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Tým ŠKODA Motorsport připraven na těžký test  
na Mexické rally 
 

› Tovární jezdec Pontus Tidemand a jeho navigátor Jonas Andersson odstartují do jednoho 

z nejtěžších podniků v kalendáři FIA Mistrovství světa FIA v rally (WRC 2) 

› Zvládnout musejí 370 měřených kilometrů a 2 737 výškových metrů 

› Michal Hrabánek: „Zde jsou mimořádné zátěži vystaveni lidé i auta“ 

 

Mladá Boleslav, 6. Března 2017 – Po perfektním startu do sezóny se dvěma vítězstvími ve 

dvou podnicích nyní čeká na tým ŠKODA Motorsport ultimativní zkouška odolnosti ve FIA 

Mistrovství světa FIA v rally (WRC 2). Na Mexické rally musejí tovární jezdec Pontus 

Tidemand a jeho navigátor Jonas Andersson od čtvrtka do neděle absolvovat 370 měřených 

kilometrů na šotolině. Po slavnostním zahájení v hlavním městě Mexiko City se pak 

vystoupá až do výšky 2 737 metrů, kde bude dosaženo nejvyššího bodu letošní rally. 

 

„Na Mexické rally budou mimořádné zátěži vystaveni lidé i auta. Ale i tuto novou výzvu chceme 

zvládnout,“ říká šéf ŠKODA Motorsportu Michal Hrabánek. „Na Švédské rally museli Pontus 

Tidemand a Jonas Andersson obstát na sněhu a ledu a suverénně si dojeli pro vítězství. Nyní bude 

třeba předvést špičkové výkony v horku a někdy i vysoké nadmořské výšce. To od posádky i týmu 

vyžaduje maximální koncentraci v každé sekundě,“ pokračuje Hrabánek. 

 

Vše začíná ve čtvrtek hned absolutním vrcholem v srdci milionové metropole Mexico City. Na 

náměstí Zócalo budou Tidemandovi a jeho vozu ŠKODA FABIA R5 přihlížet desetitisíce fanoušků. 

V pátek je pak na programu dvakrát slavná rychlostní zkouška „El Chocolate“, která s 54,90 km 

patří k nejdelším v sezóně mistrovství světa. V tento den se také pojede pod zem: v Guanajuato se 

pojede starým důlním tunelem. Obecně jsou na drsných šotolinových tratích vedle pneumatik velice 

namáhány motory – vyjíždí se totiž až do výšky 2 737 metrů, kde motory kvůli řídkému vzduchu 

ztrácejí až 20 procent svého výkonu. 

 

„Mexiká rally je něco zcela mimořádného a vyžádá si od nás úplně všechno,“ říká Tidemand. 

„Obrovsky se těším na četné fanoušky a rozmanité tratě. Díky vítězství doma ve Švédsku jsme 

optimálně odstartovali boj o titul v mistrovství světa a samozřejmě i v Mexiku chceme bojovat o 

vítězství,“ dodává Tidemand. Švédský sportovec roku 2016 pro motoristický sport v celkové 

klasifikaci WRC 2 vede spolu s Andreasem Mikkelsenem, který má stejný počet bodů a na úvod 

sezóny vyhrál Rallye Monte Carlo, rovněž s vozem ŠKODA FABIA R5. V letošní i loňské sezóně 

vyhrál dvanáct z posledních třinácti rally ve WRC 2 tento špičkový speciál z Mladé Boleslavi. 

Následující kapitola této úžasné historie úspěchu by se měla psát na Mexické rally. 

 

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 
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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 

 
Víte, že ... 

 
... na Mexické rally 2017 budou startovat celkem čtyři vozy ŠKODA FABIA R5? Vedle továrního 
jezdce ŠKODA Pontuse Tidemanda důvěřují tomuto vozu také Mexičan Benito Guerra, Polák 
Hubert Ptaszek a  Khalid Al-Suwaidi z Kataru.  
 

… i v loňském roce zvítězil na Mexické rally vůz s vozem ŠKODA FABIA R5? Na stupni vítězů 
tehdy stál Fin Teemu Suninen. 
 

… v celkové klasifikaci WRC 2 jsou po dvou podnicích mezi nejlepšími čtyřmi hned tři jezdci s vozy 
ŠKODA FABIA R5? Na čele mají Andeas Mikkelsen po triumfu na legendární Rallye Monte Carlo a 
tovární jezdec Pontus Tidemand na svém kontě každý 25 bodů. Na čtvrtém místě je druhý tovární 
jezdec značky ŠKODA Jan Kopecký s 18 body. 
 

… na Mexické rally se jede až do výšky 2 737 metrů nad mořem? Tím bude dosaženo nejvyššího 
bodu letošní sezóny mistrovství světa. Kvůli řídkému vzduchu ztrácejí motory asi 20 procent svého 
výkonu. 
 

… Mexická rally je první čistě šotolinovou rally v roce 2017? Na Rallye Monte Carlo se jelo z velké 
části na asfaltu a někdy na ledu, na Švédské rally byly tratě všude pokryté sněhem a ledem. 
 

…Mexická rally se poprvé konala v roce 1979? Od roku 2004 je součástí FIA Mistrovství světa v 
rally. 
 

… místo konání první rychlostní zkoušky v Mexico City je známé také z jednoho filmu s Jamesem 
Bondem? Toto místo bylo kulisou pro úvodní scénu s helikoptérou ve filmu „Spectre“. Během 
mistrovství světa v rally se na náměstí Zócalo očekává přes 200 000 fanoušků.  
 

… na Mexické rally se jede také pod zemí? V pátek se v Guanajuato pojede starým důlním 
tunelem. Na tuto podívanou každoročně přijíždějí desetitisíce fanoušků. 
 

… servisní parkoviště sídlí v jednom z pěti největších mexických měst? León leží asi 400 kilometrů 
od Mexiko City a má asi 1,6 milionu obyvatel. 

 

  

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz


  

 

 

 

 

 

ŠKODA Media Services   

skoda-storyboard.com 

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

 

 

  

Stránka 3 z 4 

 

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 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Motorsport na Mexické rally 

Tovární jezdec Pontus Tidemand se těší na četné 

fanoušky v Mexiku a na rozmanité tratě.  

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Švédské rally 

Ve Švédsku ukázal vůz ŠKODA FABIA R5 na 

stěhu a ledu veškeré své kvality, v Mexiku budou 

potřeba jeho známé kvality na šotolině.  

 

 

 

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.  
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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 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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