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Švédská rally: Tidemand slaví úžasné domácí  

vítězství s vozem ŠKODA FABIA R5  
 
› Tovární jezdec značky ŠKODA Pontus Tidemand a jeho spolujezdec Jonas 

Andersson si suverénním triumfem splnili sen  

› Dvanácté vítězství pro vůz ŠKODA FABIA R5 v posledních 13 podnicích FIA 

Mistrovství světa v rally (WRC 2)  

› Michal Hrabánek: „Vynikající výkon Pontuse a Jonase před domácím 

publikem“ 

 

Torsby/Švédsko, 12. února 2017 – Tovární jezdec ŠKODA Pontus Tidemand si 

na Švédské rally dojel pro oslavované domácí vítězství ve WRC 2 a nadchl tak 

tisíce svých krajanů. Poté, co mu loni vítězství těsně uniklo, letos 26letý jezdec 

se spolujezdcem Jonasem Anderssonem suverénně dominoval jediné rally 

v kalendáři mistrovství světa, která se jede na sněhu a ledu. Tidemand tak 

dosáhl dvanáctého vítězství pro vůz ŠKODA FABIA R5 v posledních 13 podnicích 

FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2). 

 

„Jsem hrdý na celý tým ŠKODA Motorsport! Po našem dvojitém vítězství na úvod na 

legendární Rallye Monte Carlo byla i Švédská rally za obtížných podmínek úžasným 

představením,“ řekl Michal Hrabánek. Šéf ŠKODA Motorsportu zvlášť pochválil vítěznou 

posádku: „Letošní Švédská rally byla jednou z nejrychlejších rally na sněhu a ledu v 

historii mistrovství světa. Ale Pontus a Jonas se všemi výzvami vypořádali a předvedli 

před domácím publikem vynikající výkon.“ 

 

Po opatrném startu převzala švédská dvojice poprvé vedení na čtvrté rychlostní zkoušce 

a náskok postupně zvyšovala. Ať to bylo na noční zkoušce v okolí servisního parkoviště 

v Torsby, nebo na slavné zkoušce Vargåsen se skokem „Colin’s Crest“ – Tidemand byl za 

jásotu tisíců fanoušků mistrem své třídy na téměř 300 měřených kilometrech. I co se 

týče chytrosti: na posledních třech rychlostních zkouškách v neděli jel bezpečně a 

úspěšně dojel až do cíle.  

 

Pontus Tidemand s vozem ŠKODA FABIA R5 pro sebe rozhodl deset ze 17 měřených 

úseků a vyhrál Švédskou rally s náskokem 51,8 sekund na druhého Fina Teemu 

Suninena. Třetí místo obsadil po úžasném výkonu Ole Christian Veiby s vozem ŠKODA 

FABIA R5 soukromého týmu. „Fantastické: je to zatím vrchol mé kariéry. Díky mému 

prvnímu domácímu vítězství na Švédské rally ve WRC 2 se mi splnil sen. Loni nám 

vítězství uniklo těsným rozdílem 14,7 sekund, o to je tento úspěch sladší,“ prohlásil 

Tidemand.  

 

Pro švédského sportovce roku v motorsportu to byl po Španělsku (2015) a Portugalsku 

(2016) celkem třetí triumf ve WRC 2 s vozem ŠKODA FABIA R5. Ten by ovšem v žádném 
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případě neměl být v tomto roce poslední. „Naším cílem je zisk titulu ve WRC 2. K tomu se 

nám teď podařil perfektní úvod,“ řekl Tidemand. V celkové klasifikaci WRC 2 vede 

Tidemand s 25 body spolu s Norem Andreasem Mikkelsenem, který v úvodním podniku 

mistrovství světa v Monte Carlu triumfoval v barvách továrního týmu ŠKODA Motorsport 

před svým týmovým kolegou Janem Kopeckým. 

 

Vůz ŠKODA FABIA R5 tak i na úvod rallyového roku 2017 potvrdil svou pověst nejlepšího 

vozu ve WRC 2. Tento špičkový speciál zvítězil ve dvanácti ze 13 podniků. Další úkol čeká 

na Mexické rally od 9. do 12. března: tam se bude muset dvojice Pontus Tidemand/Jonas 

Andersson místo chladu a ledu předvést v horku a na šotolině.  

 

Konečný stav Švédské rally (WRC 2): 

 

1. Tidemand/Andersson (S/S)  ŠKODA FABIA R5  2:45:14,7 hod. 

2. Suninen/Markkula (FIN/FIN)  Ford Fiesta R5   + 0:51,8 min. 

3. Veiby/Skjærmoen (N/N)  ŠKODA FABIA R5  + 1:07,4 min. 

4. Camilli/Veillas (F/F)   Ford Fiesta R5   + 3:12,4 min. 

5. Greensmith/Parry (GB/GB)  Ford Fiesta R5   + 5:10,8 min. 
 

Číslo pro Švédskou rally: 13 

 

Vůz ŠKODA FABIA R5 byl i na Švédské rally na sněhu a ledu dominujícím soutěžním 

vozem ve své třídě. Tento speciál s turbomotorem vyhrál 13 ze 17 měřených zkoušek. 

Tovární jezdec Pontus Tidemand zajel deset nejlepších časů, dorostenecký talent Ole 

Christian Veiby se do listiny vítězů zapsal třikrát. 

 

FIA Mistrovství světa v rally 2017 (WRC 2) 

 

Soutěž    Datum     

Rallye 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 
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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 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA Motorsport na Švédské rally 

Tovární jezdec ŠKODA Pontus Tidemand slaví spolu 

se spolujezdcem Jonasem Anderssonem své první 

vítězství na své domácí rally ve FIA Mistrovství světa 

(WRC 2). 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport na Švédské rally 

Pontus Tidemand, švédský sportovec motorsportu za 

rok 2016, zaznamenal celkem třetí triumf ve WRC 2 

s vozem ŠKODA FABIA R5. 

 

 

 

Download                              Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA Motorsport na Švédské rally 

Vůz ŠKODA FABIA R5 je i ve Švédsku nejlepším 

soutěžním vozem ve své třídě. 

 

 

 

 

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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