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Tidemand před Kopeckým: Dvojité vedení pro  

tým ŠKODA Motorsport na Španělské rally 
 
› V čele: Pontus Tidemand/Jonas Andersson 3,0 sekundy před druhou tovární 

posádkou ŠKODA Janem Kopeckým/Pavlem Dreslerem  

› Déšť a bláto: Celkem tři vozy ŠKODA FABIA R5 na čele FIA Mistrovství světa v 

rally (WRC 2) za obtížných podmínek - smůla aspiranta na titul Teemu 

Suninena 

› Špičkový výkon mechaniků týmu ŠKODA Motorsport: Přestavba z nastavení na 

šotolinu na asfalt za 75 minut 

 

Salou, 14. října 2016 – Déšť, bláto a aquaplaning: I přes obtížné podmínky 

získal tým ŠKODA Motorsport na úvod Španělské rally dvojité vedení. Pontus 

Tidemand/Jonas Andersson vstupují s drobným náskokem 3,0 sekund před 

druhou tovární posádkou Jan Kopecký/Pavel Dresler do finálového víkendu na 

prvním z posledních tří podniků FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). Špičkový 

výkon předvedl také tým mechaniků značky ŠKODA: v pátek přestavěli oba vozy 

FABIA R5 Kopeckého a Tidemanda během extra dlouhého 75minutového servisu 

z nastavení na šotolinu na asfalt. 

 

„Španělská rally vyžaduje kvůli střídání mezi asfaltem a šotolinou skutečně maximální 

nasazení - ať jde o mechaniky, jezdce nebo samotný soutěžní speciál. Extrémní 

podmínky na trati po intenzivních deštích vše ještě více zkomplikovaly. Proto můžeme 

být s průběžným výsledkem opravdu velice spokojeni,“ komentoval Pontus Tidemand. 

Loňský vítěz získal v dramatickém duelu vozů ŠKODA na poslední rychlostní zkoušce v 

pátek vedení před svým týmovým kolegou Kopeckým. Po 119,10 km, které se z velké 

části jely na šotolině, je ovšem Tidemandův náskok minimální. Celkem jsou v čele 

klasifikace WRC 2 tři vozy FABIA R5 - další důkaz toho, o jak špičkový soutěžní speciál 

značky ŠKODA se jedná. 

 

V sobotu a v neděli se v okolí Costa Dorada jede zhruba 200 kilometrů, které bude třeba 

absolvovat z velké části na asfaltu. Španělská rally je jedinou „hybridní rally“ v kalendáři 

mistrovství světa. Soutěží, kde se střídá šotolina a asfalt. Ve čtvrtek večer začala rally 

zkouškou v ulicích Barcelony, kterou pro sebe rozhodl Kopecký. V pátek ráno se pak na 

rozměklých tratích s hlubokými kalužemi rozhořel nejprve očekávaný souboj tří pilotů 

značky ŠKODA, kteří jsou kandidáty na titul.  

 

Teemu Suninen převzal se svým vozem FABIA R5 ze zákaznického programu na začátku 

vedení. Na nejdelší zkoušce „Terra Alta 1“ v délce 38,95 km ovšem musel tento Fin svůj 

vůz po defektu odstavit. Tím jeho ambice na zisk titulu ve WRC 2 značně utrpěly. Po jeho 

odstoupení se odpolední zkoušky na osychajících tratích staly soubojem o nejlepší čas 

mezi oběma továrními jezdci, Tidemandem a Kopeckým. 
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„Z boje mezi třemi se nyní stal souboj s Pontusem. Určitě to bude velice napínavý víkend. 

Ve Španělsku je všechno možné, navíc se nyní přechází na můj oblíbený povrch, na 

asfalt,“ upozornil český mistr. V loňském roce oslavili Tidemand a jeho týmový kolega 

Kopecký na Španělské rally dvojité vítězství. Opakování není po zdařilém začátku 

vyloučené. 

