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Tovární jezdec značky ŠKODA Lappi vyhrál  

Britskou rally a udržel si šanci na titul ve WRC 2 
 
› Tovární posádka ŠKODA Esapekka Lappi/Janne Ferm slaví s vozem ŠKODA 

FABIA R5 vítězství ve Walesu – mistrovství ve WRC 2 se rozhodne v Austrálii 

› Tovární jezdec Pontus Tidemand na stupních vítězů na druhém místě – Teemu 

Suninen a Jan Kopecký završili čtyřnásobný úspěch značky ŠKODA 

› Šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek: „Výsledek ve Walesu je vynikající, 

nyní se zaměříme na finále mistrovství světa v Austrálii“ 

 

Deeside, 30. října 2016 – Vítězství na Britské rally pro továrního jezdce 

Esapekku Lappiho a jeho spolujezdce Janne Ferma: s vozem ŠKODA FABIA R5 

oslavili „létající Finové“ ve Walesu třetí vítězství této sezóny ve FIA Mistrovství 

světa v rally (WRC 2) a nadělili tak značce ŠKODA zároveň druhý triumf během 

několika hodin. V 11 000 kilometrů vzdálené Malajsii vyhrál Gaurav Gill rovněž 

s vozem FABIA R5 titul pro jezdce ve FIA Asijsko-pacifickém mistrovství v rally 

(ARPC) a zajistil tak pro značku ŠKODA pátý triumf za sebou v hodnocení 

konstruktérů. Mezitím se ve Walesu druhé tovární posádce ŠKODA, Pontusi 

Tidemandovi s Jonasem Anderssonem, vyplatil stíhací závod ziskem druhého 

místa před posádkou Teemu Suninen/Mikko Markkula s vozem ŠKODA 

soukromého týmu. Jan Kopecký/Pavel Dresler čtvrtým místem čtyřnásobný 

úspěch značky ŠKODA na Britské rally završili. Rozhodnutí o zisku titulu ve 

WRC 2 tak padne až při finále sezóny v Austrálii.     

 

„Gratulujeme Esapekkovi a Jannemu k vítězství na Britské rally. Výsledek je vynikající. 

Tuto důležitou rally zajeli velice chytře,“ řekl šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek. 

„Šetřit vybavení kvůli chybějícímu servisu uprostřed dne a přesto určovat tempo se nám 

vyplatilo. Nyní se zaměříme na finále sezóny v Austrálii, kde budeme mít zisk titulu ve 

svých rukou.“  

 

Finále sezóny na Australské rally (17.-20. listopadu) bude díky výsledku z Walesu ještě 

napínavé. Podle řádů může získat body jen tovární jezdec značky ŠKODA Lappi, který je 

aktuálně na třetím místě klasifikace sezóny se 107 body. Jeho konkurenti Elfyn Evans 

(Ford) a Suninen, kteří jsou před ním, již absolvovali maximální počet sedmi rally a 

nemohou tedy získat již žádné body. Aby se v Austrálii dostal na čelo klasifikace WRC 2, 

potřebuje Lappi u protinožců obsadit minimálně druhé místo.    

 

„Britská rally pro nás proběhla perfektně. Podmínky na tratích ve Walesu nebyly tak 

obtížné jako v minulých letech a náš vůz ŠKODA FABIA R5 byl perfektně nastavený. Celý 

tým odvedl vynikající práci,“ řekl Lappi v cíli. „Z vítězství máme radost. Ale je nám také 

jasné, že hned teď začíná příprava na Austrálii, kde budeme mít dosažení našeho velkého 

cíle této sezóny ve vlastních rukou.“ 
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Na devíti z posledních deseti soutěží WRC 2 tak vždy zvítězil pilot se špičkovým českým 

speciálem ŠKODA FABIA R5. Vítěz z Británie Lappi triumfoval také na své domácí rally 

ve Finsku a v Německu. Tovární posádka ŠKODA Jan Kopecký/Pavel Dresler vyhrála rally 

ve Španělsku, jejich týmoví kolegové Pontus Tidemand/Jonas Andersson slavili v této 

sezóně vítězství na Portugalské rally. V Mexiku, na Sardinii a na Polské rally zvítězil 

Suninen, na Argentinské rally triumfoval za značku ŠKODA Nicolás Fuchs.  

 

S výsledkem Britské rally může být mimořádně spokojený také Tidemand, který celkem 

šesti nejrychlejšími časy odstartoval strhující hon na Suninena, na poslední rychlostní 

zkoušce se před něj dostal a zajistil si tak druhé místo. Čtyřnásobný úspěch značky 

ŠKODA ve Walesu završil Kopecký s třetím továrním vozem ŠKODA na celkovém čtvrtém 

místě. 

   

 

Konečný stav Britské rally (WRC 2): 

 

1. Lappi/Ferm (FIN/FIN)   ŠKODA FABIA R5  3:24:00,3 hod. 

2. Tidemand/Andersson (S/S)  ŠKODA FABIA R5  + 0:29,1 min. 

3. Suninen/ Markkula (FIN/FIN) ŠKODA FABIA R5  + 0:30,2 min. 

4. Kopecký/Dresler (CZ/CZ)  ŠKODA FABIA R5  + 2:18,8 min. 

5. Aasen/Engan (N/N)   Ford Fiesta R5   + 4:25,3 min. 

 
 

Číslo pro Britskou rally: 19  

 

19 z 22 možných vítězství na rychlostních zkouškách Britské rally získal vůz ŠKODA 

FABIA R5. Špičkový soutěžní speciál tak v mezinárodní konkurenci znovu potvrdil své 

kvality. Tovární jezdec Esapekka Lappi vyhrál ve Walesu osm měřených úseků, za ním 

následoval jeho týmový kolega Pontus Tidemand (6) a Suninen (5) s vozem ŠKODA 

FABIA R5 soukromého týmu. Zbývající tři vítězství jdou na konto Kevina Abbringa 

(Hyundai). 
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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 

 
 

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 Velké 

Británii 

Esapekka Lappi/Janne Ferm by si po vítězství na 

Britské rally mohli zajistit titul v mistrovství světa v 

klasifikaci WRC 2 v Austrálii. K tomu bude třeba 

minimálně druhé místo. 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA na mistrovství světa v rally ve Velké 

Británii 

Pontus Tidemand/Jonas Andersson byli na Britské 

rally odměněni za svůj úžasný stíhací závod druhým 

místem. Na poslední rychlostní zkoušce tovární 

posádka ŠKODA svůj úspěch završila. 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

ŠKODA na mistrovství světa v rally ve Velké 

Británii 

Jan Kopecký/Pavel Dresler obsadili na Britské rally 

čtvrté místo. Tovární posádka tím na předposledním 

podniku sezóny ve Walesu korunovala čtyřnásobný 

úspěch značky ŠKODA. 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
 
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). 
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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 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 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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