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Mikkelsen dominuje s vozem ŠKODA  

Fabia R5 na úvod ledové Rally Monte Carlo  
 
› Andreas Mikkelsen/Anders Jæger ukazují své kvality během hostování ve voze 

ŠKODA FABIA R5 a vstupují s náskokem 2:47,4 minut na své týmové kolegy 

Jana Kopeckého/Pavla Dreslera do posledních dvou dnů rally 

› 40 let po historickém triumfu: zvláštní provedení tří vozů FABIA R5 továrního 

týmu nadchlo diváky 

› Mikkelsen: „Jsem s vozem ŠKODA FABIA R5 velice spokojený!“ 

 

Gap/Francie, 20. ledna 2017 – Andreas Mikkelsen hostující v továrním týmu 

ŠKODA Motorsport dominoval úvodu 85. Rally Monte Carlo. Množství ledu a 

sněhu na tratích udělaly ze startu ve FIA Mistrovství světa v rally 2017 (WRC 2) 

mimořádně obtížný úkol. Mikkelsen a jeho navigátor Anders Jæger s vozem 

ŠKODA FABIA R5 ukázali, že jsou takových výzev hodni. Úspěšná posádka 

nastupuje do zbývajících dvou dnů nejslavnější a nejstarší rally na světě na čele 

v kategorii WRC 2 s náskokem 2:47,4 minut na své týmové kolegy Jana 

Kopeckého/Pavla Dreslera. 

 

„Jsem s vozem ŠKODA FABIA R5 velice spokojený! Samozřejmě to byl velký přechod, ale 

začali jsme opatrně a pak jsme pomalu zvyšovali tempo. Nyní se v autě cítíme dobře, 

ačkoli podmínky byly skutečně extrémně obtížné,“ komentoval Mikkelsen. 27letý Nor byl 

v uplynulých čtyřech letech s týmem Volkswagen Motorsport vždy mistrem světa v rally. 

Svůj vzestup mezi nejlepší piloty rally na světě ale zahájil Mikkelsen v roce 2011 a 2012 

tituly v Intercontinental Rally Challenge s vozem ŠKODA.  

 

Při návratu ke svým kořenům vyhrál miláček fanoušků ve čtvrtek po oficiálním startu v 

překrásném Monte Carlu s vozem ŠKODA FABIA R5 hned svou první rychlostní zkoušku. 

V pátek byl zpočátku rychlejší tovární jezdec týmu ŠKODA Kopecký, ale pak Mikkelsen v 

úzkých serpentinách zvýšil tempo. Při prvním průjezdu nejdelší rychlostní zkoušky Monte 

(Aspres les Corps – Chaillol) v délce 38,94 km byl Mikkelsen o pěkných 46,5 sekund 

rychlejší než druhý Francouz Bryan Bouffier. Z dosavadních sedmi měřených úseků jich 

Mikkelsen vyhrál šest. Jan Kopecký dopoledne kvůli defektu pneumatiky ztratil hodně 

času, přesto se mu podařilo probojovat zpět na druhé místo v prozatímní klasifikaci WRC 

2. 

 

„Doufám, že se nám podaří tuto pozici uhájit proti konkurenci. Rally je ještě dlouhá, 

budeme bojovat dál,“ řekl český šampion Kopecký. Přesvědčivý výkon podala rovněž 

tovární posádka ŠKODA Pontus Tidemand/Jonas Andersson, která na této rally nejede o 

body do mistrovství světa. Při jejich prvním startu na „Monte“ zaznamenali několik časů 

mezi třemi nejlepšími a ukázaly jaký je jejich potenciál. Pontus Tidemand chce v tomto 

roce opět získat pro tým ŠKODA Motorsport titul z mistrovství světa. V roce 2016 
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vybojovala posádka Esapekka Lappi/Janne Ferm s vozem ŠKODA FABIA R5 poprvé pro 

tovární tým titul ve WRC 2 v klasifikaci jezdců a spolujezdců. 

 

Velké nadšení mezi tisíci fanoušky u trati vyvolalo zvláštní lakování tří vozů ŠKODA FABIA 

R5 továrního týmu. Modré a červené pruhy na soutěžních speciálech připomínají 

legendární triumf této značky před 40 lety na stejném místě. Před čtyřmi desetiletími 

triumfovali ve třídě do 1 300 ccm Václav Blahna se spolujezdcem Lubislavem Hlávkou s 

vozem ŠKODA 130 RS. V roce 2017 je tým na nejlepší cestě tento úspěch zopakovat. 

Odjeta je ovšem pouze polovina měřených kilometrů: v sobotu a v neděli čeká na 

Mikkelsena a spol. ještě 175 kilometrů. 

 

 

Průběžný stav Rally Monte Carlo (WRC 2): 

 

1. Mikkelsen/Jæger (N/N)  ŠKODA FABIA R5  2:11:15,4 hod. 

2. Kopecký/Dresler (CZ/CZ)  ŠKODA FABIA R5  + 2:47,4 min. 

3. Bouffier/Giraudet (F/F)  Ford Fiesta R5   + 4:55,0 min. 

4. Camilli/Veillas (F/F)   Ford Fiesta R5   + 7:44,6 min. 

5. Gilbert/Jamoul (F/B)   Ford Fiesta R5   + 7:58,5 min. 

 

 
Číslo dne: 1574 

 

Až do výšky 1 574 metrů nad mořem se v pátek vystoupalo na rychlostních zkouškách 

Rally Monte Carlo v Alpách. Na Col de Moissière bylo dosaženo nejvyššího bodu, který ale 

bude překonán v neděli na legendárním průsmyku Col de Turini (1607 metrů). V letošním 

roce ztěžuje jezdcům život mimořádně velké množství sněhu a ledu na točitých silnicích. 

 

 

FIA Mistrovství světa v rally 2017 (WRC2) 

 

Soutěž    Datum     

Rally Monte Carlo  19.01.–22.01.2017 

Rallye Sweden   09.02.–12.02.2017 

Rally Mexiko   09.03.–12.03.2017 

Rallye France   06.04.–09.04.2017 

Rally Argentina   27.04.–30.04.2017 

Rally 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 Deutschland  17.08.–21.08.2017 

Rally Spain    05.10.–08.10.2017 
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Rally Great Britain  26.10.–29.10.2017 

Rally Australia   16.11.–19.11.2017 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace 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 Motorsport na Rally Monte Carlo  
Zkušená posádka mistrovství světa Andreas 

Mikkelsen/Anders Jæger přesvědčuje na 

hostování v továrním týmu vynikajícími časy a 

jasně vede. 

 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA Motorsport na Rally Monte Carlo 

Tovární posádka ŠKODA Jan Kopecký/Pavel 

Dresler je před finálovým víkendem i přes 

defekt pneumatiky na druhém místě. 

 

 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
mailto:media.skoda-auto.com,%20media@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com
mailto:zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
http://skoda-motorsport.com/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/01/SP_7122.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/01/SP_7119.jpg
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/01/SP_7122.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/01/SP_7119.jpg


 

 

 

 

 

ŠKODA Media Services   

skoda-storyboard.com 

media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz   

 
 

Tisková zpráva ŠKODA Motorsport, strana 4 z 4 

 

 

ŠKODA Motorsport na Rally Monte Carlo  

Tři vozy ŠKODA FABIA R5 pilotů Andrease 

Mikkelsena, Jana Kopeckého a Pontuse 

Tidemanda připomínají svým provedením 

legendární triumf na „Monte“ posádky Václav 

Blahna/Lubislav Hlávka s vozem ŠKODA 130 

RS před 40 lety. 

 

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 
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. 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, bylo 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 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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