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Milník pro značku ŠKODA:  

Světová automobilová federace FIA  

dává zelenou novému vozu Fabia R 5  
 

› Automobilová federace FIA homologovala nový rallyový speciál značky ŠKODA  

› Welsch: „Nyní můžeme prokázat kvalitu našeho nového rallyového speciálu“ 

› Úspěšný sériový model Fabia jako základ pro nový rallyový vůz 

 

Mladá Boleslav, 8. dubna 2015 – Milník pro značku ŠKODA: Světová 

automobilová federace FIA jako nejvyšší autorita motoristického sportu dala 

zelenou novému vozu ŠKODA Fabia R 5. Nový rallyový speciál může po úspěšné 

homologaci pokračovat v úspěšné 114leté historii motoristického sportu této 

značky na tratích po celém světě. Fabia R 5 vychází z nového sériového vozu 

ŠKODA Fabia a je nástupcem vozu Fabia Super 2000, který vešel do historie 

ŠKODA Motorsport jako nejúspěšnější soutěžní vůz všech dob. 

 

„Těší nás schválení ze strany Světové automobilové federace FIA. Nyní můžeme prokázat 

kvalitu našeho nového rallyového speciálu při soutěžích,“ říká Dr. Frank Welsch, člen 

představenstva ŠKODA AUTO odpovědný za technický vývoj. „Při vývoji naší tak úspěšně 

zavedené sériové Fabie třetí generace jsme převzali některé geny z našich soutěžních 

vozů a vyvinuli jsme tu nejemocionálnější Fabii všech dob. Nyní naopak sériový model 

posloužil jako základ pro nový vůz Fabia R 5.“ 

 

Nový rallyový speciál značky ŠKODA je špičkový vůz. Podle předpisů FIA je vůz ŠKODA 

Fabia R 5 vybaven turbomotorem 1,6 litru. To je podstatná změna oproti dvoulitrovému 

atmosférickému benzínovému motoru vozu Fabia Super 2000. Kromě toho bude mít nové 

auto s pohonem všech kol sekvenční pětistupňovou převodovku a vzpěry McPherson. 

Hmotnost činí, jak stanoví předpisy, minimálně 1 230 kg. Do přesného nastavení a 

optimální souhry vysoce moderních součástí investoval tým ŠKODA Motorsport od 

spuštění projektu 15 měsíců intenzivní vývojářské práce.  

 

Homologační proces je dlouhodobá a komplexní procedura, která vyžaduje úzkou 

spolupráci se Světovou automobilovou federací FIA a má několik částí. Nový vůz ŠKODA 

Fabia R 5 se musel v uplynulých měsících podrobit rozsáhlému přejímacímu procesu, 

který byl nyní úspěšně zakončen schválením ze strany FIA. 

 

„Jsme rádi, že máme homologaci od Světové automobilové federace FIA v kapse,“ říká 

ředitel ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek. „Vývoj naší nové naděje pro rally 

představoval náročný proces a rovněž i velkou výzvu pro celý tým ŠKODA Motorsport, 

kterému bych chtěl vyslovit svůj velký dík.“ 

 

Důležitými poznatky při vývoji nového rallyového speciálu přispěli špičkoví jezdci, jako 

asijsko-pacifický šampion Jan Kopecký (CZ), mistr Evropy Esapekka Lappi (FIN), rallyová 

legenda „Fast“ Freddy Loix (B) a mnohonásobný rakouský mistr Raimund Baumschlager. 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

ŠKODA Motorsport, Strana 2 z 4 

 
Celkem bylo do homologace ujeto asi 10 000 testovacích kilometrů na nejrůznějších 

površích, mimo jiné v České republice, Rakousku, Německu, Itálii, Francii, Řecku, 

Španělsku a Finsku. Ať za ledového chladu nebo ve slunném počasí, na asfaltu, šotolině 

nebo sněhu – ŠKODA Fabia R 5 absolvovala všechny testy úspěšně. 

 

Zájem zákaznických týmů o nový vůz ŠKODA Fabia R 5 je již nyní veliký. Není divu, 

neboť jeho předchůdce ŠKODA Fabia Super 2000 byl zárukou titulu. V minulé sezóně v 

rally 2014 získala ŠKODA s vozem Fabia Super 2000 hattrick v titulech v hodnocení 

jezdců a značek v Asijsko-pacifickém šampionátu (APRC), kromě toho v mistrovství 

Evropy FIA v rally (ERC) potřetí za sebou zvítězil tovární jezdec značky ŠKODA. V 

seznamu úspěchů minulého roku je rovněž pět národních mistrovských titulů. S celkem 

téměř 50 mezinárodními a národními tituly za šest let je ŠKODA Fabia Super 2000, která 

poprvé odstartovala v roce 2009, nejúspěšnějším projektem ve 114leté historii 

motoristického sportu tohoto podniku. 

 

Ředitel ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek: „S novým vozem ŠKODA Fabia R 5 chceme 

na tratích rally po celém světě díky rychlosti a spolehlivosti navázat na úspěchy 

posledních let. Po úspěšné homologaci nyní můžeme zahájit následující fáze projektu 

Fabia R 5.“  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Karel Pokorný, Komunikace motorsportu 

F +420 604 292 191 

Karel.Pokorny1@skoda-auto.cz  

http://cs.skoda-auto.com/motorsport 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 

 Facebook  YouTube  Twitter 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Milník pro značku ŠKODA 

Nová ŠKODA Fabia R 5 by měla napsat novou 

kapitolu úspěšné historie ŠKODA Motorsport. 
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Světová automobilová federace dala zelenou novému 

rallyovému speciálu značky ŠKODA.  
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Milník pro značku ŠKODA 

Vůz ŠKODA Fabia R 5 s pohonem všech kol byl 

kompletně vyvinut na základě nového sériového 

modelu Fabia. 
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ŠKODA Motorsport: 

ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní už od roku 1901 a již několikrát dosáhla 

vítězství v sérii Intercontinental Rally Challenge (IRC), v mistrovství Evropy (ERC), APRC 

(Asia-Pacific Rally Championship) nebo v jednotlivých slavných závodech, jako například 

na nejstarší rally na světě, která se od roku 1911 pravidelně koná v Monte Carlu. 

 

Soutěžní speciál Fabia Super 2000 je nejúspěšnější model ve 114leté sportovní historii 

značky ŠKODA. V roce 2014 slavila ŠKODA hattrick v hodnocení jezdců i značek asijsko-

pacifického mistrovství (APRC). Novým šampionům Janu Kopeckému/Pavlu Dreslerovi 

(CZ/CZ) se tak podařil historický mistrovský kousek, když jako první posádka v historii 

ve dvou po sobě následujících letech získala mistrovský titul v hodnocení jezdců 

mistrovství Evropy FIA (ERC) a poté i v APRC.  

 

V ERC vyhrál tým ŠKODA Motorsport v roce 2014 zásluhou posádky Esapekka 

Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN) potřetí za sebou titul s vozem ŠKODA Fabia Super 2000. 

Před Lappim získali ve voze ŠKODA Fabia Super 2000 tituly mistrů Evropy Fin Juho 

Hänninen (2012) a Jan Kopecký (2013).  

 

V letech 2009 až 2014 získali piloti ve vozech ŠKODA Fabia Super 2000 na celém světě 

celkem 28 národních titulů.  

 

Po modelu Fabia Super 2000 má od roku 2015 v úspěšné sportovní historii značky 

ŠKODA pokračovat vůz Fabia R 5. Koncept nového soutěžního vozu značky ŠKODA byl 

světové veřejnosti poprvé představen na výstavě Essen Motor Show 2014.  

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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