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ŠKODA Motorsport oslavuje své výročí limitovanou 
edicí ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 
 

› ŠKODA Motorsport oslavuje 120. výročí od své premiéry ve světě motorsportu speciální 

limitovanou sérií úspěšného rallyeového speciálu ŠKODA FABIA Rally2 evo 

› ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 vznikne v počtu pouhých dvanácti kusů; vyznačuje 

se doplňkovými technickými prvky, dodatečným příslušenstvím a speciálním livery 

› Limitovaná série Edition 120 rovněž disponuje všemi úpravami, jimiž závodní vůz prošel 

pro rok 2021 

 

Mladá Boleslav, 12. března 2021 – Na oslavu svého 120. výročí vstupu do světa 

motoristického sportu představuje ŠKODA Motorsport limitovanou sérii ŠKODA FABIA 

Rally2 evo Edition 120. K dispozici bude pouze dvanáct kusů této speciální verze úspěšného 

rallyeového vozu. ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 dostala všechna vylepšení uvedená 

s vozem ŠKODA FABIA Rally2 evo pro rok 2021 a současně také další doplňkovou výbavu, 

speciální livery a exkluzivní příslušenství. ŠKODA Motorsport na vůz ŠKODA FABIA Rally2 

evo Edition 120 začala přijímat objednávky. 

 

V roce 2021 ŠKODA slaví 120 let ve světě motoristického sportu. Během této doby se společnost 

sídlící v Mladé Boleslavi účastnila mnoha disciplín od dálkových soutěží s motocykly, přes závody 

do vrchu či na okruzích až po rallye. Na své cestě ŠKODA zaznamenala bezpočet vítězství, 

přičemž v poslední době dominuje zejména v kategoriích WRC2/WRC2 Pro FIA Mistrovství světa 

v rallye. 

 

Na oslavu své 120. leté závodní tradice představuje ŠKODA Motorsport limitovanou edici svého 

úspěšného zákaznického rallyeového speciálu. ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 vznikne 

v počtu pouhých 12 kusů. Každý z nich bude těžit z technických vylepšení vozu ŠKODA FABIA 

Rally2 evo připravených pro rok 2021 a současně bude disponovat další speciální výbavou. Kromě 

standardních prvků dodávaných s aktuálním modelem, dostane ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 

120 navíc sadu zeleně lakovaných hořčíkových kol a LED světelnou rampu doplněnou o LED světla 

do zatáček. 

 

Součástí standardní výbavy je také soubor dodatečných prvků příslušenství, sestavený na základě 

zkušeností továrních posádek. Jedná se především o úložné vaky a sítě pro osobní věci, nářadí, 

náhradní díly a jiné vybavení. Další extra výbavou jsou rovněž vaky na pitnou vodu, nádoby na 

provozní kapaliny, upínací pásy, držáky a mnoho dalšího. Limitovaná edice současně potěší 

speciální obrazovkou Edition 120 na obou displejích ve voze, unikátním barevným provedením a 

plaketou s výrobním číslem. Speciální nabídku limitované edice doplní navíc certifikát původu, 

praktický batoh z nabídky ŠKODA Merchandise a exkluzivní model (1:18) vozu ŠKODA FABIA 

Rally2 evo, který věrně odpovídá originálu. 

 

„Limitovaná edice ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 je all-inclusive verze vylepšeného vozu 

pro rok 2021. Není však pouze dále zdokonalenou verzí našeho speciálu, který již vybojoval mnoho 

mistrovských titulů, ale s jeho exkluzivní výbavou je provedení Edition 120 také skutečným 

sběratelským vozem,“ řekl Michal Hrabánek, šéf ŠKODA Motorsport. 

 

https://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/motorsportskoda
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ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 je vybavena všemi prvky ze souboru komplexních úprav 

připravených pro rok 2021. Patří mezi ně zdokonalený motor, u nějž bylo cílem zlepšení výměny 

plynů a příprava zápalné směsi ve spalovacím prostoru. Došlo u něj také k použití nově 

navrženého a efektivnějšího chladiče stlačeného vzduchu, optimalizovaného tvaru sběrného 

výfukového potrubí, nového časování ventilů a také nové mapy elektronické řídicí jednotky. Tyto 

úpravy zlepšily celkovou výkonnost a charakteristiku motoru a současně zvýšily hodnotu 

maximálního výkonu o 2 kW na 214 kW (v závislosti na použitém palivu). Díky nově naladěným 

tlumičům má vůz lepší trakci a stabilitu na všech typech povrchů, což se při jízdě pozitivně odráží 

na vyšší důvěře řidiče ve schopnosti vozu. 

 

Kromě zvýšení celkové výkonnosti bylo dalším hlavním prvkem změn navržených pro vůz ŠKODA 

FABIA Rally2 evo roku 2021 zlepšení spolehlivosti. Masivnější zadní nápravnice minimalizuje riziko 

poškození na náročném povrchu. Speciální systém chlazení zadních brzd, který byl dříve 

homologován pouze pro použití na asfaltu, může být nyní použitý také v šotolinové verzi automobilu 

ŠKODA FABIA Rally2 evo. Motor vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo pro rok 2021, a tedy i speciální 

edice Edition 120, dostal přepracovaný systém mazání se zlepšenou funkcí v dynamických 

režimech. Součástí úprav je nový sací koš a vylepšený tvar přepážek v olejové vaně motoru, které 

zlepšují vedení oleje k turbodmychadlu a zajišťují jeho spolehlivější zásobování. Dalším výsledkem 

provedených změn je snížení množství oleje. Ke zlepšení komfortu posádky přispívají také nově 

uspořádaná tlačítka na volantu až pro osm různých funkcí či přepracovaný držák heveru. Všechny 

zdokonalené díly nejnovější varianty vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo jsou již homologované. 

 

Zákazníci limitované edice ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 si mohou vůz ještě dále 

přizpůsobit vlastním požadavkům. Nově je k dispozici například sada delších převodů, která je 

vhodnější pro soutěže s vyššími průměrnými rychlostmi a zvyšuje maximální rychlost vozu na 202 

km/h. Zejména pro povrchy s nízkou přilnavostí pak ŠKODA Motorsport nabízí také třetí sadu 

diferenciálových ramp (48/70), kterou lze použít jak na šotolině, tak na asfaltu. 

 

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    
Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120  

Limitovaná edice ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 

je vybavena mnoha prvky dodatečné výbavy včetně 

například LED světelné rampy a zeleně lakovaných 

hořčíkových kol. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 

Vznikne pouze omezený počet dvanácti exemplářů vozu 

ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 

ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 vítá svoji posádku 

speciální startovací obrazovkou na obou displejích ve 

voze.  

 

 

 

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 
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. 
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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. 
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