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Technické inovace vyzkoušené v motorsportu se 
přenášejí do sériových vozů ŠKODA 
 

› Motorsport a zejména rallye byly vždy katalyzátory pro vývoj technologií pro sériové automobily 

› Pohon všech kol, přeplňování, přímé vstřikování paliva nebo downsizing ukazují svoji 

spolehlivost na tratích soutěží i v silničních vozech ŠKODA při každodenním používání 

 

Mladá Boleslav, 3. června 2020 – Motorsport a zejména rallye hrály vždy důležitou roli 

ve vývoji technologií, které si mohly najít cestu do sériově vyráběných vozů. V případě 

automobilky ŠKODA AUTO jde například o pohon všech kol a výkonné a současně 

hospodárné přeplňované motory, které dokázaly na jednu stranu zajistit zlepšení časů na 

tratích rychlostních zkoušek a současně jsou také ve vozech ŠKODA určených pro běžný 

silniční provoz. 

 

Christian Strube, člen představenstva odpovědný za technický vývoj u ŠKODA AUTO, vysvětluje: 

„Těsná spolupráce mezi inženýry z divize motorsport a kolegy z technického vývoje je pro nás 

mimořádně důležitá. Tato spolupráce je založená na nejvyšší technické odbornosti, značné 

odpovědnosti a lásce k technice. Vzrušení a know-how ze světa motorsportu se přenáší ze 

soutěžních tratí do našich sériových vozů.“ 

 

ŠKODA FABIA Rally2 evo je složena z celkem asi 3000 komponentů, z nichž je přibližně 

40 procent odvozeno ze silničních vozů. Jedním z příkladů je třeba blok motoru. 

 

Vývoj modifikací pro soutěžní a sériové modely FABIA často probíhá paralelně. Inženýři ŠKODA 

Motorsport sdílejí své informace z testování se svými kolegy z výzkumného a vývojového centra 

ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Někdy se poznatky z vývoje soutěžního vozu přenesou do 

produkčního automobilu. Například umístění světlometů na sériovém voze FABIA bylo inspirováno 

jejím soutěžním sourozencem. 

 

Mezinárodní automobilová federace zajistila technickými předpisy kategorie Rally2, definujícími díly 

používané ze sériových vozů, že tato soutěžní kategorie zůstává dostupná i pro zákaznické týmy. 

FIA taktéž reguluje maximální prodejní cenu vozu, která je aktuálně nastavena na částce 

200 000 eur. Výsledkem je, že ve voze ŠKODA FABIA Rally2 evo je použitý mix FIA 

standardizovaných dílů, dílů navržených čistě pro závodní účely, stejně jako originálních či 

modifikovaných sériových dílů. 

 

Přeplňování a přímé vstřikování pro více výkonu a lepší hospodárnost 

Vývoj technologie přeplňování se výrazně urychlil využitím ve světě motorsportu. Společně 

s přímým vstřikováním a zmenšením zdvihového objemu jsou moderní přeplňované motory 

hlavním prvkem ve zvyšování účinnosti. I motory s relativně malým objemem jsou schopné 

současně nabídnout vysoký výkon a značný točivý moment. Na druhé straně, a to je pro standardní 

silniční vozy zásadní, vyžadují překvapivě málo paliva. Technologie motorů ŠKODA TSI je jedním 

z příkladů této strategie, který lze nalézt ve všech modelových řadách značky ŠKODA. 

 

Přenos techniky mezi motorsportem a sériovou produkcí probíhá obousměrně. Závodní motor vozu 

ŠKODA FABIA Rally2 evo, který lze hrdě popisovat „Made in Mladá Boleslav“, byl vyvinutý 
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paralelně s motorem sériových vozů. Závodní přeplňovaný motor s objemem 1,6 litru vychází ze 

sériového motoru 1,8 litru, který používá ŠKODA SUPERB určená pro čínský trh. Vyrábí se 

v Šanghaji ve společném podniku SAIC Volkswagen. 70 procent dílů závodního motoru, mezi něž 

patří turbodmychadlo, ventilátor či alternátor, vychází ze sériové produkce. 

