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Rallye Monte-Carlo: Jezdec značky ŠKODA Andreas 
Mikkelsen vyhrál ve WRC2 potřetí legendární rally 
 

› Po letech 2017 a 2021 si úřadující mistr světa WRC2 Andreas Mikkelsen v této kategorii 

opět dojel s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo pro vítězství v úvodním podniku sezony 

› Nor s novým spolujezdcem Torsteinem Eriksenem vyhráli v kategorii WRC2 čtyři 

rychlostní zkoušky a vybojovali v celkovém hodnocení pozoruhodnou sedmou pozici 

› Kolegové z týmu Toksport WRT Nikolaj Gryazin/Konstantin Alexandrov (ŠKODA FABIA 

Rally2 evo) z Ruska skončili v kategorii WRC2 celkově třetí a v kategorii WRC2 Junior 

druzí 

Monte-Carlo, 23. ledna 2022 – Andreas Mikkelsen zahájil obhajobu svého jezdeckého titulu 

mistra světa kategorie WRC2 ve velkém stylu. Společně se spolujezdcem Torsteinem 

Eriksenem zvítězil norský pilot vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo ve své kategorii na 

zahajovacím podniku letošní sezóny – Rallye Monte-Carlo (20. až 23. ledna 2022). Rusové 

Nikolaj Gryazin/Konstantin Alexandrov a Britové Chris Ingram/Ross Whittock, rovněž 

jedoucí za tým Toksport WRT podporovaný ŠKODA Motorsport, obsadili v prvním roce 

kategorie WRC2 Junior druhé, resp. čtvrté místo. 

 

Nebylo to úplně jednoduché. Během poslední sobotní rychlostní zkoušky musel Andreas Mikkelsen 

zastavit svůj vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo, aby vyměnil píchlé kolo. Mikkelsen se spolujezdcem 

Torsteinem Eriksenem tuto práci zvládli za něco málo přes 90 sekund. To je samo o sobě působivě 

krátký čas, ale na udržení vedení v kategorii WRC2 by to při náskoku 23 sekund na začátku této 

rychlostní zkoušky nestačilo. Pronásledovatelé Yohan Rossell/Benjamin Boulloud se však šance 

nechopili. Francouzi na jednom z mála zledovatělých úseků stejné rychlostní zkoušky sjeli ze 

silnice a ztratili téměř tři minuty. „Když jsme zastavili na výměnu pneumatiky, myslel jsem si, že boj 

o vítězství skončil. Ale to je rally, stát se může cokoliv,“ komentoval situaci Mikkelsen. 

 

Smůle již nedal druhou šanci. Čtyři nedělní rychlostní zkoušky dokončili Mikkelsen s Eriksenem bez 

dalších problémů. Nejenže zvítězili v kategorii WRC2 s téměř minutovým náskokem, ale skončili 

také sedmí celkově. „Perfektní práce od Torsteina. Před ‚Monte‘ jsme spolu v autě najeli jen pár 

kilometrů, ale dodal mi přesně takové informace, jaké jsem potřeboval,“ pochválil Mikkelsen svého 

nového spolujezdce. „Lepší start do sezony jsem si nemohl přát. Jsem také rád, že mohu toto 

vítězství předat týmu, opravdu si ho zasloužil.“ Mikkelsen v legendárním úvodním podniku sezony 

WRC2 za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo německého týmu Toksport WRT vyhrál již 

v roce 2021. V roce 2017 slavil své první vítězství v dané kategorii na Rallye Monte-Carlo jako člen 

továrního týmu ŠKODA Motorsport. 