 

Průběžný stav Španělské rally (WRC 2): 

 

1. Tidemand/Andersson (S/S)  ŠKODA FABIA R5  1:22:53,7 hod. 

2. Kopecký/Dresler (CZ/CZ)  ŠKODA FABIA R5  + 0:03,0 min. 

3. Maurin/Sarreaud (F/F)  ŠKODA FABIA R5  + 1:23,6 min. 

4. Aasen/Engan (N/N)   Ford Fiesta R5   + 2:45,1 min. 

5. Ten Brinke/Thierie (NL/NL)  ŠKODA FABIA R5  + 6:07,3 min. 

 
 

Číslo dne: 38,95 

 

38,95 km měří nejdelší rychlostní zkouška Španělské rally s názvem „Terra Alta“. Tovární 

jezdec Jan Kopecký a Julien Maurin ze zákaznického programu ŠKODA, který je na třetím 

místě, zajeli při prvním průjezdu v pátek naprosto stejný čas. Oba tuto vzdálenost s 

vozem FABIA R5 ujeli za 27:20,2 minut a společně si tak zapsali nejlepší čas ve WRC 2. 

Na všech sedmi rychlostních zkouškách ve čtvrtek a v pátek byl vždy nejrychlejším 

vozem ve WRC 2 vůz ŠKODA FABIA R5.  

 

Mistrovství světa FIA v rally (WRC 2) 

 

Soutěž    Datum     

Rally Monte Carlo  21.01.–24.01.2016 

Rally Sweden   11.02.–14.02.2016 

Rally Mexiko   03.03.–06.03.2016 

Rally Argentina   21.04.–24.04.2016 

Rally Portugal   19.05.–22.05.2016 

Rally Italia   09.06.–12.06.2016 

Rally Poland   30.06.–03.07.2016 

Rally Finland   28.07.–31.07.2016 

Rally Deutschland  18.08.–21.08.2016 

Rally China   08.09.–11.09.2016 (zrušeno) 

Rally France   29.09.–02.10.2016 

Rally Spain    13.10.–16.10.2016 

Rally Great Britain  27.10.–30.10.2016 

Rally Australia   17.11.–20.11.2016 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Kommunikation Motorsport 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com 

 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter      Instagram 

 

 
Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA na mistrovství světa v rally ve 

Španělsku 

Jan Kopecký a Pavel Dresler s vozem ŠKODA 

FABIA R5 uchvátili během prvních dvou dnů 

úžasnými skoky a třemi nejlepšími časy.   

 

 

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA na mistrovství světa v rally ve 

Španělsku 

Druhá tovární posádka ŠKODA Pontus 

Tidemand/Jonas Andersson je před finálovým 

víkendem ve vedení kategorie WRC 2 a má tak 

velké šance zopakovat své loňské vítězství.  

 

 

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 
bylo 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.  
 
V roce 2015 slavila ŠKODA čtyři vítězství ve FIA Mistrovství světa (WRC 2) se svým novým soutěžním 
vozem ŠKODA FABIA R5. Vůz s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, bylo mezinárodní 
automobilovou federací FIA homologován 1. dubna 2015. Hned po první sezóně s novým vozem ŠKODA 
FABIA R5 zajistila tovární posádka Pontus Tidemand/Emil Axelsson (S/S) pro značku ŠKODA čtvrtý 
mistrovský titul APRC v řadě. Tento vítězný vůz navíc získal i pět národních titulů. 
 
Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici značky ŠKODA. Jeho 
předchůdce, FABIA Super 2000, byl nejúspěšnějším modelem ve 115leté sportovní historii značky ŠKODA. 
Tovární posádce Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZ/CZ) se s vozem z Mladé Boleslavi s pohonem všech kol 
podařil historický úspěch – jako první posádka v historii získali ve dvou letech po sobě mistrovský titul 
v hodnocení jezdců v ERC a poté i v APRC. V letech 2009 až 2014 získali jezdci s vozy ŠKODA FABIA 
Super 2000 na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních titulů.  
 
V roce 2016 nastupují posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S), Jan Kopecký/Pavel Dresler a 
Esapekka Lappi/Janne Ferm (F/F) s vozy ŠKODA FABIA R5 na start FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). 
 

 
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, 

YETI, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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