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Zákaznický sportovní program: 24hodinový servis pro 
rallyové vozy 
 

› Toksport WRT bude v roce 2022 startovat na mistrovství světa FIA v rally se čtyřmi vozy 

FABIA Rally2 evo a dostane tovární podporu 

› ŠKODA Motorsport nabízí náhradní díly a technickou podporu na mnoha závodech rally 

 

Mladá Boleslav, 14. červen 2022 – Od roku 2020 ŠKODA Motorsport podporuje především své 

četné zákaznické týmy v mezinárodních rally. Po zakoupení rallyového vozu umí 

ŠKODA Motorsport svým zákaznickým týmům na vyžádání nabídnout širokou škálu služeb od 

dodávek náhradních dílů až po technickou podporu. V čele zákaznických týmů stojí továrnou 

podporovaný německý tým Toksport WRT. Poté, co Nor Andreas Mikkelsen získal v roce 2021 

titul mistra světa mezi jezdci a titul mistra Evropy v kategorii WRC2, tým se sídlem na 

Nürburgringu letos nasadí na mistrovství světa FIA v rallye v téže kategorii hned dva týmy 

po dvou vozech, které budou pilotovat právě obhájce titulu Mikkelsen a další tři jezdci.  

 

Po četných úspěších s továrním týmem v předchozích letech se ŠKODA Motorsport začala 

s počátkem sezóny 2020 soustředit především na svůj rozsáhlý sportovní program pro zákazníky 

s komplexními službami. Nabídka zahrnuje mimo jiné dodávky náhradních dílů a revizní práce na 

motorech, převodovkách nebo součástech podvozku, jako jsou např. tlumiče. Týmům, které si 

zakoupily rallyové vozy od společnosti ŠKODA AUTO, je při mnoha rallyových soutěžích nabízena 

technická podpora i přímo na místě. Pokud o to týmy požádají, mohou dostat návrhy nastavení pro 

nadcházející rally, technické bulletiny anebo pro ně může být zajištěno školení pro inženýry 

a mechaniky. Oddělení motorsportu dbá na přímé a úzké kontakty s týmy již při objednávce rallyového 

vozu značky ŠKODA. Vozy a náhradní díly se prodávají výhradně přímo prostřednictvím 

ŠKODA Motorsport.  

 

Podpora 24 hodin denně i na místě 

Vynikající služby zákazníkům a vysoká spolehlivost vozidel jsou nejdůležitějšími faktory úspěchu 

zákaznického programu v motorsportu. Kromě výkonu a spolehlivosti se všechny zákaznické týmy 

mohou spolehnout na 24hodinovou podporu ŠKODA Motorsport. V rámci FIA mistrovství světa v rally 

na vybraných podnicích WRC a na některých soutěžích FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC) mají týmy 

možnost využít podpůrný kamion ŠKODA Motorsport, který jim nabízí celou řadu náhradních dílů.  

 

Operace „Obhajoba titulu“ s Toksport WRT 

Zvláštní tovární podpoře se těší německý tým Toksport WRT. Tým, který sídlí na Nürburgringu, získal 

v loňském roce mimo jiné s továrním jezdcem značky ŠKODA Andreasem Mikkelsenem jezdecké 

tituly v kategorii WRC2 a ERC. Deklarovaným cílem pro sezónu 2022 je úspěšná obhajoba světového 

mistrovského titulu. Vítězstvím na legendární Rallye Monte Carlo a na Švédské rally si Andreas 

Mikkelsen zajistil skvělý vstup do sezóny. Kromě úřadujícího mistra světa a Evropy Toksport WRT 

sází v mistrovství světa FIA v rallye v rámci kategorie WRC2 i na mladé talentované jezdce. Na start 

tak postaví až čtyři vozy ve dvou týmech. Do kokpitů speciálů stáje Toksport WRT tak na různých 

podnicích WRC budou v roce 2022 kromě Mikkelsena usedat bolivijský jezdec Marco Bulacia, Rus 

Nikolaj Gryazin a Emil Lindholm z Finska.   
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Zákaznický sportovní program ŠKODA Motorsport přišel již s vozem FABIA S2000 

Zákaznický sportovní program ŠKODA Motorsport existuje již 13 let. První oficiální start vozu 

ŠKODA FABIA S2000 v roce 2009 neznamenal jen návrat továrního týmu ŠKODA Motorsport do 

mezinárodních rally. Tímto vozem, který byl vyvíjen i s ohledem na omezené rozpočty zákaznických 

týmů, začala éra úspěšného obchodního modelu dodávek výkonného rallyového speciálu množství 

soukromníků. Rallyového vozu FABIA S2000 se celkem prodalo 63 kusů. ŠKODA Motorsport má ve 

svém sídle nedaleko Mladé Boleslavi k dispozici 3 844 m² výrobních a skladových prostor a 1 859 m² 

kanceláří. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba    

Komunikace Motorsportu   

T +420 326 811 785    

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com 
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skoda-storyboard.com  
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Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/motorsportskoda. Veškeré 

informace k novému vozu ŠKODA FABIA RS Rally2 získáte pod hashtagem 

#FabiaRSRally2.  
 

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  

mailto:zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
http://skoda-motorsport.com/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://twitter.com/motorsportskoda
https://twitter.com/search?q=%23FabiaRSRally2&src=typed_query
https://www.skoda-storyboard.com/en/skoda-media-services-application/
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› 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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 


