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Maďarská rallye: Andreas Mikkelsen s vozem 
ŠKODA zvítězil – Oliver Solberg dojel čtvrtý 
 

› Norská posádka Andreas Mikkelsen a Ola Fløene s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo 

nasazeným týmem Topp Cars Rally Team jednoznačným způsobem vyhrála Maďarskou 

rallye, čtvrté kolo FIA Mistrovství Evropy v rallye 

› Po zdržení způsobeném dvěma defekty dojela posádka Oliver Solberg (S) a Aaron 

Johnston (IRL), jedoucí za podpory ŠKODA Motorsport v týmu Eurosol Racing Team 

Hungary, na čtvrtém místě 

› Posádky s vozy ŠKODA vyhrály devět ze 16 rychlostních zkoušek Maďarské rallye 

 

Nyíregyháza, 8. listopadu 2020 – Přišli, viděli, zvítězili: i tak lze popsat úspěšný návrat do 

závodění Andrease Mikkelsena a jeho spolujezdce Ola Fløenea. Za volantem vozu ŠKODA 

FABIA Rally2 evo nasazeného týmem Topp Cars Rally Team tato norská posádka vybojovala 

vítězství v Maďarské rallye, která byla čtvrtou soutěží letošního FIA Mistrovství Evropy 

v rallye. Oliver Solberg (S) a spolujezdec Aaron Johnston (IRL), jedoucí za podpory ŠKODA 

Motorsport s podobným vozem, avšak provozovaným týmem Eurosol Racing Team, 

skončila na čtvrtém místě. Po dvojici defektů během první etapy se nakonec na zmíněné 

umístění probojovali stíhací jízdou a získali tak cenné body do hodnocení ERC1 Junior. 

 

V roce 2017 jel Andreas Mikkelsen v barvách ŠKODA Motorsport FIA Mistrovství světa v kategorii 

WRC2. Zvítězil ve své kategorii v Rallye Monte Carlo a Francouzské rallye, v druhé z nich navíc 

skončil na pozoruhodném sedmém místě v celkové klasifikaci mezi výkonnějšími vozy WRC1. 

S vozem ŠKODA FABIA S2000 v letech 2011 a 2012 vyhrál Intercontinental Rally Championship 

(IRC). Na Maďarské rallye, která byla čtvrtým kolem letošního FIA Mistrovství Evropy, se společně 

se svým spolujezdcem Ola Fløenem vrátil k české automobilce. 

 

Již po několika testovacích kilometrech se Mikkelsen cítil za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 

evo, připravené maďarským týmem Topp Cars Rally Team, jako doma. „Za volantem vozu ŠKODA 

se cítím skvěle a jsem zde pro vítězství,“ prozradil před startem Mikkelsen své úmysly. Splnil, co si 

předsevzal, když se po druhé rychlostní zkoušce soutěže dostal do vedení. Nakonec vyhrál pět 

z devíti rychlostních zkoušek sobotní etapy. I během druhé etapy pokračovala dominance dvojice 

Mikkelsen a Fløene, která nakonec zvítězila s náskokem více než jedné a půl minuty. 

 

Během první etapy Maďarské rallye měl Oliver Solberg (S) méně štěstí. Po šesti rychlostních 

zkouškách se svým spolujezdcem Aaronem Johnstonem (IRL) vedl hodnocení ERC1 Junior a 

v celkové klasifikaci byl na třetím místě. Po defektu, který jej postihl na sedmé rychlostní zkoušce, 

se však kvůli časové ztrátě přibližně 45 sekund propadl na páté místo. Další prázdná pneumatika 

na poslední sobotní rychlostní zkoušce znamenala další časovou ztrátu, tentokrát více než jednu 

minutu, která švédsko-irskou dvojici poslala na devátou pozici. „Tyto rychlostní zkoušky opravdu 

nepatří k těm jednoduchým. Jsou to krásné silnice, ale neustále se mění přilnavost a druh povrchu 

– z bláta na ještě více bláta a pak náhle na sucho a mokro – tím je všechno hodně složité,“ řekl 

Solberg. „Opravdu nevím, jak se mi oba defekty staly. Upřímně řečeno, držel jsem se uprostřed 

silnice.“ 
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Další posádka jedoucí s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo ve složení Emil Lindholm a Mikael 

Korhonen měla ještě větší smůlu. Finové na poslední rychlostní zkoušce dne uvízli a museli 

odstoupit ze čtvrté pozice. 

