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Safari Rally v Keni: Soukromá posádka s vozem 
ŠKODA FABIA Rally2 evo vyhrála v kategorii WRC2 
nejnáročnější rally sezóny 
 

› Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (PL/PL) ze zákaznického týmu ŠKODA 

Motorsport – LOTOS Rally Team – ovládli ve WRC2 šesté kolo FIA Mistrovství světa v rally 

› Díky vítězství v Powerstage v rámci kategorie WRC2 se Kajetanowicz ujal také vedení 

v celkovém hodnocení dané kategorie 

› Pouze čtyři posádky kategorie WRC2 „přežily“ extrémně náročné rychlostní zkoušky 

v Lake Naivasha aera – tři z nich jely s vozem ŠKODA FABIA Rally2  

Naivasha (KEN), 26. června 2022 – Safari Rally v Keni, šesté kolo FIA Mistrovství světa 

v rally, dostála své pověsti. Z osmi startujících posádek kategorie WRC2 dojely do cíle 

pouze čtyři. Vítězství si připsala polská dvojice Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak 

(ŠKODA FABIA Rally2 evo). Kajetanowicz se díky svému prvnímu letošnímu vítězství 

v kategorii WRC2 ujal také průběžného celkového vedení kategorie WRC2. 

 

Přibližně 360 kilometrů měřených rychlostních zkoušek v okolí jezera Naivasha, asi 100 kilometrů 

severně od hlavního města Nairobi, prověřilo muže i stroje na maximum. Písek hluboký až po 

kolena, lokálně známý jako fesh-fesh, občas způsobil, že jezdci v polovině etapy ztratili orientaci. 

Neustálé nebezpečí představovaly velké kameny uprostřed cesty. K tomu se přidaly ještě silné 

deště v sobotní odpolední druhé etapě, které způsobovaly aquaplaning a současně přinesly na trať 

bahno s přilnavostí ledu. 

 

„Takové podmínky jsem ve své kariéře ještě nezažil,“ řekl Kajetan Kajetanowicz už po úvodním 

shakedownu. Přesto Polák za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo v průběhu celé rally 

neudělal chybu. Kajetanowicz, navigovaný spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem, zajel 

v kategorii WRC2 na pěti z prvních sedmi rychlostních zkoušek nejrychlejší čas. A co víc, posádka 

LOTOS Rally Teamu vyhrála všech šest rychlostních zkoušek druhé etapy. Vzhledem k tomu, že 

většina soupeřů měla potíže a musela využít pravidlo umožňující restart do soutěže, zvýšil se 

náskok posádky Kajetanowicz/Sczepaniak na více než 20 minut. 

 

V závěrečné etapě se „Kajto“ soustředil na to, aby se vyhnul problémům. Tři bonusové body za 

vítězství v Powerstage ve své kategorii si však nenechal uniknout. Díky vítězství na další rychlostní 

zkoušce si posádka připsala za tuto rally nejvyšší možný počet 28 bodů. Protože na Safari Rally 

v Keni chyběly v průběžném pořadí čtyři první posádky kategorie WRC2, Kajetanowicz se dostal do 

čela této kategorie. „Je to jako sen a nechci se probudit. Je to nejtěžší rally celého mistrovství a je 

úžasné v ní zvítězit. Děkuji celému svému týmu, odvedl opravdu dobrou práci a je to fantastické,“ 

zářil Kajetanowicz po dokončení závěrečné etapy. 

 

Ze čtyř posádek kategorie WRC2, které viděly cíl Safari Rally v Keni, se tři spolehly na vůz ŠKODA 

FABIA Rally2. Třetí, resp. čtvrté místo obsadili domácí Amanraaj Rai/Gurdeep Panesar a Aakif 

Virani/Bhatti Azhar.  
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Dalším kolem v kalendáři FIA Mistrovství světa v rally je jedna z nejrychlejších rally sezony – 

Estonská rally (14. až 17. července 2022), která se pojede na šotolinových rychlostních zkouškách 

s táhlými zatáčkami v okolí města Tartu.  

