
TISKOVÁ ZPRÁVA 
  ŠKODA MOTORSPORT 
Strana 1 z 3 

ŠKODA Media Services  
skoda-storyboard.com 
media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

 

ADAC Rallye Deutschland: Jan Kopecký a Pontus 
Tidemand mají „double“ pro značku ŠKODA 
 
› Historický okamžik na Německé rally: ŠKODA a Jan Kopecký z kategorie WRC 2 byli 

vůbec poprvé v historii v celkovém vedení podniku mistrovství světa rally 
› Piloti ŠKODA Motorsport vedou na prvních dvou příčkách Německou rally v kategorii WRC 

2 
› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Jan i Pontus v extrémně náročném počasí 

jasně ukazují své skvělé řidičské umění“ 
› Zatímco Jan Kopecký má nejlépe vykročeno k vítězství, Tidemand si může s předstihem 

zajistit mistrovský titul kategorie WRC 2 
 
Bosen/Německo, 18. srpna 2017 – Posádky týmu ŠKODA Motorsport Jan Kopecký/Pavel 
Dresler (CZ/CZ) a Pontus Tidemand/Jonas Andersson (S/S) jsou po první etapě Německé 
rally (ADAC Rallye Deutschland) na první a druhé pozici ve své kategorii. Již na první 
rychlostní zkoušce, která se jela ve čtvrtek večer v Saarbrückenu, přepsal český šampion 
Jan Kopecký historii: zkoušku vyhrál a bylo to vůbec poprvé, kdy vedl vůz kategorie WRC 2 i 
celkové pořadí pořadí podniku mistrovství světa. Během pátku si Kopecký v kategorii WRC 
2 udržel vedení s náskokem 5,8 sekundy na druhého Pontuse Tidemanda. Pakliže by toto 
pořadí vydrželo až do nedělního konce Německé rally, získal by Švéd z týmu ŠKODA 
Motorsport s předstihem mistrovský titul v kategorii WRC 2.  
 
První etapa desátého podniku letošního ročníku mistrovství světa – Německé rally – se jela na 
rychlých a úzkých asfaltových tratích v německém Sársku, stejně jako na náročných malých 
cestách s bezpočtem ostrých zatáček ve vinicích kolem řeky Mosely. Během ranních jízd panovaly 
na trati kvůli slabému dešti nepředvídatelné podmínky, vycházející ze střídání suchých a vlhkých 
úseků trati. „Myslel jsem, že na trati bude více mokrých úseků, a tak jsem zvolil měkké pneumatiky, 
což možná nebyla nejlepší volba,“ řekl Jan Kopecký, který byl po pěti rychlostních zkouškách ve 
vedení o 5,9 sekundy před Pontusem Tidemandem. „Na poslední zkoušce jsem přejel odbočku, ale 
kromě toho jsem neměl žádné potíže,“ komentoval svůj výsledek vedoucí muž kategorie WRC 2 ze 
Švédska. 
 
Po polední přestávce začalo před druhými jízdami hustě pršet. Po opatrnějším přístupu během 
první odpolední zkoušky mezi vinicemi zajel Tidemand na další zkoušce nejrychlejší čas, díky 
kterému si upevnil druhou pozici. I přesto, že Jana Kopeckého postihl mírný defekt, pilot vozu 
ŠKODA FABIA R5 udržel své vedení až do konce páteční etapy.  
 
Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek byl z výkonu obou továrních jezdců potěšen. „Jan 
i Pontus v extrémně náročném počasí jasně ukazují své skvělé řidičské umění. Byli rychlí, velmi 
koncentrovaní a předvedli bezchybné výkony.“ 
 
V sobotu se Německá rally pojede v legendárním vojenském prostoru Baumholder na vysilujících 
a rychlých betonových cestách určených pro tanky. Jsou lemované samostatně stojícími velkými 
kameny, zvanými „Hinkelstein“, které čekají na sebemenší zaváhání pilotů. Po pátečních deštích 
předpověď slibuje až do konce rally příjemnější slunečné počasí. Aby mohl být Pontus Tidemand 
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po Německé rally předčasně korunován na mistra světa kategorie WRC 2, nesmí jeho rival Teemu 
Suninen vyhrát a on skončit na horší než čtvrté pozici.  
 
Průběžné pořadí ADAC Rallye Deutschland po první etapě (WRC 2) 
 

1. Kopecký/Dresler (CZ/CZ), ŠKODA FABIA R5, 1:10.59,2 h 
2. Tidemand/Andersson (S/S), ŠKODA FABIA R5, +5,8 s 
3. Camilli/Veillas (F/F), Ford Fiesta R5, +19,6 s 
4. Suninen/Markkula (FIN/FIN), Ford Fiesta R5, +28,8 s 
5. GriebelKopczyk (D/D), ŠKODA FABIA R5, +1.01,6 min 
6. Loubet/Landais (F/F), Ford Fiesta R5, +1.02,3 min 

 
Číslo dne: 1 
Vůbec poprvé v historii mistrovství světa vedl vůz kategorie WRC 2 celkové pořadí. Podařilo se to 
Janu Kopeckému potom, co vyhrál první rychlostní zkoušku. 
 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) pro rok 2017: 
 
Soutěž    Datum     
Rally Monte Carlo  19.01.–22.01.2017 
Švédská rally   09.02.–12.02.2017 
Mexická rally   09.03.–12.03.2017 
Rallye de France    06.04.–09.04.2017 
Argentinská rally   27.04.–30.04.2017 
Portugalská rally   18.05.–21.05.2017 
Italská rally   08.06.–11.06.2017 
Polská rally   29.06.–02.07.2017 
Finská rally   27.07.–30.07.2017 
Německá rally   17.08.–20.08.2017 
Španělská rally   05.10.–08.10.2017 
Britská rally   26.10.–29.10.2017 
Australská rally   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 
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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA na Německé rally 
Posádka Pontus Tidemand/Jonas Andersson 
(ŠKODA FABIA R5) může z druhé pozice na 
Německé rally s předstihem získat mistrovský titul 
kategorie WRC 2. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA na Německé rally 
Jan Kopecký a spolujezdec Pavel Dresler (CZ/CZ) 
s vozem ŠKODA FABIA R5 vedou na Německé rally 
v kategorii WRC 2. 
 
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 v 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 
nastupují tovární posádky Pontus Tidemand/Jonas Andersson a Jan Kopecký/Pavel Dresler do vybraných soutěží FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2). Kromě toho dvojice Kopecký/Dresler po třech titulech za sebou opět bojuje 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, KAROQ, 

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, v Alžírsku 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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