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Rallye Monte Carlo: Jezdec ŠKODA Kalle 
Rovanperä povede 31členné startovní pole vozů 
třídy R5 
 

› V úvodním kole sezóny 2019 mistrovství světa, na Rallye Monte Carlo, povede posádka 

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen startovní pole čítající 13 posádek s vozy ŠKODA 

› ŠKODA Motorsport bude sbírat body do hodnocení výrobců v nové kategorii WRC 2 Pro, 

vypsané v rámci mistrovství světa, s továrním jezdcem Kallem Rovanperou 

› Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „Jsme hrdí na to, že ŠKODA FABIA R5 tvoří více 

než jednu třetinu startujících vozů třídy R5.“ 

 

Mladá Boleslav, 22. ledna 2019 – Tovární posádka ŠKODA Motorsport ve složení Kalle 

Rovanperä/Jonne Halttunen zahájí svoji závodní sezónu ročníku 2019 na nadcházející Rallye 

Monte Carlo (24. 1. – 27. 1. 2019). Potom, co v minulém roce skončila ve své třídě na druhém 

místě, má letos na této nejprestižnější soutěži celé sezóny za cíl zvítězit. Se soutěžními vozy 

třídy R5 pojede 31 posádek, z nichž se 13 spoléhá na vůz ŠKODA FABIA R5, který je 

současně nejúspěšnějším rallyovým speciálem své třídy. ŠKODA Motorsport současně 

Rovanperu zapsala do nové kategorie WRC 2 Pro, vypsané v rámci mistrovství světa. 

 

Sezónu 2019 mistrovství světa FIA World Rally Championship otevře legendární Rallye Monte 

Carlo. Soutěž známá svými nevyzpytatelnými podmínkami a neustále se měnícím povrchem trati je 

současně nejprestižnější soutěží celého mistrovství světa. S ledem, sněhem, deštěm, mlhou 

a suchými úseky s rozbitým povrchem nabídne „Monte“ všechny druhy povrchů. „Nemůžete zde jet 

neustále naplno, musíte očekávat neočekávané. Volba správných pneumatik je tu něco jako loterie. 

Ale já tuhle soutěž miluji, a to zejména když je hodně ledu a sněhu. V letošním roce chci stavět na 

zkušenostech, které jsem zde získal loni,“ řekl Kalle Rovanperä. 

 

„V roce 2019 se ještě více zaměříme na naše zákazníky. Jsem šťastný a hrdý zároveň, že 13 

posádek, což je více než jedna třetina vozů jedoucích s vozy R5, vsadila na vůz ŠKODA FABIA 

R5,“ komentuje šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek. ŠKODA Motorsport současně 

registrovala Kalle Rovanperu do nově vypsané kategorie WRC 2 Pro v rámci mistrovství světa. 

 

První etapa Rallye Monte Carlo odstartuje ve čtvrtek (24. ledna) v 18:50 v zimním středisku Gap 

situovaném uprostřed francouzských Alp. Během prvního dne posádky absolvují dvě rychlostní 

zkoušky za tmy, z nichž každá bude měřit 20 kilometrů. V pátek a sobotu (25. a 26. ledna) na 

posádky čeká dalších deset rychlostních zkoušek, během nichž se dostanou na jih do Monte-Carla. 

Na neděli (27. ledna) jsou připraveny další čtyři rychlostní zkoušky, z nichž dvě se pojedou na 

známém Col de Turini. Celkem posádky absolvují 16 rychlostních zkoušek s celkovou délkou 

přibližně 323 km.  
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Věděli jste, že… 

 

…první Rallye Monte Carlo se jelo v roce 1911 a je nejstarší soutěží kalendáře WRC? 

 

…Rallye Monte Carlo bylo původně navrženo jako propagační akce Monte-Carla coby turistické 

destinace? Do roku 1998, i když právě v tomto roce měly tovární týmy výjimku, se startovalo 

z různých konců Evropy, někdy dokonce až ze severní Afriky, v rámci hvězdicové jízdy zvané 

„Constellation Run“, což byl test spolehlivosti, který museli závodníci podstoupit před tím, než se 

postavili na skutečný start v Monaku nebo ve Francii? 

 

…Rallye Monte Carlo je jedinou soutěží mistrovství světa, kde týmy mohou volit ze čtyř druhů 

pneumatik: slicků, slicků s hřeby, zimních pneumatik a zimních pneumatik s hřeby? 

