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Mistrovské tituly ve WRC2 pro jezdce ŠKODA Emila 
Lindholma a Mauro Miele a tým Toksport WRT 
 

› Emil Lindholm (ŠKODA FABIA Rally2 evo) z Finska přežil minutu hrůzy a v posledním kole 

FIA Mistrovství světa v rally v Japonsku získal jezdecký titul kategorie WRC2 pro rok 2022 

› Tým Toksport WRT podporovaný ŠKODA Motorsport obsadil první a třetí místo 

v celkovém hodnocen týmů kategorie WRC2. 

› Ital Mauro Miele (ŠKODA FABIA Rally2 evo) se stal historicky prvním mistrem světa 

kategorie WRC2 Masters 

› Bývalý jezdec formule 1 Heikki Kovalainen (ŠKODA FABIA Rally2 evo) z Finska dojel při 

své premiéře ve FIA Mistrovství světa v rally na čtvrtém místě kategorie WRC2  

Aichi/Gifu (J), 13. listopadu 2022 – Emil Lindholm (ŠKODA FABIA Rally2 evo) je novým 

mistrem světa v kategorii jezdců kategorie WRC2. V pozici držitele titulu v hlavní podpůrné 

kategorii FIA Mistrovství světa v rally vystřídal svého kolegu z týmu Toksport WRT Andrease 

Mikkelsena. S celkově druhým Mikkelsenem a třetím Kajetanem Kajetonwiczem obsadili 

jezdci značky ŠKODA první tři místa v celkovém hodnocení jezdců kategorie WRC2. Tým 

Toksport WRT jedoucí s podporou ŠKODA Motorsport získal v kategorii WRC2 mistrovský 

titul mezi týmy a jezdec ŠKODA Mauro Miele vybojoval titul v kategorii WRC2 Masters. 

 

Dva jezdci s vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo odstartovali do finále FIA Mistrovství světa v rally 2022 

– Japonské rally – s matematickou šancí předstihnout vedoucího jezdce kategorie WRC2 Andrease 

Mikkelsena a stát se novým mistrem světa v hodnocení jezdců: Emil Lindholm z Finska a Kajetan 

Kajetanowicz z Polska.  

 

Lindholm se spolujezdkyní Reetou Hämäläinen se hned od začátku dostali do vedení kategorie 

WRC2. Pouze na jedné rychlostní zkoušce během pátečních jízd měli navrch jejich kolegové 

z týmu Toksport WRT Sami Pajari/Enni Mälkönen. Do sobotního rána dominovaly kategorii WRC2 

obě finské posádky, přičemž Lindholm/Hämäläinen vedli před Pajarim/Mälkönenem. Až déšť vše 

změnil. Po zvolení špatných pneumatik do těchto extrémně náročných podmínek Pajari/Mälkönen 

ztratili hodně času a nakonec dojeli do cíle jako pátí v kategorii WRC2. Během předposlední 

rychlostní zkoušky přežili Lindholm/Hämäläinen hodiny bez poškození jejich vozu ŠKODA FABIA 

Rally2 evo. Ztratili však více než minutu. Okamžitě potom se jejich prioritou stalo dojetí do cíle bez 

riskování, což se jim nakonec podařilo a v kategorii WRC2 obsadili třetí místo. To Lindholmovi 

stačilo k tomu, aby se stal novým mistrem světa v hodnocení jezdců kategorie WRC2. Reeta 

Hämäläinen současně s ním získala mistrovský titul pro spolujezdce. 

 

Lindholm v letošní sezóně vybojoval tituly dva, protože zvítězil ještě v kategorii WRC2 Junior. 