 

Mikkelsenovi týmoví kolegové z týmu Toksport WRT, Nikolaj Gryazin a jeho spolujezdec Konstantin 

Alexandrov z Ruska, se nakonec v kategorii WRC2 probojovali zpět na třetí místo. Ve čtvrtek 

(2. etapa) totiž ztratili téměř tři minuty potom, co trefili kámen. „Protože jedeme celé mistrovství 

světa, je dobré být na stupních vítězů a získat body,“ dodal Gryazin. Čtyřiadvacetiletý jezdec 

zároveň obsadil druhé místo v nově vzniklé kategorii WRC2 Junior. Britové Chris Ingram/Ross 

Whittock, mistři Evropy v rally z roku 2019, dojeli v juniorské kategorii do cíle čtvrtí. 
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Stejně jako v celkovém hodnocení kategorie WRC2, také v kategorii WRC2 Masters vystoupily na 

stupně vítězů dvě posádky jedoucí s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo. V nové kategorii pro jezdce 

nad 50 let zvítězili Italové Mauro Miele/Luca Beltrame. Na třetím místě skončil bývalý tovární jezdec 

značky ŠKODA Freddy Loix a navigátor Pieter Tsjoen z Belgie. 

 

FIA Mistrovství světa v rally se v dalším kole přesune do Skandinávie. Druhým podnikem je 

Švédská rally (24.–27. února 2022). Aby byla větší jistota prvotřídních zimních podmínek, 

přesunula se tato tradiční soutěž z Karlstadu do severnějšího města Umea. 

 

Konečné pořadí na Rallye Monte-Carlo (WRC2) 

 

1. Mikkelsen/Eriksen (N/N), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 3.12:06,6 h 

2. Cais/Těšínský (CZ/CZ), Ford Fiesta Rally2, +55,4 s 

3. Gryazin/Alexandrov (RAF/RAF), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +2:07,5 min  

4. Johnston/Kihurani (USA/USA), Citroën C3 Rally2, +3:08,7 min 

5. Munster/Louka (LUX/B), Hyundai i20 N Rally2, +3:14,2 min 

6. Rossel/Boulloud (F/F), Citroën C3 Rally2, +3:28,3 min 

7. Ingram/Whittock (GB/GB), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +3:46,6 min  

 

Číslo dne: 6 

Posádky vozů ŠKODA FABIA Rally2 evo vyhrály v kategorii WRC2 šest z 16 rychlostních zkoušek 

Rallye Monte-Carlo. Andreas Mikkelsen se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem byli nejrychlejší 

čtyřikrát. Jejich ruští kolegové v týmu Toksport WRT Nikolaj Gryazin/Konstantin Alexandrov nechali 

konkurenci v kategorii WRC2 za sebou na dvou rychlostních zkouškách. 

 

 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally pro rok 2022: 
 
Monte-Carlo   20.–23. ledna 
Švédsko                 24.–27. února  
Chorvatsko   21.–24. dubna 
Portugalsko   19.–22. května 
Itálie    2.–5. června 
Keňa    23.–26. června 
Estonsko   14.–17. července 
Finsko    4.–7. srpna 
Prozatím nespecifikováno  18.–21. srpna 
Řecko    8.–11. září  
Nový Zéland   29. září – 2. října 
Španělsko   20.–23. října 
Japonsko   10.–13. listopadu 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com    
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Motorsport na Rallye Monte-Carlo 

Norové Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen s vozem 

ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT zvítězili 

v kategorii WRC2 na nezvykle suché Rallye Monte-

Carlo. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Rallye Monte-Carlo 

Třetí vítězství v kategorii WRC2 na Rallye Monte-Carlo 

pro Andrease Mikkelsena (N) za volantem vozu ŠKODA 

FABIA Rally2 evo, tentokrát s Torsteinem Eriksenem (N) 

na sedadle spolujezdce. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Rallye Monte-Carlo 

Rusové Nikolaj Gryazin/Konstantin Alexandrov s vozem 

ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT obsadili 

třetí místo v kategorii WRC2 celkově a druhé místo 

v kategorii WRC2 Junior. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na Rallye Monte-Carlo 

Bývalí mistři Evropy v rally Chris Ingram/Ross Whittock 

(ŠKODA FABIA Rally2 evo) z Velké Británie dojeli do 

cíle v kategorii WRC2 sedmí absolutně a čtvrtí 

v kategorii WRC2 Junior. 

 

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. 
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› 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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