 

Podle předpisů FIA vyžadujících, aby základem závodního motoru byla sériová jednotka, byl 

původní objem 1,8 litru zmenšen na 1,62 l. Inženýři tuto změnu provedli zmenšením zdvihu pístu 

použitím nového klikového hřídele. I když je motor vybaven restriktorem nasávaného vzduchu 

s průměrem 32 mm a výkon omezuje také přetlakový ventil, závodní motor ŠKODA FABIA Rally2 

evo produkuje více než 280 k (212 kW) a 425 Nm točivého momentu. 

 

Modifikovaná struktura karoserie 

Ve srovnání se sériovým provedením modelu FABIA je u závodní verze téměř 55 procent dílů 

nosné struktury závodního vozu shodných nebo jen mírně modifikovaných. I v této oblasti jsou 

určité díly, které musí splňovat předpisy FIA. ŠKODA Motorsport nepoužívá při stavbě soutěžního 

vozu kompletní karoserii vozu sériového. Závodní skelet vzniká odděleně, protože je třeba do něj 

vložit ochranný rám a další nezbytné modifikace pro závodní použití. Celá nosná struktura musí být 

extrémně pevná, aby odolala velkým skokům a značným přetížením, které mohou při brzdění 

dosahovat až 2 G. 

 

Také v interiéru je mnoho rozdílů mezi sériovými modely FABIA a soutěžní verzí. Závodní sedadla 

mají například homologaci na deset let, šestibodové bezpečnostní pásy na pět let. V případě 

nehody přitom musí být vyměněny. Základní tvar palubní desky vychází ze sériové verze, ale 

informace, které se zobrazují jezdci, jsou zcela jiné. Zatímco spolujezdec si v sériovém voze může 

užívat komfortu klimatizace, soutěžní posádka dostává svěží vzduch otvorem pod palubní deskou. 

Na zimních soutěžích mají posádky ve vozech topení. 

 

Palubní elektronika – „big brother“ sleduje 

Každý moderní sériový vůz je vybaven elektronickou řídicí jednotkou (ECU), která ovládá 

elektroniku, senzory nebo asistenční systémy. Tato jednotka současně umožní v servisu detekovat 

a analyzovat případné závady vozu a také je pomáhá odstranit. V závodním voze elektronická řídicí 

jednotka neslouží pouze pro sběr dat určených závodním inženýrům, ale také umožní řidičům 

detailně analyzovat jejich jízdní styl. K dispozici jsou například údaje o řazení, brzdění či akceleraci 

ve výjezdech ze zatáček. Závodní inženýři mohou díky elektronické jednotce sledovat stav vozu 

a v případě nutnosti provést odpovídající údržbu. 

 

Na suchém asfaltu dokáže ŠKODA FABIA Rally2 evo se sekvenční 5stupňovou převodovkou od 

společnosti Xtrac zrychlit z 0 na 100 km/h za přibližně 3,6 sekundy. Zatímco podvozek sériového 

provedení je navržen pro přesné ovládání a zaměřuje se na poskytnutí maximálního komfortu, jeho 

soutěžní sourozenec má podvozek navržený pro maximální výkonnost. Má všechna čtyři kola 

zavěšena na nápravách typu MacPherson, zajišťujících optimální přilnavost, a připraveny jsou dvě 

verze lišící se velikostí zdvihu kol – pro šotolinový a pro asfaltový povrch rychlostních zkoušek. 
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Z rallye odvozený pohon všech kol zlepšuje image sériových vozů 

Počátkem 80. let znamenal pohon všech kol pod jménem quattro doslova revoluci ve světě rallye. 

Tato technika nezměnila pouze samotné mistrovství světa, ale také svět osobních vozů. Špičková 

trakce přináší lepší zrychlení a větší stabilitu v přímém směru zejména na mokru nebo na kluzkých 

površích. Tyto přednosti oceňují nejen soutěžní jezdci, ale také řidiči běžných silničních vozů. 

