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Testovací jízda na videu: Závodní legenda 

Hans-Joachim Stuck testuje nový model 

ŠKODA Octavia RS 230 
 

› Na plný plyn: Stuck testuje nový model ŠKODA Octavia RS 230 na závodní trati 

› Dvojnásobný vítěz závodu v Le Mans je novým modelem značky ŠKODA 

nadšen 

› Výkony: Zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,7 s; maximální rychlost 250 km/h 

 

Mladá Boleslav, 30. září 2015 – Sportovní design, moderní technika a působivé 

výkony – nová ŠKODA Octavia RS 230 je přímo nabita emocemi. V rámci 

testovací jízdy tento výkonný vůz ukázal, co se v něm skrývá. Za volantem byl 

dvojnásobný vítěz závodu v Le Mans a bývalý jezdec Formule 1 Hans-Joachim 

Stuck.  

 

Hans-Joachim ‚Strietzel’ Stuck je nadšený z nového výkonného modelu Octavia RS 230: 

„Fantastický den s fantastickým vozem,“ to je závěr čtyřiašedesátiletého jezdce. „ŠKODA 

svému nejsportovnějšímu modelu dodala zvláštní porci dynamiky.“ Nová ŠKODA 

Octavia RS 230 je nejsilnější sériově vyráběnou verzí modelu Octavia všech dob. 

S přeplňovaným benzinovým motorem 2,0 TSI o výkonu 230 k zrychluje Octavia RS 230 

s manuální převodovkou z 0 na 100 km/h za pouhých 6,7 s. Maximální rychlost je – 

poprvé ve voze typu Octavia – omezena na 250 km/h.  

 

Premiéru v sériovém modelu značky ŠKODA má také diferenciál s elektronicky řízenou 

svorností pro mimořádně dynamický průjezd zatáčkami. ŠKODA Octavia RS 230 má 

v sériové výbavě sportovní podvozek. Sportovní design podtrhují černé designové prvky 

a devatenáctipalcová kola z lehké slitiny, stejně jako kožená sportovní sedadla a 

sportovní volant. Mohutný akustický projev zaručuje výfuková soustava, jejíž některé díly 

byly speciálně vyvinuty pro model Octavia RS 230. 

 

Hans-Joachim Stuck byl v sedmdesátých a osmdesátých letech úspěšným závodníkem.  

V letech 1974 až 1976 jezdil závody Formule 1. Stuck kromě toho dvakrát vyhrál i slavný 

24hodinový závod v Le Mans.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace produktu 

T +420 326 811 785 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz  
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Video k tématu:  

 

 

Video: Hans-Joachim Stuck testuje nový vůz 

ŠKODA Octavia RS 230 

Bývalý jezdec Formule 1 při zkušební jízdě ukázal, co 

umí nejsilnější Octavia všech dob. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 
 
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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, 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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