 

…na Rallye Monte Carlo je zcela zásadní a extrémně náročná volba správných pneumatik? Týmy 

musí na dvě nebo tři rychlostní zkoušky vystačit se čtyřmi pneumatikami nasazenými na voze 

a maximálně dvěma rezervními koly. Protože se často stává, že zatímco jedna rychlostní zkouška 

je pokryta sněhem a další je namrzlá, mokrá nebo suchá, je volba pneumatik ve většině případů 

kompromisem. 

 

…že se právě z důvodu proměnlivých podmínek často stává, že posádky na svůj vůz použijí 

například kombinaci zimních pneumatik s hřeby a slicků, což je způsob, jak je možné vyrovnat se 

s měnícími se podmínkami na trati? 

 

…v letošním roce se bude závěrečný nedělní ceremoniál s předáváním cen konat na Qui Albert I., 

v blízkosti přístavu? 

 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye (WRC 2) pro rok 2019: 
 

Soutěž    Datum  
Rallye Monte Carlo  25.01.–27.01.2019 
Švédská rallye   14.02.–17.02.2019 
Mexická rallye   07.03.–10.03.2019 
Francouzská rallye  28.03.–31.03.2019 
Argentinská rallye  25.04.–28.04.2019 
Chilská rallye   09.05.–12.05.2019 
Portugalská rallye  30.05.–02.06.2019 
Italská rallye   13.06.–16.06.2019 
Finská rallye   01.08.–04.08.2019 
Německá rallye   22.08.–25.08.2019 
Turecká rallye   12.09.–15.09.2019 
Rallye Velká Británie  03.10.–06.10.2019 
Španělská rallye   24.10.–27.10.2019 
Australská rallye   14.11.–17.11.2019 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  
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ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA na Rallye Monte Carlo 2019 

Tovární posádka ŠKODA Motorsport ve složení Kalle 

Rovanperä/Jonne Halttunen (ŠKODA FABIA R5) má za cíl 

v nadcházející Rallye Monte Carlo zvítězit ve své kategorii. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na Rallye Monte Carlo 2019 

Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem 

(ŠKODA FABIA R5) skončili v kategorii WRC 2 mistrovství 

světa 2018 na třetím místě.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 
ŠKODA Motorsport: 

Rok 2018 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) se stali mistry světa 
v kategorii WRC 2 a současně počtvrté v řadě vyhráli titul mistrů České republiky (MČR). Mistři světa kategorie WRC 2 
z roku 2017, Pontus Tidemand/Jonas Andersson, skončili na druhém místě, stupně vítězů v celkovém hodnocení 
kategorie WRC 2 v rámci mistrovství světa za značku ŠKODA doplnila juniorská posádka Kalle Rovanperä/Jonne 
Halttunen (FIN/FIN). ŠKODA Motorsport po čtvrté v řadě vybojovala mistrovský titul v kategorii WRC 2 v hodnocení 
týmů.  

Úspěchy české značky ale byly doslova celosvětové. Japonci Yuya Sumiyama a navigátor Takahiro Yasui s privátně 
nasazeným vozem ŠKODA vyhráli FIA Asijsko-pacifický šampionát (APRC) a Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock 
(EAK/GB) získali titul ve FIA Africkém rallye šampionátu (ARC). Po vítězstvích ve FIA Jihoamerickém šampionátu 
(CODASUR) v letech 2013, 2016 a 2017 byla posádka ŠKODA ve složení Gustavo Saba/Fernando Mussano (PY/RA) 
úspěšná i v sezóně 2018. Posádky jedoucí s vozy ŠKODA navíc vyhrály v 17 národních mistrovstvích. 

Vůz ŠKODA FABIA R5 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. 

ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná už od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových soutěžích – 
ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů po celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rallye (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 
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cestovních vozů v roce 1981. ŠKODA několikrát triumfovala i na nejslavnější a nejstarší rallye na světě. Na Rally 
Monte-Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě. 

 

 

ŠKODA AUTO 

› byla založena v roce 1895 a patří k průkopníkům automobilismu, patří k nejstarším automobilkám světa, 
› ve svém výrobním programu má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, 

RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, stejně jako KAMIQ (v Číně) a SUPERB, 
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci strategie ŠKODA 2025 se společnost transformuje z tradičního výrobce automobilů na „Simply Clever 

společnost pro nejlepší možná řešení mobility“. 
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