„Upřímně řečeno, bude chvíli trvat, než si to uvědomíme. Zažili jsme těžké časy, ale jsem moc 

vděčný lidem, kteří nás stále podporují. Zdá se, že se to konečně vyplácí,“ řekl 26letý Lindholm. Na 

pozici držitele titulu mistra světa kategorie WRC2 vystřídal kolegu z týmu Toksport WRT Andrease 

Mikkelsena. Obhájce loňského titulu z Norska na Japonské rally chyběl, protože již před touto 

závěrečnou rally měl odjeto maximum povolených sedm soutěží. Mikkelsen dokončil sezónu 

v celkovém pořadí jezdců kategorie WRC2 na druhém místě.  

 

https://www.skoda-motorsport.com/cs/
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
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https://twitter.com/motorsportskoda
https://www.instagram.com/skodamotorsport/?hl=cs
https://www.facebook.com/motorsportskoda/
https://www.youtube.com/user/motorsportskoda
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Bohužel Kajetan Kajetanowicz již po dvou rychlostních zkouškách vypadl z boje o titul kategorie 

WRC2. Bývalý mistr FIA Mistrovství Evropy a jeho spolujezdec Maciej Szczepaniak narazili při 

výjezdu ze slavného tunelu Isegami do zdi. Vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu ORLEN byl příliš 

poškozen na to, aby mohl pokračovat. „Možná jsem příliš riskoval. Ale když bojujete o titul, musíte 

riskovat. Dnes nám ale chybělo štěstí,“ řekl Kajetanowicz. „I tak jsem šťastný. V celkovém pořadí 

jezdců kategorie WRC2 jsem třetí, a to je pro náš malý tým velmi dobrý výsledek.“ 

 

Body, které Mikkelsen s Lindholmem nasbírali v průběhu sezony, stejně jako získané body 

Lindholma a Pajariho během Japonské rally, zajistily týmu Toksport WRT podporovaného ŠKODA 

Motorsport titul v hodnocení týmů kategorie WRC2. Druhá divize německého týmu Toksport WRT2 

zakončila sezónu v hodnocení týmů na třetím místě. 

 

Titul v nové kategorii WRC2 Masters pro jezdce starší 50 let pro rok 2022 získal rovněž jezdec 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo. Italové Mauro Miele a Luca Beltrame obvykle startují s vozem 

týmu Dream One Racing. Z logistických důvodů ale pouze pro Japonskou rally přestoupili do týmu 

Toksport WRT, a zde ve své kategorii slavili vítězství. Přesně to potřebovali k tomu, aby sesadili 

německého jezdce značky ŠKODA Armina Kremera v celkovém hodnocení z první pozice. 

 

Pozornost upoutala také ohromující jízda bývalého jezdce formule 1. Heikki Kovalainen, vítěz jedné 

Velké ceny z roku 2008, není ve světě rally žádným nováčkem. Ve voze ŠKODA FABIA Rally2 evo 

týmu Aicello se spolujezdkyní Sae Kitagawa 41letý Fin vyhrál mistrovství Japonska. Tato posádka 

dokončila svoji vůbec první účast ve FIA Mistrovství světa na vynikajícím čtvrtém místě kategorie 

WRC2. „Úžasný zážitek! V budoucnu bych chtěl něco podobného zažít znovu,“ řekl Kovalainen. 

 

Výsledky Japonské rally (WRC2) 

 

1. Munster/Louka (L/B), Hyundai i20 N Rally2, 2.51:41.1 hod 

2. Suninen/Markkula (FIN/FIN), Hyundai i20 N Rally2, +21,6 s 

3. Lindholm/Hämäläinen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +34,8 s 

4. Kovalainen/Kitagawa (FIN/J), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1:09,1 min  

5. Pajari/Mälkönen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1:10,0 min 

6. Johnston/Kihurani (USA/USA), Citroën C3 Rally2, +3:02,7 min 

 

Číslo rally: 11 

Jezdci značky ŠKODA zajeli nejrychlejší časy v kategorii WRC2 na jedenácti ze šestnácti odjetých 

rychlostních zkoušek. Sedm rychlostních zkoušek vyhrála posádka Emil Lindholm/Reeta 

Hämäläinen, tři vyhráli finští kolegové Sami Pajari/Enni Mälkönen. Novopečený mistr světa 

kategorie WRC2 Masters Mauro Miele se spolujezdcem Lucou Beltrame zvítězili v závěrečné 

Power Stage. 

