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Silné zastoupení značky ŠKODA na Rallye Monte-
Carlo: cílem mistra světa WRC2 Mikkelsena je 
vítězství 
 

› Šampion WRC2 Andreas Mikkelsen chce na prvním podniku FIA Mistrovství světa v rally 

2022 zopakovat loňské vítězství v této kategorii  

› S podporou ŠKODA Motorsport nasadí tým Toksport WRT další dva vozy ŠKODA FABIA 

Rally2 evo pro Marca Bulaciu z Bolívie a Nikolaje Gryazina z Ruska  

› Bývalý tovární jezdec značky ŠKODA Freddy Loix z Belgie se vrací do FIA Mistrovství 

světa v rally s privátně nasazeným vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo 

Mladá Boleslav, 18. ledna 2021 – Během Rallye Monte-Carlo, které se koná příští víkend od 

20. do 23. ledna 2022 a otevře letošní sezónu FIA Mistrovství světa v rally, budou v kategorii 

WRC2 opět hojně zastoupeny posádky jedoucí s vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo. Jen tým 

Toksport WRT podporovaný ŠKODA Motorsport přihlásil do soutěže tři vozy ŠKODA FABIA 

Rally2 evo pro posádky Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (N/N), Marco Bulacia/Marcelo 

Der Ohannesian (BOL/RA) a pro ruskou dvojici Nikolaj Gryazin/Konstantin Alexandrov. Mezi 

početnými privátními posádkami automobilky ŠKODA vyniká čtyřnásobný mistr Belgie v 

rally Freddy Loix, který bude startovat se spolujezdcem Pieterem Tsjoenem. 

 
Andreas Mikkelsen se ohlíží za jednou z nejúspěšnějších sezón své kariéry. S vozem ŠKODA 

FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT zvítězil v roce 2021 v kategorii WRC2 FIA Mistrovství světa 

v rally (WRC) i celkově ve FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC). Mikkelsen tak působivě navázal na 

své předchozí úspěchy s rallyovými vozy značky ŠKODA. V letech 2011 a 2012 vyhrál 

Interkontinentální mistrovství v rally (IRC) s vozem ŠKODA FABIA S2000. 

 

Při svém návratu ke značce ŠKODA v roce 2017 Mikkelsen na Rallye Monte-Carlo nejenže zvítězil 

v kategorii WRC2, ale mezi silnějšími vozy kategorie WRC1 skončil na sedmém místě celkově. 

V lednu 2021 ovládl kategorii WRC2 s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT a 

opět dojel celkově sedmý. Nor popisuje své cíle pro nadcházející úvodní soutěž letošní sezóny FIA 

Mistrovství světa: „Rád bych položil základ k obhajobě titulu dalším vítězstvím v kategorii WRC2 

a samozřejmě se opět umístil co nejvýše v celkovém pořadí.“ 

 

Teprve 21letý Marco Bulacia z Bolívie obsadil v roce 2021 v kategorii WRC2 FIA Mistrovství světa 

v rally čtvrté místo. Společně s argentinským spolujezdcem Marcelem Der Ohannesianem řídil vůz 

ŠKODA FABIA Rally2 evo provozovaný týmem Toksport WRT. „Loňské ‚Monte‘ bylo naší vůbec 

první soutěží, kde jsme střídali asfalt, led i sníh. Hodně jsme se zde naučili a chci na těchto 

zkušenostech stavět. K legendárnímu Rallye Monte-Carlo mám samozřejmě stále velký respekt,“ 

zdůrazňuje Bulacia. 

 

Ruská dvojice Nikolaj Gryazin/Konstantin Alexandrov přestoupila do vozu ŠKODA FABIA Rally2 

evo týmu Toksport WRT až loni na podzim před španělskou RallyRACC a hned dosáhla druhého 

místa ve své třídě. V prosinci Gryazin dominoval v zimních podmínkách na francouzské národní 

rally Hivernal du Dévoluy. Na svoji teprve třetí Rallye Monte-Carlo je tedy dobře připraven. Posádka 

Gryazin/Aleksandrov, stejně jako belgičtí veteráni a kolegové jedoucí také s vozem značky ŠKODA 

– Freddy Loix/Pieter Tsjoen – patří mezi favority ve startovním poli vozů skupiny Rally2. 
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Čtyřnásobný mistr Belgie v rally a bývalý tovární jezdec značky ŠKODA přijíždí na úvodní podnik 

sezony se dvěma umístěními na stupních vítězů na Rallye Monte-Carlo, kde v letech 2009 a 2011 

skončil celkově druhý.  

