvítězila v mistrovství Evropy (ERC). Ve FIA 

Asijsko-pacifickém mistrovství (APRC) vybojovaly týmy s vozy ŠKODA FABIA S2000 tři tituly 

v řadě (2012 až 2014).  

 

ŠKODA FABIA R5, která byla oficiálně schválena (homologována) pro motoristický sport 

Mezinárodní automobilovou federací FIA 1. dubna 2015, si pro svůj celosvětový úspěch dojela již 

v první sezóně. Posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson získala pro automobilku ŠKODA opět 

titul ve FIA Asijsko-pacifickém mistrovství. Navíc si připsala pět národních titulů.  

 

V roce 2017 se posádka továrního týmu ŠKODA Motorsport ve složení Pontus Tidemand/Jonas 

Andersson stala mistry světa v kategorii WRC 2 v hodnocení jezdců a spolujezdců. Mistři České 

republiky Jan Kopecký/Pavel Dresler byli jednou ze 14 posádek, které vyhrály s vozem 

ŠKODA FABIA R5 své národní šampionáty. Kromě toho týmy jedoucí se ŠKODA FABIA R5 

zvítězily ve FIA Asijsko-pacifickém mistrovství (APRC), FIA South American Rally Championship 

(CODASUR) a FIA African Rally Championship (ARC). 

 

Sezóna 2018 byla pro tým ŠKODA Motorsport ještě úspěšnější. V tomto ročníku titul mistra světa 

v kategorii WRC 2 vybojovala tovární posádka Jan Kopecký/Pavel Dresler. Na druhém místě 

skončili jejich týmoví kolegové Pontus Tidemand/Jonas Andersson. Třetí pozici celkového 

hodnocení kategorie WRC 2 mistrovství světa zaujal teprve 18letý juniorský jezdec týmu ŠKODA 

Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem. ŠKODA Motorsport v sezóně 2018 

vybojovala v pořadí již čtvrtý týmový mistrovský titul v řadě. V roce 2019 česká značka představila 

nový vůz ŠKODA FABIA R5 evo. Tovární posádka Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen letos 
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v mistrovství světa FIA World Rally Championship v kategorii WRC 2 Pro vybojovala mistrovské 

tituly pro jezdce a spolujezdce, zatímco ŠKODA Motorsport získala titul pro výrobce.  

 

Úspěšné zapojení továrního týmu bylo také katalyzátorem vysokého zájmu zákazníků, který 

neustále roste. K dnešnímu dni bylo soukromým týmům a importérům po celém světě prodáno 

více než 320 soutěžních vozů ŠKODA FABIA R5 a ŠKODA FABIA R5 evo. 

 

 

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 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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