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Polská rallye: Zákaznické týmy ŠKODA Motorsport 
jsou připraveny na zahájení FIA Mistrovství Evropy 
 
› Letošní FIA Mistrovství Evropy v rallye (ERC) začne v oblasti Mazurských jezer 
› Polská rallye (18.–20. června 2021), která je součástí FIA Mistrovství Evropy, uvidí 

15 privátně nasazených vozů ŠKODA FABIA v akci 
› Jezdci s vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo Andreas Mikkelsen (N, Toksport WRT), Nil Solans 

(E, Rally Team Spain) a domácí závodník Mikołaj Marczyk (Orlen Team) jsou mezi favority 
soutěže 

 
Mladá Boleslav, 17. června 2021 – S nadcházející ORLEN Rally Poland (18.–20. června 2021) 
vstupuje FIA Mistrovství Evropy v rallye (ERC) do letošní sezóny opožděné z důvodu 
pandemie nemoci covid-19. Na šotolinové rychlostní zkoušky v severní části země se 
připravuje celkem 15 zákaznických posádek ŠKODA Motorsport, které tvoří více než třetinu 
účastníků nejvyšší skupiny RC2. Ročník 2021 druhé nejstarší rallye na světě nabídne 14 
rychlostních zkoušek o celkové délce 202,76 kilometru.   
 
Polská rallye, která slaví 100. „narozeniny“, nabídne 72 týmům přihlášeným do ERC hned několik 
novinek. Zatímco se hlavní souboje opět odehrají na rychlých šotolinových cestách v okolí města 
Mikołajki v Mazurské jezerní oblasti, cíl se bude nacházet ve Varšavě. Poslední z celkem 14 
rychlostních zkoušek, nazvaná „Rally Poland 100th Anniversary“, je jediným testem soutěže se 
zpevněným povrchem, povede po asfaltu nebo dlažebních kostkách ulicemi historické části 
hlavního města země. 
 
Jedním z jezdců, kteří vyhráli druhou nejstarší stále existující rallye na světě, je Andreas Mikkelsen. 
Norský jezdec, který letos řídí vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT, zde triumfoval 
už v roce 2016, kdy byla Polská rallye součástí FIA Mistrovství světa v rallye (WRC). „Vždycky to 
byla jedna z mých nejoblíbenějších rallye. Profil zkoušek, rychlost, šotolina nabízí poměrně 
vysokou přilnavost. Kombinace, ze které mám na rychlých rychlostních zkouškách velmi dobrý 
pocit,“ dívá se Mikkelsen dopředu. „Je to rychlá rallye a musíte být opravdu soustředění. To 
znamená, že je to dobrá zábava.“ Mikkelsen se spolujezdcem Olou Fløenem jsou proto jednou z 
nejvýše nasazených posádek mezi přibližně 40 účastníky přihlášenými do nejvyšší skupiny vozů 
RC2. 
 
Do této kategorie patří také Nils Solans, juniorský mistr světa v rallye z roku 2017. Ten sdílí jeden 
z vozů ŠKODA FABIA Rally2 evo španělského rallyového týmu se spolujezdcem Marcem Martím, 
vítězem rallye řadící se do mistrovství světa. Velké naděje na celkové vítězství mají také místní 
oblíbenci Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Orlen 
a několikanásobní maďarští mistři Norbert Herczig/Ramón Ferencz z týmu ŠKODA Rally Team 
Hungaria.  
 
Mezi 15 posádekami jedoucími s vozy ŠKODA ve FIA Mistrovství Evropy jsou Emilio 
Fernández/Ruben Garcia (RCH/RA, Toksport WRT), Efrén Llarena/Sara Fernández (E/E, Rally 
Team Spain), Grzegorz Grzyb/Michał Praodzisz (PL/PL, RUFA Motor-Sport), Simone 
Tempestini/Sergiu Itu (RO/RO), Vladas Jurkevičius/Aisvydas Paliukėnas (LT/LT), Adrian 
Chwietczuk/Jarosłav Baran (PL/PL, Holowczyc Racing), Wojciech Chuchała/Sebastian 
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Rozwadowski (PL/PL, Marten Sport), Gregor Jeets/Timo Taniel (EST/EST, Tehase Auto), Kacper 
Wróblewski/Jakub Wróbel (PL/PL), Aloísio Monteiro/Sancho Eíro (P/P), Luis Vilariño/Jose Murado 
(E/E, Escudería Lalín-Deza) a Alberto Batistolli/Simone Scattolin (I/I).   
 
 
Věděli jste, že… 
 
...Polská rallye se poprvé konala v roce 1921 a je druhou nejstarší rallye po Rallye Monte-Carlo? 
 
...Polská rallye byla součástí již úvodní sezony mistrovství světa v roce 1973, kdy v ní současný 
prezident FIA Jean Todt dojel v roli navigátora německého jezdce Achima Warmbolda na prvním 
místě? 
 
… Polská rallye je od roku 1960 součástí Mistrovství Evropy? 
 
...že město Mikołajki je základnou Polské rallye od roku 2005, kdy se začalo jezdit na šotolině 
namísto dřívějšího asfaltu? 
 
...se Polská rallye vrátila do FIA Mistrovství světa 36 letech pouze v sezoně 2009 a poté se konala 
od roku 2014 do roku 2017? 
 
 
Kalendář FIA Mistrovství Evropy v rallye pro rok 2021: 
 
2021 FIA European Rally Championship 
 
Polská rallye  18.–20. června 
Rally Liepāja (Litva)  1.–3. července     
Rally Roma di Capitale (Itálie)  23.–25. července 
Barum Czech Rally Zlín  27.–29. srpna 
Azores Rallye (Portugalsko)  16.–19. září 
Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugalsko)  1.–3. října 
Maďarská rallye  22.–24. října 
Rally Islas Canarias (Spain)  18.–20. 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 
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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA Motorsport na Polské rallye 
Norská dvojice Andreas Mikkelsen a Ola Fløene s vozem 
ŠKODA FABIA Rally2 evo týmu Toksport WRT patří mezi 
hlavní favority Polské rallye 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

 
 

ŠKODA Motorsport na Polské rallye 
Andreas Mikkelsen (N), tentokrát za volantem vozu 
ŠKODA FABIA Rally2 evo, vyhrál v roce 2016 tuto rallye 
ve své kategorii, když byla součástí FIA Mistrovství světa 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA Motorsport na Polské rallye 
Emilio Fernández/Ruben Garcia (RCH/RA) jsou jednou 
z 15 posádek, které se zúčastní letošního zahájení FIA 
Mistrovství Evropy ve voze ŠKODA FABIA  
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
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 
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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. 
 