 

Svojí účastí v motorsportu ŠKODA účinně podtrhuje svoji kompetenci v nabídce vozů s pohonem 

všech kol. Technika 4x4, která vyhrává na tratích světových soutěží, je k dispozici také ve čtyřech 

úspěšných modelových řadách: v SUV KODIAQ a KAROQ a ve vozech OCTAVIA a SUPERB. 

Zákazníci širokou nabídku modelů s pohonem všech kol velmi vítají. Od roku 1999 do konce roku 

2019 ŠKODA prodala již více než jeden milion vozů vybavených pohonem všech kol. Propojení 

pohonu všech kol s úspěšnou účastí české automobilky ve světě rallye s vozem ŠKODA FABIA 

Rally2 evo lze shrnout jednou známou větou: Výhra v neděli znamená prodej v pondělí.  

 

 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rally pro rok 2020: 
 

Soutěž    Datum  
Monte-Carlo   23.01.–26.01.2020 
Švédsko    13.02.–16.02.2020 
Mexiko    12.03.–15.03.2020 
Argentina   23.04.–26.04.2020*) 
Portugalsko   21.05.–24.05.2020 zrušeno 
Itálie    04.06.–07.06.2020*) 
Keňa    16.07.–19.07.2020 zrušeno 
Finsko    06.08.–09.08.2020 
Nový Zéland   03.09.–06.09.2020 
Turecko    24.09.–27.09.2020 
Německo   15.10.–18.10.2020 
Velká Británie   29.10.–01.11.2020 
Japonsko   19.11.–22.11.2020 

 

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 FABIA Rally2 evo v mistrovství světa 2020 

Inovace v podobě pohonu všech kol a přeplňovaného 

motoru s přímým vstřikováním o výkonu více než 

280 k zajišťují vítězství ve své kategorii v rámci mistrovství 

světa.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Motor vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo 

Motor soutěžního vozu o objemu 1,6 litru s výkonem 

přesahujícím 280 k se vyrábí v Mladé Boleslavi a technicky 

vychází ze sériového motoru vyráběného v divizi ŠKODA 

společného podniku SAIC Volkswagen v Šanghaji.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport: 

Rok 2019 byl nejúspěšnější v historii ŠKODA Motorsport. Česká automobilka v něm uvedla vůz ŠKODA FABIA R5 evo. 
Tovární posádka Kalle Rovaperä/Jonne Halttunen se stali mistry světa v hodnocení jezdců a spolujezdců v kategorii 
WRC2 Pro a současně také ŠKODA Motorsport vybojovala ve stejné kategorii titul mistra světa výrobců. Zákaznická 
posádka ŠKODA ve složení Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais zvítězila v kategorii WRC2 pro soukromé týmy. 

Úspěchy české značky ale byly doslova celosvětové. Mistrovství Evropy (ERC) vyhrála posádka Chris Ingram/Ross 
Whittock (GB/GB). Filip Mareš/Jan Hloušek (CZ/CZ) triumfovali v juniorském mistrovství Evropy FIA European Rally 
Championship/ERC1 Junior. Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (KEN/GB) se stali mistry Afriky v seriálu FIA African 
Rally Championship (ARC), Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) vyhráli mistrovství Severní a Střední Ameriky FIA 
North American and Central American Rally Championship (NACAM). Posádky jedoucí s vozy ŠKODA navíc zvítězily 
v mnoha národních mistrovstvích. 

ŠKODA FABIA R5 evo byla homologována Mezinárodní automobilovou federací FIA 1. dubna 2019. Propracovaný 
soutěžní vůz s pohonem všech kol navázal na dlouhou závodní tradici 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. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rallye (WRC2) v roce 2016, jakož i mnoho vítězství v 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. Týmy ŠKODA několikrát triumfovaly i na nejslavnější a nejstarší rallye na světě, Rally 
Monte-Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911. 

ŠKODA AUTO 

› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 
nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  

› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  

› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,24 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 a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přes 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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