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ŠKODA FABIA R5 má nové zázemí - nové sídlo 
týmu ŠKODA Motorsport 

› ŠKODA Motorsport má novou budovu s rozlohou 16 400 m
2
 v blízkosti továrny ŠKODA 

AUTO v Mladé Boleslavi 

› Přesně pro daný účel navržená budova poskytuje dostatek prostoru pro inženýry, dílny 

i logistiku 

 

Mladá Boleslav, 27. listopadu 2018 – ŠKODA Motorsport nyní funguje ve zcela novém sídle 

v těsné blízkosti továrny ŠKODA AUTO na okraji Mladé Boleslavi. V budově navržené přímo 

na míru je připraven prostor pro všechna oddělení ŠKODA Motorsport pod jednou střechou, 

a může tak vycházet vstříc svým zákazníkům i potřebám továrního týmu ještě lépe než dříve. 

Ve zcela nové budově v těsné blízkosti továrny ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi má tým ŠKODA 

Motorsport vše, co potřebuje – výzkumné a vývojové centrum, výrobu, dílnu, sklady, přípravu 

prototypů, logistiku, kanceláře i showroom. Kancelářské prostory nového centra mají plochu 

1859 m
2
 a dalších 3844 m

2
 pro dílny a skladové prostory. Celkově nové centrum zabírá plochu 

o rozloze 16 400 m
2
.  

Christian Strube, člen představenstva ŠKODA AUTO za technický vývoj, řekl: „S novým sídlem 

jsme připraveni na budoucnost. Zlepšené rozdělení práce a fungování jako celku nám umožňuje 

vyvíjet a stavět automobily efektivněji a současně poskytovat našim zákazníkům ještě lepší služby. 

Minulý rok jsme si stanovili cíl dodat zákazníkům po celém světě více než 200 vozů FABIA R5. A to 

se nám podařilo! Dosud jsme prodali celkem téměř 250 vozů. Nové centrum nám umožní 

navazovat na úspěch našeho závodního oddělení i v budoucnosti.“ 

Šéf ŠKODA Motorsport Michal Hrabánek dodává: „Naše nové ústředí jasně demonstruje význam, 

který má pro automobilku ŠKODA závodní oddělení. Velmi nám pomůže zlepšit služby 

poskytované našim zákazníkům a pokračovat v celosvětovém úspěchu týmu ŠKODA Motorsport!“ 

   

https://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/motorsportskoda
mailto:media.skoda-auto.com
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
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Fotografie k tématu: 

 

 

Nové sídlo týmu ŠKODA Motorsport 

Bernhard Maier, předseda představenstva ŠKODA AUTO, 

při příležitosti oficiálního otevření nového ústředí ŠKODA 

Motorsport. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Nové sídlo týmu ŠKODA Motorsport 

Nové prodejní místo je určené pro zákazníky, kteří si svůj 

nový vůz ŠKODA FABIA R5 vyzvedávají v Mladé 

Boleslavi. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Nové sídlo týmu ŠKODA Motorsport 

V novém objektu jsou soustředěna všechna hlavní 

oddělení ŠKODA Motorsport pod jednou střechou. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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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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 na celém světě.  Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2) v roce 2016, jakož i několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA Asijsko-
pacifickém mistrovství (APRC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC), nebo vítězství v Mistrovství Evropy 
cestovních vozů v roce 1981. ŠKODA několikrát triumfovala i na nejslavnější a nejstarší rally na světě.  Na Rally Monte 
Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.  
 
Vůz ŠKODA FABIA R5 s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, byl mezinárodní automobilovou federací 
FIA homologován 1. dubna 2015. Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici 
značky ŠKODA. Jeho předchůdce, FABIA SUPER 2000, získala na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních 
titulů. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 2016 dosáhla dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé na titul. 
Vůz ŠKODA FABIA R5 v roce 2016 zvítězil na mistrovství světa celkem v deseti soutěžích třídy WRC2. Jezdci značky 
ŠKODA Gustavo Saba a Gaurav Gill vyhráli s vítězným vozem ŠKODA FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní 
Americe a v asijsko-pacifickém prostoru. Násir Al-Attiyah triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), 
a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Rok 2017 byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Tovární posádka Pontus Tidemand/Jonas 
Andersson (S/S) vybojovala titul mistra světa kategorie WRC 2 a tým ŠKODA Motorsport zvítězil v žebříčku týmů. 
Jan Kopecký/Pavel Dresler triumfovali v mistrovství České republiky (MČR) potřetí v řadě a jsou jednou ze 14 posádek, 
které v roce 2017 vybojovaly s vozem ŠKODA FABIA R5 národní rallyový šampionát. Vůz ŠKODA FABIA R5 zvítězil 
také ve FIA Asijsko-pacifickém šampionátu (ACPR), FIA Jihoamerickém šampionátu (CODASUR) a FIA Africkém rally 
šampionátu (ARC). V roce 2018 Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem (CZ/CZ) zvítězili v mistrovství České republiky po 
čtvrté za sebou. 
 

ŠKODA AUTO 

› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  

› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 
KODIAQ a SUPERB,  

› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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