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Portugalská rallye: 18 vozů ŠKODA FABIA Rally2 na 
soutěži, kde začal úspěšný příběh tohoto modelu 
 
› Čtvrtého kola FIA Mistrovství světa se zúčastní působivý počet 42 vozů skupiny Rally2, 

z nichž 18 bude privátně nasazených vozů ŠKODA FABIA 
› Vedoucí muž celkového pořadí kategorie WRC2 Andreas Mikkelsen se musel z důvodu 

pozitivního testu na COVID-19 odhlásit ze soutěže 
› Jihoamerická posádka Marco Bulacia (BOL) a Marcelo Der Ohannesian (RA), jedoucí 

v týmu Toksport WRT za podpory ŠKODA Motorsport, bude bojovat o body do kategorie 
WRC2 

› Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (PL/PL) s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo 
pojedou na Portugalské rallye v kategorii WRC3, v níž vyhráli v Chorvatsku 

› ŠKODA FABIA R5 zahájila před šesti lety svůj působivě úspěšný příběh právě na 
náročných šotolinových tratích Portugalské rallye 

 
Mladá Boleslav, 18. května 2021 – Je to šest let, co ŠKODA FABIA R5 na Portugalské rallye 
zahájila svoji mimořádně úspěšnou kariéru. Následující víkend (20.–23. května) se čtvrtého 
kola letošního FIA Mistrovství světa v Portugalsku zúčastní 18 vozů ŠKODA FABIA, které se 
po změně předpisů přejmenovaly na Rally2. Pojede se na náročných šotolinových tratích, 
přičemž v itineráři nebude chybět ani nejslavnější skok.  
 
Portugalská rallye a ŠKODA – toto spojení do sebe vždy dokonale zapadalo. Například před šesti 
lety ŠKODA FABIA R5 započala svoji extrémně úspěšnou kariéru ve FIA Mistrovství světa právě na 
zdejších šotolinových tratích. V roce 2019 zde nástupnický model ŠKODA FABIA R5 evo při své 
premiéře oslavil dvojité vítězství s továrními piloty Kallem Rovanperou a Janem Kopeckým za 
volantem. Od té doby byl český soutěžní vůz, který se mezitím přejmenoval v rámci nových 
předpisů na ŠKODA FABIA Rally2 evo, nejúspěšnějším a nejoblíbenějším vozem své kategorie. Na 
nadcházející Portugalské rallye bude startovat 42 vozů skupiny Rally2 od pěti automobilek, 
rozdělených do kategorií WRC2 a WRC3. Osmnáct z nich budou vozy privátně nasazené 
zákaznickými týmy ŠKODA Motorsport. 
 
Andreas Mikkelsen, jedoucí v týmu Toksport WRT za podpory ŠKODA Motorsport, se musel 
odhlásit ze soutěže. Celkově vedoucí jezdec kategorie WRC2 měl před odjezdem do Portugalska 
pozitivní test na COVID-19. „Je mi to velmi líto zejména s ohledem na tým. Chtěl jsem ukázat, že 
ŠKODA FABIA Rally2 evo je nejlepším vozem na šotolinovém povrchu,“ řekl Mikkelsen. „Přešel 
jsem do domácí karantény a budu dělat vše, abych byl pro nadcházející Italskou rallye na Sardinii 
stoprocentně fit.“ 
 
Mikkelsenův 20letý týmový kolega Marco Bulacia z Bolívie, který je aktuálně na druhém místě 
celkového hodnocení kategorie WRC2, se na nezpevněném povrchu cítí doslova jako doma: „Po 
dlouhé době se už nemůžu dočkat, až budu vůz ŠKODA FABIA opět řídit na šotolinové rallye.“ 
 
V Chorvatsku kategorii WRC3 určenou pro soukromé jezdce, v níž se také používají vozy skupiny 
Rally2, vyhrála zákaznická posádka ŠKODA Motorsport ve složení Kajetan Kajetanowicz/Maciej 
Szczepaniak (PL/PL). Druhá zde dojela další posádka jedoucí s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo, 
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tentokrát to byli Emil Lindholm/Mikael Korhonen (FIN/FIN) startující v týmu Toksport WRT. Jejich 
souboj jistě bude ozdobou šotolinových rychlostních zkoušek v Portugalsku. 
 
Portugalská rallye zahajuje ve čtvrtek večer (20. května) slavnostním startem v centru malebného 
města Coimbra. V pátek (21. května) soutěž zavede posádky do regionu v okolí města Arganil, kde 
se uskuteční osm rychlostních zkoušek s celkovou délkou přibližně 123 kilometrů. Stejně jako 
v minulých ročnících, i letos bude nejdelším dnem rallye sobota (22. května). V plánu je sedm 
rychlostních zkoušek s celkovou délkou přesahující 165 km, které se pojedou na kombinaci písku, 
kamenitých pasáží a vyjetých kolejí. Zejména druhé průjezdy rychlostních zkoušek budou velmi 
náročné. Klíčem k úspěchu bude volba vhodných pneumatik. Měkčí směs znamená více přilnavosti 
na písčitém povrchu, avšak tvrdší pneumatiky zajistí delší životnost na delších testech a rozbitém 
povrchu. 
 
V neděli (23. května) se uskuteční ikonické rychlostní zkoušky na rychlém a hladkém šotolinovém 
povrchu v blízkosti města Fafe, které tradičně patří k tomu nejlepšímu na Portugalské rallye. 
Chybět samozřejmě nebude ani legendární skok Fafe. Všechny týmy absolvují 346,26 kilometru 
měřených úseků rozdělených na 21 rychlostních zkoušek. Vítěz projede cílem ve městě 
Matosinhos nedaleko Porta v neděli kolem 14:20 místního času (15:20 středoevropského). 
 
 
Věděli jste, že… 
 
…ŠKODA FABIA R5 měla právě na Portugalské rallye v roce 2015 v rámci FIA Mistrovství světa 
svoji premiéru? 
 
...Portugalská rallye se jela poprvé v roce 1967 a v roce 1973 byla jednou ze zakládajících soutěží 
tehdy nového Mistrovství světa v rallye? 
 
…do roku 1994 Portugalská rallye tradičně startovala v Estorilu nedaleko Lisabonu a první etapa se 
jela na asfaltu, plně šotolinovou soutěží se stala až v roce 1995? 
 
…mezi roky 2007 a 2014 se konala v regionu Algarve a až následně se přesunula na sever? 
 
…v roce 2012 mistr světa Sébastien Ogier s vozem ŠKODA FABIA S2000 zvítězil ve své třídě, 
když skončil celkově na 7. pozici? 
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Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye pro rok 2021: 
 
Rallye Monte-Carlo 21.–24. ledna 
Finská Arctic rallye 26.–28. února 
Chorvatská rallye 22.–25. dubna 
Portugalská rallye 20.–23. května 
Italská rallye (Sardinie) 3.–6. června 
Safari rallye (Keňa) 24.–27. června 
Estonská rallye 15.–18. července 
Belgická rallye 13.–15. srpna 
Acropolis rallye (Řecko) 9.–12. září 
Finská rallye 30. září–3. října 
Španělská rallye 14.–17. října 
Japonská rallye 11.–14. listopadu 
 
 
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 Portugalské rallye 
Juniorský tým Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian 
(BOL/RA) pojede s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo 
týmu Toksport WRT za podpory ŠKODA Motorsport 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA Motorsport na Portugalské rallye 
Kajetan Kajetanowicz a jeho spolujezdec Maciej 
Szczepaniak (ŠKODA FABIA Rally2 evo) z Polska budou 
chtít získat další vítězství v kategorii WRC3 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 

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. Mezi historické úspěchy patří vítězství v Evropském mistrovství 
cestovních vozů 1987 a zisk několika titulů FIA Mistrovství světa v rallye kategorie WRC2. V průběhu let zákaznické 
týmy ŠKODA vybojovaly mnoho národních mistrovství a také několik titulů ve FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC), 
Intercontinental Rally Challenge (IRC), mistrovství Afriky FIA African Rally Championship (ARC), mistrovství Severní 
a Střední Ameriky FIA North American and Central American Rally Championship (NACAM), mistrovství Jižní Ameriky 
FIA South American Rally Championship (CODASUR) a v asijsko-pacifickém poháru FIA Asia-Pacific Rally 
Championship (APRC). Týmy ŠKODA také vítězily ve svých třídách v nejstarší a nejznámější rallye na světě – 
legendární Rallye Monte-Carlo, která se poprvé jela v roce 1911. 

V roce 2009 vzala ŠKODA FABIA SUPER S2000 rallyovou scénu útokem. Následující sezónu rallyový speciál 
s pohonem všech kol a dvoulitrovým atmosférickým motorem získal 50 národních a mezinárodních titulů po celém 
světě. Tehdy to byla nejúspěšnější kapitola historie motorsportu ŠKODA, avšak jen do okamžiku, než přišel nástupce. 
ŠKODA FABIA R5, postavená na základě sériového modelu, byla vybavena pohonem všech kol a přeplňovaným 
motorem 1,6 litru. Mezinárodní automobilová federace FIA ji homologovala 1. dubna 2015. Dále zdokonalená ŠKODA 
FABIA R5 evo (homologace 1. dubna 2019) pokračovala v dlouhé úspěšné závodní tradici ŠKODA Motorsport. 
Z důvodu změn v předpisech došlo v roce 2020 k přejmenování vozu na ŠKODA FABIA Rally2 evo. 

Úspěšný příběh vozu ŠKODA FABIA R5 začal v roce 2016, kdy Esapekka Lapi (FIN) získal jezdecký titul v kategorii 
WRC2 FIA Mistrovství světa v rally. Následující rok stejný titul v kategorii WRC2 vyhrál Pontus Tidemand (S) a ŠKODA 
Motorsport k němu přidala ve stejné kategorii titul výrobců. V roce 2018 se v kategorii WRC2 stal mistrem světa tovární 
jezdec ŠKODA Jan Kopecký. Rok 2019 byl doposud nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Kalle Rovanperä 
a Jonne Halttunen (FIN/FIN) vyhráli tituly mistrů světa v kategorii WRC2 Pro pro jezdce a spolujezdce a současně 
pomohli získat titul mistra světa v kategorii výrobců pro tým ŠKODA Motorsport. V roce 2020 v kategorii WRC2 
vybojoval týmový titul tým Toksport WRT, který je zákaznickým týmem ŠKODA. 
 
ŠKODA AUTO 
› se v rámci své strategie pro budoucnost „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři hlavní přístupy: rozšiřování 

modelového portfolia směrem k menším segmentům trhu, vstup na nové trhy s dalším růstem v objemových 
segmentech a dosažení zřetelného pokroku v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti. 

› v současnosti nabízí zákazníkům deset modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA a SUPERB, které doplňují KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV. 

› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů svým zákazníkům. 
› Je již více než 30 let součástí koncernu Volkswagen Group. Volkswagen Group je jedním z nejúspěšnějších výrobců 

automobilů na světě. 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 ve spolupráci s lokálními partnery.  

› zaměstnává celosvětově přibližně 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
 