 

Rallye Monte-Carlo odstartuje ve čtvrtek (20. ledna) v 18:45 hodin před místním kasinem, poté 

budou následovat dvě rychlostní zkoušky dlouhé asi 38 kilometrů. V pátek (21. ledna) bude boj se 

stopkami pokračovat na dalších šesti rychlostních zkouškách. V sobotu (22. ledna) je na programu 

dalších pět rychlostních zkoušek. Po oba dny musí posádky „přežít“ bez poledního servisu. Neděle 

(23. ledna) zakončí soutěž dalšími čtyřmi rychlostními zkouškami. Celkem posádky absolvují 17 

rychlostních zkoušek o celkové délce 296 kilometrů. 

 

Novinky pro rok 2022 

V minulosti byly vozy skupiny Rally2, jako je ŠKODA FABIA Rally2 evo, ve FIA Mistrovství světa 

v rally způsobilé pro účast v kategoriích WRC2 a WRC3. Počínaje sezónou 2022 zavedl řídící 

orgán FIA nový systém. Od Rallye Monte-Carlo je kategorie WRC2 určena pouze pro vozy Rally2, 

zatímco WRC3 je kategorie pro technicky méně vyspělé vozy skupiny Rally3. Výsledkem tohoto 

sjednocení vozů skupiny Rally2 do jedné kategorie budou mnohem tvrdší souboje. V rámci 

kategorie WRC2 se bojuje o různé mistrovské tituly. Těmi hlavními jsou jezdecký titul kategorie 

WRC2, týmový titul kategorie WRC2 a juniorský jezdecký titul WRC2, vypsaný pro jezdce narozené 

po 1. lednu 1992. 

 

Benzin, který se dodává do všech vozů účastnících se soutěží WRC, je nyní vyráběn výhradně 

z udržitelných zdrojů, například z bioodpadu. 

 

 

Věděli jste, že… 

 

…první Rallye Monte-Carlo se jelo v roce 1911 a je nejstarší soutěží aktuálního kalendáře WRC? 

 

…tato soutěž byla původně navržena jako propagační akce Monaka pro posílení obvykle slabší 

zimní turistické sezóny? 

 

…do roku 1998 (i když právě v tomto roce měly tovární týmy výjimku z hvězdicové jízdy zvané 

„Constellation Run“) se vyjíždělo z různých konců Evropy, někdy dokonce až ze severní Afriky, 

a účastníci se sjeli v Monte-Carlu nebo ve Francii, kde začal skutečný start rallye? 

 

…na Rallye Monte-Carlo je zcela zásadní a extrémně náročná volba správných pneumatik? Týmy 

si musí až na čtyři rychlostní zkoušky vystačit bez servisu jen se čtyřmi pneumatikami nasazenými 

na voze a maximálně dvěma rezervními koly. Protože se často stává, že zatímco jedna rychlostní 

zkouška je pokryta sněhem a další je namrzlá, mokrá nebo suchá, je volba pneumatik ve většině 

případů kompromisem. 

 

…právě toto je důvod některých zvláštních kombinací pneumatik? Se snahou o připravenost na 

všechny eventuality se občas zimní pneumatiky s hroty kombinují se slicky téměř bez vzorku. 
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Kalendář FIA Mistrovství světa v rally pro rok 2022: 
 
Monte-Carlo   20. 01.–23. 01. 2022 
Švédsko                 24. 02.–27. 02. 2022 
Chorvatsko   21. 04.–24. 04. 2022 
Portugalsko   19. 05.–22. 05. 2022 
Itálie    02. 06.–05. 06. 2022 
Keňa    23. 06.–26. 06. 2022 
Estonsko   14. 07.–17. 07. 2022 
Finsko    04. 08.–07. 08. 2022 
Prozatím nespecifikováno  18. 08.–21. 08. 2022 
Řecko    08. 09.–11. 09. 2022 
Nový Zéland   29. 09.–02. 10. 2022 
Španělsko   20. 10.–23. 10. 2022 
Japonsko   10. 11.–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  

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

Facebook 

 

YouTube 

 

Twitter 

 

  
Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Motorsport na Rallye Monte-Carlo 

Úřadující mistr světa kategorie WRC2 Andreas 

Mikkelsen (N), tentokrát se spolujezdcem Torsteinem 

Eriksenem (N), chce s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo 

týmu Toksport WRT zopakovat loňské vítězství na 

Rallye Monte-Carlo. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Rallye Monte-Carlo 

Marco Bulacia (BOL) se spolujezdcem Marcelem Der 

Ohannesianem (RA) má za cíl vstoupit do nové sezóny 

v kategorii WRC2 za volantem vozu ŠKODA FABIA 

Rally2 evo týmu Toksport WRT podporovaného ŠKODA 

Motorsport dobrým výsledkem. 

 

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

Facebook YouTube Twitter Instagram 

 

ŠKODA Motorsport na Rallye Monte-Carlo 

Posádka Nikolaj Gryazin/Konstantin Alexandrov z Ruska 

patří s privátně přihlášeným vozem ŠKODA FABIA 

Rally2 evo k favoritům kategorie WRC2. 

 

 

 

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 přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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