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Estonská rally: Úřadující mistr světa Andreas 
Mikkelsen jedoucí s vozem ŠKODA bude usilovat 
o třetí vítězství v sezóně 
 

› Nor Andreas Mikkelsen z týmu Toksport WRT podporovaného ŠKODA Motorsport se chce 

v sedmém kole FIA Mistrovství světa v rally vrátit do vítězného tažení 

› Polský jezdec Kajetan Kajetanowicz s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo vede po vítězství 

v kategorii WRC2 na nedávné Safari Rally v Keni celkové pořadí své kategorie 

› Mezi deseti posádkami ŠKODA přihlášenými do kategorie WRC2 patří finští mistři Emil 

Lindholm/Reeta Hämäläinen k favoritům na umístění na stupních vítězů 

Mladá Boleslav, 13. července 2022 – Estonská rally (14. – 17. července 2022) zahajuje druhou 

polovinu letošního třináctidílného FIA Mistrovství světa v rally (WRC). Úřadující mistr světa 

kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen (ŠKODA FABIA Rally2 evo) chce snížit náskok na čelo 

průběžného pořadí kategorie WRC2. Po dvou vítězstvích ve své kategorii na začátku sezóny 

tento Nor nedávno dvakrát po sobě odstoupil. Naopak Kajetan Kajetanowicz se v současné 

době veze na vlně úspěchů. Po vítězství v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni před třemi 

týdny vede polský soukromník značky ŠKODA celkové hodnocení kategorie WRC2. 

 

Andreas Mikkelsen zahájil sezónu 2022 vítězstvím v kategorii WRC2 na Rallye Monte-Carlo 

a Švédské rally jako ve snu. V poslední době však norského jezdce postihly potíže, protože 

odstoupil v Portugalsku a v Itálii. Úřadující mistr světa kategorie WRC2 a FIA Mistr Evropy v rally 

má proto na nadcházející Estonské rally více než velkou motivaci. „Mám rád rychlé a hladké 

šotolinové rychlostní zkoušky a vím, jak dobře na nich funguje vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo. 

Je pro mě nesmírně důležité, abych si dojel pro vítězství. To by byl nejlepší způsob, jak vrátit cestu 

za obhajobou titulu v kategorii WRC2 do správného směru,“ zdůrazňuje Mikkelsen. Jako obvykle se 

bude o vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo nasazený týmem Toksport WRT dělit s norským 

spolujezdcem Torsteinem Eriksenem.  

 

Zatímco Safari Rally v Keni neměla posádka Mikkelsen/Eriksen na programu, jejich kolegové 

u značky ŠKODA Kajetan Kajetanowicz se spolujezdcem Maciejem Szczepaniakem (PL/PL) z týmu 

LOTOS Rally Team na této rally, která byla součástí východoafrického mistrovství, v kategorii 

WRC2 zvítězili. „Kajto“ se díky svému prvnímu vítězství v kategorii WRC2 v sezóně posunul do 

čela jejího průběžného pořadí. „Splnil se mi sen. Teď jde ale o to, abychom si zachovali chladnou 

hlavu a získali body v Estonsku,“ dívá se Kajetanowicz dopředu.  

 

Mezi 20 účastníky kategorie WRC2 přihlášenými do Estonské rally je ŠKODA opět zdaleka 

nejsilnější značkou. S jejím vozem jede celkem deset posádek z tohoto seznamu. Bolivijský mladík 

Marco Bulacia z týmu Toksport WRT podporovaného ŠKODA Motorsport touží konečně získat své 

první mistrovské body v letošní sezóně. Také posádka Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen patří 

v kategorii WRC2 mezi kandidáty na umístění na stupních vítězů. Úřadující finští mistři jedoucí 

s dalším vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo jsou přihlášeni k zisku bodů pro tým Toksport WRT2. 

Při příjezdu na Estonskou rally vede právě Toksport WRT2 celkové pořadí týmů kategorie WRC2. 
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Estonská rally nabídne 24 rychlostních zkoušek, které se pojedou na hladkých a rychlých 

šotolinových cestách v celkové délce 314,26 kilometru. Rally začíná ve čtvrtek večer (14. července) 

showstage ve městě Tartu. Slavnostní vyhlášení vítězů je naplánováno na neděli (17. července) 

v 17 hodin místního času. 

 

 

Věděli jste, že… 

 

...Estonská rally hostila FIA Mistrovství světa v rally poprvé teprve před dvěma lety? 

 

...Estonská rally umožnila restart FIA Mistrovství světa v rally v sezóně 2020 po vynucené 

přestávce způsobené pandemií koronaviru? 

 

...Estonská rally je největší motoristickou akcí v Pobaltí a že rally je v Estonsku jedním 

z nejpopulárnějších sportů? 

 

 

 

Prvních 5 jezdců kategorie WRC2 (před Estonskou 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 

 

První 3 jezdci kategorie WRC2 Junior (před Estonskou rally) 

 

1. Chris Ingram (GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 67 bodů 

2. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 61 bodů 

3.  Erik Cais (CZ), Ford Fiesta Rally2, 45 bodů 

 

První 3 týmy kategorie WRC2 (před Estonskou rally) 

 

1. Toksport WRT2 (ŠKODA), 73 bodů 

2. Toksport WRT (ŠKODA), 62 bodů 

3. Hyundai Motorsport N (Hyundai), 58 bodů 
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Kalendář FIA Mistrovství světa v rally pro rok 2022: 
 
Rallye Monte-Carlo  20. – 23. 01. 2022 
Švédská rally   24. – 27. 02. 2022 
Chorvatská rally   21. – 24. 04. 2022 
Portugalská rally   19. – 22. 05. 2022 
Italská rally (Sardinie)  02. – 05. 06. 2022 
Keňská rally   23. – 26. 06. 2022 
Estonská rally   14. – 17. 07. 2022 
Finská rally   04. – 07. 08. 2022 
Belgická rally   18. – 21. 08. 2022 
Řecká rally (Akropolis)  08. – 11. 09. 2022 
Rally Nový Zéland  29. 09. – 02. 10. 2022 
Španělská rally   20. – 23. 10. 2022 
Japonská rally   10. – 13. 11. 2022 

 

 

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 Estonské rally 

Norové Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen s vozem 

ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT usilují 

o své třetí vítězství v kategorii WRC2 v letošní sezóně. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Estonské rally 

Posádka ŠKODA Kajetan Kajetanowicz/Maciej 

Szczepaniak z polského týmu LOTOS Rally Team 

cestuje do Estonska posilněná vítězstvím v kategorii 

WRC2 z nedávné Safari Rally v Keni. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Sledujte nás na webu ŠKODA Motorsport a na sociálních sítích: 

Facebook YouTube Twitter Instagram 

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.   

 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní 

Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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