 

Oliver Solberg a Aaron Johnston se během druhého dne soutěže prokousávali startovním polem 

vzhůru. Druhý den dojeli na druhém místě, což je posunulo na celkově čtvrtou pozici. „Auto i tým 

Eurosol Racing Team Hungary byly perfektní,“ řekl 19letý jezdec. „Spolupracovalo se nám velmi 

dobře a na voze jsme udělali několik změn v nastavení, které v průběhu víkendu opravdu zvýšily 

naši rychlost.“ Solberg dojel v ERC1 Junior na třetím místě a do hodnocení této třídy díky tomu 

získal cenné body. 

 

Mikkelsen spolu se Solbergem vyhráli devět ze 16 rychlostních zkoušek Maďarské rallye, čímž 

jasně ukázali rychlost a schopnosti vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo v její třídě.  

 

 

Celkové výsledky Maďarské rallye (ERC) 

 

1. Mikkelsen/Fløene (N/N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 1.48:31,1 h 

2. Munster/Louka (LUX/B), Hyundai i20 Rally2, +1:32,2 min  

3. Llarena/Fernández (E/E), Citroën C3 Rally2, +2:00,3 min 

4. Solberg/Johnston (S/IRL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +2:04,8 min 

5. Mayr-Melnhof/Welserheimb (A/A), Ford Fiesta Mk II Rally2, +2:08,2 min 

6. Herczig/Ferencz (H/H), Volkswagen Polo GTI Rally2, +2:31,4 min 

 

Aktuální pořadí ERC (po 4 ze 6 kol) 

 

1. Alexey Lukyanuk (RUS), Citroën, 115 bodů 

2. Grégoire Munster (B), Hyundai, 89 bodů 

3. Oliver Solberg (S), ŠKODA a VW, 84 bodů 

 

Aktuální pořadí ERC1 Junior (po 4 ze 6 kol) 

 

1. Grégoire Munster (B), Hyundai, 125 bodů  

2. Oliver Solberg (S), ŠKODA a VW, 122 bodů 

3. Llarena Efrén (E), ŠKODA, 79 bodů 

 

Číslo dne: 7   

Andreas Mikkelsen/Ola Fløene zajeli se svým vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo na 16 rychlostních 

zkouškách Maďarské rallye sedm nejrychlejších časů – žádná jiná posádka nevyhrála více 

rychlostních zkoušek než tato švédská dvojice. 
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Kalendář FIA Mistrovství Evropy v rallye (ERC) pro rok 2020: 
 
Soutěž     Datum  
Rallye města Říma (Itálie)   24.07.–26.07.2020 
Rallye Liepāja (Lotyšsko)   14.08.–16.08.2020 
Rallye Fafe Montelongo (Portugalsko) 02.10.–04.10.2020 
Maďarská rallye    06.11.–08.11.2020 
Rallye Kanárské ostrovy (Španělsko) 26.11.–28.11.2020 
Rallye Spa (Belgie)   12.12.–13.12.2020 

 

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 na sociálních sítích: 

 

Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Motorsport na Maďarské rallye 

Norská dvojice Andreas Mikkelsen/Ola Fløene 

(ŠKODA FABIA Rally2 evo) oslavila na Maďarské 

rallye jednoznačné vítězství 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Motorsport na Maďarské rallye 

Posádka Oliver Solberg/Aaron Johnston (S/IRL) 

dovezla v Maďarské rallye svůj vůz ŠKODA FABIA 

Rally2 evo na čtvrtém místě 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 

Rok 2019 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen (FIN/FIN) vyhráli tituly 
mistrů světa v kategorii WRC 2 Pro pro jezdce a spolujezdce a současně pomohli získat titul mistra světa v kategorii 
výrobců v sezóně 2019 pro tým ŠKODA Motorsport. V sezóně 2019 byly úspěšné také zákaznické týmy ŠKODA, které 
vybojovaly 5 titulů pod hlavičkou FIA a současně se jim podařilo získat 23 prvenství v národních šampionátech. 

Úspěšný příběh české značky se však nepsal pouze doma, ale byl opět celosvětový. Za volantem vozu ŠKODA FABIA 
R5 vyhrála mistrovství Evropy FIA European Rally Championship (ERC) posádka Chris Ingram/Ross Whittock 
(GB/GB). Filip Mareš s Janem Hlouškem (CZ/CZ) obsadili celkové první místo v juniorském mistrovství Evropy FIA 
ERC1 Junior. Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (KEN/GB) s vozem ŠKODA FABIA R5 zvítězili v mistrovství Afriky 
FIA African Rally Championship (ARC), zatímco Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) triumfovali v severo- 
a středoamerickém mistrovství FIA North American and Central American Rally Championship (NACAM). 

Vůz ŠKODA FABIA R5 evo s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, byl mezinárodní automobilovou 
federací FIA homologován 1. dubna 2019. Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní 
tradici značky ŠKODA. Celkově se obou generací českého soutěžního speciálu prodalo po celém světě více než 320 
kusů.  
 
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 
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 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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