 

 

Výsledky Safari Rally v Keni (WRC2) 

 

1. Kajetanowicz/Szczepaniak (PL/PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 4.16:02,5 hod  

2. Johnston/Kihurani (USA/USA), Citroën C3 Rally2, +19:08,2 min 

3. Rai/Panesar (KEN/KEN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +29:13,9 min  

4. Virani/Azhar (KEN/KEN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1.02:51,1 hod 

 

 

Číslo rally: 15 

Jezdci s vozy ŠKODA FABIA Rally2 zajeli nejrychlejší časy kategorie WRC2 na 15 z 19 

rychlostních zkoušek celé rally. Vítěz kategorie WRC2 Kajetan Kajetanowicz (POL) získal vavříny 

14krát. Jedno vítězství v rychlostní zkoušce WRC2 vybojoval Gaurav Gill z Indie. Ten není u české 

značky žádným nováčkem – vyhrál s vozem ŠKODA FABIA v letech 2013, 2016 a 2017 Asijsko-

pacifické mistrovství v rally. 

 

 

Prvních 5 jezdců kategorie WRC2 (po 6 z 13 rally) 

 

1. Kajetan Kajetanowicz (PL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 66 bodů 

2. Yohan Rossel (F), Citroën C3 Rally2, 63 bodů 

3. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 52 bodů 

4. Andreas Mikkelsen (N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 51 bodů 

5. Chris Ingram (GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 44 bodů 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 
http://skoda-motorsport.com  
 
 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA Motorsport na Safari Rally v Keni 

Kajetan Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem 

Szczepaniakem z Polska zvítězili v kategorii WRC2 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu LOTOS Rally 

Team. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport na Safari Rally v Keni 

V extrémně náročných podmínkách si polská posádka 

Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (ŠKODA 

FABIA Rally2 evo) připsala své první vítězství v kategorii 

WRC2 v letošní sezoně. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport na Safari Rally v Keni 

Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (PL/PL) 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu LOTOS Rally 

Team získali 14 vítězství v rychlostních zkouškách 

kategorie WRC2. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport na Safari Rally v Keni 

Ind Gaurav Gill (ŠKODA FABIA Rally2) má v plánu 

zúčastnit se podniků FIA Mistrovství světa v rally 

v Řecku, Estonsku a Japonsku.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 
ŠKODA Motorsport: 

› ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní od roku 1901, a to jak v rally, tak na okruzích. 
› Mezi největší úspěchy patří vítězství v Mistrovství Evropy cestovních vozů (ETCC) v roce 1981 s vozem ŠKODA 

130 RS. 
› V posledních letech vybojovala pro českou automobilku mnoho úspěchů na tratích světových rally ŠKODA FABIA. 

V letech 2009 až 2014 si ŠKODA FABIA S2000 (atmosféricky plněný motor 2,0 litru, pohon všech kol) zajistila v rally 
50 mezinárodních a národních titulů. ŠKODA FABIA S2000 také pomohla třikrát zvítězit ve FIA Mistrovství Evropy 
v rally (ERC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC).  

› V roce 2015 ŠKODA FABIA R5 (motor 1,6 l turbo, pohon všech kol) pokračovala v úspěšné historii modelu S2000. 
V následujících letech získali tovární jezdci ŠKODA Motorsport s modely ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA 
FABIA Rally2 evo několik titulů v kategoriích WRC2/WRC2 Pro FIA Mistrovství světa v rally. Tituly vybojoval Jan 
Kopecký (CZ), Esapekka Lappi (FIN), Pontus Tidemand (S), Kalle Rovanperä (FIN) a Andreas Mikkelsen (N). 
S podporou týmu ŠKODA Motorsport se tým Toksport WRT stal týmovým mistrem světa kategorie WRC2 pro rok 
2020. 

› Zákaznické týmy ŠKODA Motorsport získaly tituly také ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC), FIA Mistrovství 
Evropy v rally (ERC), FIA Mistrovství Afriky v rally (ARC), FIA Mistrovství Severní a Střední Ameriky v rally 
(NACAM), FIA Mistrovství Jižní Ameriky v rally (CODASUR) a FIA Mistrovství Asie a Tichomoří v rally (APRC).  

› V roce 2021 získal Andreas Mikkelsen (N, tým Toksport WRT) za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo titul 
mistra světa jezdců kategorie WRC2 a současně i celkové vítězství ve FIA Mistrovství Evropy v rally. 

› Do konce sezony 2021 si vozy ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA FABIA Rally2 evo připsaly více než 1500 
vítězství a více než 3700 umístění na stupních vítězů v 65 zemích.    
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ŠKODA AUTO  

 
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
zaměstnává celosvětově přibližně 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

https://www.skoda-motorsport.com/cs/
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs

