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Výtečný tah: Talent Tidemand posílí tým ŠKODA 

Motorsport 
 

› Pontus Tiedemand bude napříště startovat za tým ŠKODA Motorsport  

› Společně se spolujezdcem Emilem Axelssonem se postaví na start APRC 

› Nová dvojice zažije svůj tovární ŠKODA debut na Rally Nový Zéland  

 

Mladá Boleslav, 26. března 2015 – Spektakulární tah ŠKODA Motorsportu: 

švédský rallyový talent Pontus Tidemand podepsal smlouvu 

s mladoboleslavskou automobilkou. Bývalý juniorský mistr světa v rally usedne 

v Asijsko-pacifickém šampionátu (APRC) za volant vozu ŠKODA. Svou premiéru 

v továrním týmu ŠKODA si Tidemand a jeho spolujezdec Emil Axelsson odbudou 

při zahájení sezóny APRC od 17. do 19. dubna na Novém Zélandu.  

 

„V týmu již máme asijsko-pacifického šampiona Jana Kopeckého a mistra Evropy 

Esapekku Lappiho, kteří v uplynulých letech podali vynikající výkony. Abychom byli na 

budoucnost ještě lépe připraveni, vsadili jsme na další velice talentovanou dvojici - 

Pontuse Tidemanda a Emila Exelssona,“ říká šéf týmu ŠKODA Motorsport Michal 

Hrabánek. 

 

24letý Tidemand své schopnosti již velice působivě prokázal během své zatím krátké 

kariéry. Po úspěších v kartingu se v roce 2011 stal nejmladším švédským mistrem v rally 

všech dob. V roce 2013 získal titul juniorského mistra světa v rally a v loňském roce na 

sebe upozornil vystoupeními v mistrovství světa FIA v rallycrossu a ve WRC-2. Tidemand 

s navigátorem Emilem Axelssonem mimo jiné vyhrál svou třídu na ADAC Rallye 

Deutschland. 

 

Podpisem smlouvy se ŠKODA Motorsport nyní Tidemand udělal další krok na kariérním 

žebříčku. „Těším se na novou výzvu. Jsem hrdý, že moje jméno nyní figuruje na seznamu 

pilotů ŠKODA - jedné z nejúspěšnějších značek v rallyovém sportu,“ říká Tidemand.  

 

„Uděláme vše pro to, abychom co nejdříve jeli o místa na stupních vítězů a o vítězství,“ 

říká jeho zkušený spolujezdec Axelsson (31). Tato dvojice již má zkušenosti s rallyovými 

speciály ŠKODA: V roce 2014 triumfovali s vozem Fabia Super 2000 na Rally Finnskog v 

Norsku. A právě s tímto modelem odstartují i do první soutěže APRC na Novém Zélandu. 

 

„Pevně věříme v kvality Pontuse Tidemanda a Emila Axelssona,“ říká Hrabánek a dodává: 

„Plánujeme, že náš nový tým ještě v tomto roce pojede v APRC s novým vozem ŠKODA 

Fabia R 5, ostatně finále sezóny se opět pojede na našem nejdůležitějším trhu - v Číně.“ 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Karel Pokorný, Komunikace motorsportu 

F +420 604 292 191 

Karel.Pokorny1@skoda-auto.cz  

http://www.skoda-auto.com/cs/motorsport 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Pontus Tidemand 

Nováček v týmu ŠKODA Motorsport: Výjimečný 

rallyový talent Pontus Tidemand. 
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Emil Axelsson 

Se spolujezdcem Emilem Axelssonem se Tidemand 

letos postaví na start Asijsko-pacifického šampionátu 

(APRC). 
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ŠKODA Motorsport: 

ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní už od roku 1901 a již několikrát dosáhla 

vítězství v sérii Intercontinental Rally Challenge (IRC), v mistrovství Evropy (ERC), APRC 

(Asia-Pacific Rally Championship) nebo v jednotlivých slavných závodech, jako například 

na nejstarší rally na světě, která se od roku 1911 pravidelně koná v Monte Carlu. 

 

Soutěžní speciál Fabia Super 2000 je nejúspěšnější model ve 114leté sportovní historii 

značky ŠKODA. V roce 2014 slavila ŠKODA hattrick v hodnocení jezdců i značek asijsko-

pacifického mistrovství (APRC). Novým šampionům Janu Kopeckému/Pavlu Dreslerovi 

(CZ/CZ) se tak podařil historický mistrovský kousek, když jako první posádka v historii 

ve dvou po sobě následujících letech získala mistrovský titul v hodnocení jezdců 

mistrovství Evropy FIA (ERC) a poté i v APRC.  

 

V ERC vyhrál tým ŠKODA Motorsport v roce 2014 zásluhou posádky Esapekka 

Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) potřetí za sebou titul s vozem ŠKODA Fabia Super 2000. 

Před Lappim získali ve voze ŠKODA Fabia Super 2000 tituly mistrů Evropy Fin Juho 

Hänninen (2012) a Jan Kopecký (2013).  

 

V letech 2009 až 2014 získali piloti ve vozech ŠKODA Fabia Super 2000 na celém světě 

celkem 28 národních titulů.  

 

Po modelu Fabia Super 2000 má od roku 2015 v úspěšné sportovní historii značky 

ŠKODA pokračovat vůz Fabia R 5. Koncept nového soutěžního vozu značky ŠKODA byl 

světové veřejnosti poprvé představen na výstavě Essen Motor Show 2014.  

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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