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Lausitz-Rallye: ŠKODA FABIA RS Rally2 při své 
závodní premiéře zvítězila 
 

› Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem 

Eriksenem vyhráli s prvním vozem ŠKODA FABIA RS Rally2 dodaným zákaznickému týmu 

šotolinovou soutěž v Německu  

› Michal Hrabánek, šéf ŠKODA Motorsport: „Vítězství je pro celý náš tým opravdu 

zaslouženým výsledkem.“ 

› Kromě toho se čtyři vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo a ŠKODA FABIA Rally2 umístily 

v poslední soutěži European Rally Trophy, která se jela v Sasku, v první desítce 

Boxberg (D), 7. listopadu 2022 – Úspěšná závodní premiéra vozu ŠKODA FABIA RS Rally2: 

Nová generace rallyového speciálu z Mladé Boleslavi s Norem Andreasem Mikkelsenem za 

volantem a Torsteinem Eriksenem na sedadle spolujezdce dokončila německou Lausitz-

Rallye přesvědčivým vítězstvím. 

 

Vůbec první zákaznický vůz ŠKODA FABIA RS Rally2 opustil haly ŠKODA Motorsport a putoval do 

týmu Toksport WRT. Tento německý tým obvykle přihlašuje vozy ŠKODA do kategorie WRC2 FIA 

Mistrovství světa v rally. Nasazení nové generace do své závodní flotily ale naplánoval jako 

pomyslný rozšířený shadedown na Lausitz-Rallye, která je jednou z nejnáročnějších šotolinových 

soutěží ve střední Evropě. A zcela nový vůz ŠKODA FABIA RS Rally2 zde splnil svůj úkol. 

Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem 

vyhráli jednodenní soutěž s náskokem více než 20 sekund. 

 

„První rally pro nový vůz ŠKODA FABIA RS Rally2 je za námi. Andreas s Torsteinem zvítězili a toto 

vítězství je pro ŠKODA Motorsport opravdu zaslouženým výsledkem. Chci poděkovat všem členům 

našeho týmu a všem lidem, kteří nás podporují,“ komentoval Michal Hrabánek, šéf ŠKODA 

Motorsport. 

 

Andreas Mikkelsen si pochvaloval nově vyvinutý speciál pro skupinu Rally2 z Mladé Boleslavi. 

„Prožili jsme skvělý den. ŠKODA FABIA RS Rally2 byla úžasná,“ řekl po oslavě vítězství. „Když 

jedete rally, je to vždycky jiné než při testování. Během soutěže jsme udělali několik změn a auto 

díky nim bylo stále lepší a lepší. Je samozřejmě výjimečné vybojovat vůbec první vítězství pro vůz 

ŠKODA FABIA RS Rally2.“ Šéf týmu Toksport WRT Serkan Duru se ale již díval více dopředu: „Na 

tomto vítězství budeme stavět budoucnost.“ 

 

Lausitz-Rallye, která se počítá jako závěrečný podnik European Rally Trophy (ER) 2022, se jela na 

obslužných komunikacích bývalých nebo dokonce stále aktivních povrchových dolů na hnědé uhlí 

v blízkosti německo-polských hranic. Vydatné deště ve dnech před startem přinesly spoustu stojaté 

vody, díky níž byly rychlostní zkoušky extrémně měkké, což mělo za následek vytvoření hlubokých 

kolejí v průběhu soutěže. Zejména zákaznické týmy ŠKODA Motorsport však tuto výzvu ustály. 

Kromě celkového vítězství nového vozu ŠKODA FABIA RS Rally2 se čtyři vozy ŠKODA FABIA 

Rally2 evo a ŠKODA FABIA Rally2 umístily v první desítce.  

 

Nejlépe z nich dojel Eurosol Racing Team. Loňští vítězové, několikanásobný mistr Německa 

Matthias Kahle se spolujezdcem Christianem Dörrem, vystoupili na stupně vítězů jako třetí celkově, 
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následováni českou posádkou Adam Březík/Ondřej Krajča z týmu Samohýl ŠKODA Team a 

Estonci Raulem Jeetsem/Andrusem Toomem z týmu Sports Racing Technology.      

 

 

Výsledky Lausitz-Rallye 

 

1. Mikkelsen/Eriksen (N), ŠKODA FABIA RS Rally2, 1.24:02,4 h  

2. Kristensen/Johansson (S/S), Hyundai i20 N Rally2, +21,6 s 

3. Kahle/Dörr (D/D), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +2:44,9 min 

4. Březík/Krajča (CZ/CZ), ŠKODA FABIA Rally2, +3:45,2 min 

5. Jeets/Toom (EST/EST), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +4:13,3 min 

 

 

 

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: 

 Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 

 

 

 

Fotografie k tématu: 
 

 

 

 

 

Video: ŠKODA Motorsport na Lausitz-Rallye 

Rekapitulace soutěžní premiéry vozu ŠKODA FABIA RS 

Rally2 na Lausitz-Rallye (5. listopadu 2022), která 

skončila vítězstvím norské posádky Andreas 

Mikkelsen/Torstein Eriksen. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport na Lausitz-Rallye 

Zcela nový vůz ŠKODA FABIA RS Rally2 týmu Toksport 

WRT zvítězil na šotolinové rally v Německu s úřadujícím 

mistrem světa kategorie WRC2 Andreasem 

Mikkelsenem z Norska za volantem. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport na Lausitz-Rallye 

Norové Andreas Mikkelsen (vpravo) a Torstein Eriksen 

při své závodní premiéře s vozem ŠKODA FABIA RS 

Rally2 přesvědčivě zvítězili. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Lausitz-Rallye 

V extrémně náročných podmínkách fungovala zcela 

nová ŠKODA FABIA RS Rally2 při své vůbec první 

závodní jízdě zcela bezchybně. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Lausitz-Rallye 

Několikanásobný mistr Německa Matthias Kahle se 

spolujezdcem Christianem Dörrem obsadili s vozem 

ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Eurosol Racing třetí 

místo. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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› 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. 
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