 

 

Prvních 5 jezdců kategorie WRC2 Open (po 13 rally) 

1. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 116 bodů 

2. Andreas Mikkelsen (N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 109 bodů 

3. Kajetan Kajetanowicz (P), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 104 bodů 

4. Yohan Rossel (F), Citroën C3 Rally2, 98 bodů 

5. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 85 bodů 

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
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První 3 týmy kategorie WRC2 (po 13 rally) 

1. Toksport WRT, 188 bodů 

2. Hyundai Motorsport N, 182 bodů 

3. Toksport WRT2, 159 bodů 

 

První 3 jezdci kategorie WRC2 Junior (po 13 rally) 

1. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 136 bodů 

2. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 104 bodů 

3. Chris Ingram (GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 92 bodů 

 

První 3 jezdci kategorie WRC2 Masters (po 13 rally) 

1. Mauro Miele (I), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 129 bodů 

2. Armin Kremer (D), ŠKODA FABIA Rally2 evo/Citroën C3 Rally2, 125 bodů 

3. Jean-Michel Raoux (F), VW Polo GTI Rally2, 95 bodů 

 

 

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 a video k tématu: 
 

 

Video: ŠKODA Motorsport na Japonské rally 

Link na videoreportáž ŠKODA Motorsport z posledního 

podniku FIA Mistrovství světa v rally s novými mistry 

světa kategorie WRC2 Emilem Lindholmem, Reetou 

Hämäläinen a Maurem Mielem. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Japonské rally 

Třetí místo v kategorii stačilo Emilu Lindholmovi z týmu 

Toksport WRT (ŠKODA FABIA Rally2 evo) k celkovému 

vítězství v kategorii WRC2 v hodnocení jezdců. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

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
mailto:zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
http://skoda-motorsport.com/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
https://skoda-motorsport.s3.amazonaws.com/com/2022/11/Rally-Japan-2022_final.mp4
https://skoda-motorsport.s3.amazonaws.com/com/2022/11/Rally_Japan_Lindholm-scaled.jpg
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
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ŠKODA Motorsport na Japonské rally 

Mistři světa kategorie WRC2 mezi jezdci Emil Lindholm, 

spolujezdci Reeta Hämäläinen a týmy Toksport WRT 

slaví na stupních vítězů Japonské rally. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 
 

ŠKODA Motorsport na Japonské rally 

Mistr světa kategorie WRC2 mezi jezdci a kategorie 

WRC2 Junior Emil Lindholm (vpravo), mistryně světa 

mezi spolujezdci kategorie WRC2 Reeta Hämäläinen z 

týmu Toksport WRT podporovaného ŠKODA Motorsport. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Japonské rally 

Bývalý pilot formule 1 Heikki Kovalainen z Finska 

a japonská navigátorka Sae Kitagawa dojeli s vozem 

ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Aicello v kategorii 

WRC2 na čtvrtém místě. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport na Japonské rally 

Ital Mauro Miele se spolujezdcem Lucou Beltramem 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo zvítězil v kategorii 

WRC2 Masters a stal se historicky prvním mistrem světa 

této kategorie. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport na Japonské rally 

Ital Mauro Miele se spolujezdcem Lucou Beltrame 

(ŠKODA FABIA Rally2 evo) slaví na stupních vítězů 

Japonské rally své třetí vítězství v sezóně v kategorii 

WRC2 Masters. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport na Japonské rally 

Posádka Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak 

(ŠKODA FABIA Rally2 evo) týmu ORLEN měla v pátek 

nehodu. „Kajto“ skončil v celkovém hodnocení jezdců 

kategorie WRC2 na třetím místě. 

 

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.  

 

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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https://www.facebook.com/motorsportskoda/
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