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ŠKODA si na Rally Monte Carlo připomene  

legendární triumf před 40 lety 
 
› Vozy ŠKODA FABIA R5 ve vítězném outfitu vozu ŠKODA 130 RS z roku 1977  

› Na start sezóny FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) nastoupí za tovární tým 

tři jezdci: Andreas Mikkelsen, Pontus Tidemand a Jan Kopecký  

› Tidemand jede v roce 2017 za tovární tým ve WRC 2, druhý tovární pilot Jan 

Kopecký se vydává za třetím titulem v českém mistrovství v rally  

› Michal Hrabánek: „Vědomí skvělé závodní historie naší značky pohání i naše 

současné aktivity v motorsportu“ 

 

Mladá Boleslav, 16. ledna 2017 – ŠKODA Motorsport si na Rally Monte Carlo 

připomene legendární triumf značky před 40 lety na stejném místě. Vozy ŠKODA 

FABIA R5 továrního týmu se na startu sezóny FIA Mistrovství světa v rally (WRC 

2) představí s modrými a červenými pruhy. Před čtyřmi desetiletími triumfovali 

Václav Blahna se spolujezdcem Lubislavem Hlávkou s vozem ŠKODA 130 RS ve 

třídě do 1 300 ccm. Tento překvapivý úspěch patří k milníkům 116leté tradice 

značky ŠKODA v motoristickém sportu, kterou v roce 2016 završil zisk titulu 

mistra světa. 

 

„ŠKODA je velice hrdá na svou úžasnou tradici v motoristickém sportu i na ikonické vozy 

jako ŠKODA 130 RS,“ říká šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek. „Proto si i na Rally 

Monte Carlo prostřednictvím speciálního lakování našich vozů ŠKODA FABIA R5 

připomeneme úspěch z doby před 40 lety. Vědomí skvělé závodní historie naší značky 

pohání i naše současné aktivity v motorsportu. Rally Monte Carlo se vedle našich 

továrních jezdců Pontuse Tidemanda a Jana Kopeckého zúčastní s vozem ŠKODA FABIA 

R5 také Andreas Mikkelsen,“ pokračuje Hrabánek. 

 

Zkušený pilot WRC Mikkelsen bude hostovat v továrním týmu ŠKODA, čímž se vrací ke 

svým kořenům. 27letý Nor zahájil svou cestu mezi nejlepší světové piloty rally v letech 

2011 a 2012 ziskem titulu v Intercontinental Rally Challenge. Tehdy triumfoval s vozem 

ŠKODA FABIA SUPER 2000. Při prvních testech na sněhu v prosinci loňského roku se 

Mikkelsen společně s navigátorem Andersem Jægerem již seznámili s vozem ŠKODA 

FABIA R5.  

 

Tým ŠKODA Motorsport bude jinak v roce 2017 spoléhat na oba své tovární jezdce 

Kopeckého a Tidemanda. Rychlý Švéd se se spolujezdcem Jonasem Anderssonem 

zúčastní po Rally Monte Carlo také druhého podniku mistrovství světa ve své domovině, 

Švédsku (9. až 12. února). Tidemand/Andersson budou ve WRC 2 bojovat o to, aby 

navázali na úspěchy posádky Esapekka Lappi/Janne Ferm, která v roce 2016 s vozem 

ŠKODA FABIA R5 poprvé získala pro tovární tým titul mistra světa v klasifikaci jezdců a 

spolujezdců.  
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Posádka Jan Kopecký a Pavel Dresler se vedle několika startů ve WRC 2 v roce 2017 

zúčastní především českého mistrovství v rally (MČR). Tam jsou po deseti startech s 

vítězným vozem ŠKODA FABIA R5 během posledních dvou let stále neporažení a v roce 

2017 by mohli dosáhnout hattricku v titulech.  

 

Rok 2016 byl s titulem mistrů světa, třemi kontinentálními a deseti národními tituly s 

vozy FABIA R5 pro značku ŠKODA jedním z nejlepších roků na rallyových tratích po 

celém světě. Start na Rally Monte Carlo by měl být začátkem rovněž úspěšného roku 

2017. 

 

Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2017 

 

Soutěž    Datum     

Rally Monte Carlo  19.01.–22.01.2017 

Rally Sweden   09.02.–12.02.2017 

Rally Mexico   09.03.–12.03.2017 

Rallye de France   06.04.–09.04.2017 

Rally Argentina   27.04.–30.04.2017 

Rally de Portugal  18.05.–21.05.2017 

Rally Italia   08.06.–11.06.2017 

Rally Poland   29.06.–02.07.2017 

Rally Finland   27.07.–30.07.2017 

Rally Germany   17.08.–20.08.2017 

Rally Spain   05.10.–08.10.2017 

Rally Great Britain  26.10.–29.10.2017 

Rally Australia   16.11.–20.11.2017 

 

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      Instagram 
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Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA Motorsport na Rally Monte Carlo  

Vozy ŠKODA FABIA R5 továrních posádek 

připomenou zvláštním provedením legendární 

triumf dvojice Václav Blahna/Lubislav Hlávka s 

vozem ŠKODA 130 RS před 40 lety. 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Rally Monte Carlo 

Před čtyřmi desetiletími triumfovali Václav Blahna 

se spolujezdcem Lubislavem Hlávkou s vozem 

ŠKODA 130 RS ve třídě do 1 300 ccm.  

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport na Rally Monte Carlo 

Pontus Tidemand a Jan Kopecký jedou i v roce 

2017 jako tovární jezdci za tým ŠKODA Motorsport. 

 

 

 

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 
byl první zisk titulu ve FIA Mistrovství světa v rally (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 rally na světě.  Na Rally Monte Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911, si 
ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.  
 
Rok 2016 tak byl jedním z nejúspěšnějších ve 116leté historii ŠKODA Motorsport. Ve FIA Mistrovství světa 
v rally (WRC 2) získala dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé titul. Vůz ŠKODA FABIA R5 vyhrál na 
mistrovství světa celkem deset soutěží ve třídě WRC2. Piloti značky ŠKODA Gustavo Saba a Gaurav Gill 
vyhráli s vítězným vozem ŠKODA FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní Americe a v asijsko-
pacifickém prostoru. Násir Al-Attíja triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), a k tomu získal 
vůz deset národních titulů.  
 
Vůz 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. V roce 2017 nastoupí tovární posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson a Jan 
Kopecký/Pavel Dresler do vybraných soutěží FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). Kromě toho bude 
dvojice Kopecký/Dresler po dvou titulech za sebou opět bojovat o první místo v českém mistrovství v rally 
(MČR). 

 
 
 
 
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 2016 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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