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ŠKODA Motorsport zlepšuje rozložení hmotnosti 
nového vozu ŠKODA FABIA Rally2 
 

› Budoucí ŠKODA FABIA Rally2 vychází ze zcela nové, čtvrté generace silničního modelu 

FABIA  

› Zlepšené rozložení hmotnosti díky širší karoserii a delšímu rozvoru kol 

› Rallyový vůz prochází intenzivní fází testování a vývoje 

Mladá Boleslav, 16. května 2022 – ŠKODA Motorsport si během vývoje nové generace vozu 

ŠKODA FABIA Rally2 nedopřává žádnou přestávku. Technici se zaměřují také na 

zdokonalení rozložení hmotnosti. Podvozek odvozený od současného silničního modelu 

FABIA dává inženýrům možnost dále zlepšit jízdní vlastnosti rallyového speciálu. Nová 

generace celosvětově úspěšného vozu skupiny Rally2 těží zejména z delšího rozvoru 

nového modelu FABIA. 

 

Nová generace vozu ŠKODA FABIA, určená pro skupinu Rally2, vychází ze zcela nové verze 

silniční varianty. S touto generační výměnou přichází i nový podvozek. Protože předpisy v této 

oblasti povolují pouze malé změny, rallyový vůz v plné míře využívá zvětšených rozměrů silničního 

vozu: Sériová ŠKODA FABIA má o 94 milimetrů delší rozvor a o 48 milimetrů větší šířku než její 

předchůdce.  

 

Michal Hrabánek, šéf ŠKODA Motorsport, říká: „Současná ŠKODA FABIA Rally2 evo je 

nejúspěšnějším vozem své kategorie, který v probíhající sezóně 2022 opět vyhrává soutěže po 

celém světě. S novou generací závodního speciálu ŠKODA FABIA určenou pro skupinu Rally2 

chceme tuto pozici obhájit i v budoucnu. Zcela nový podvozek je jedním z klíčových faktorů pro 

ještě lepší konkurenceschopnost.“ 

 

V současné fázi testování a vývoje nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 klade ŠKODA 

Motorsport důraz na vyvážení vozu. Delší rozvor a celkově větší rozměry dávají konstruktérům 

nové možnosti umístění hlavních komponentů vozu. Pro nalezení optimálního rozložení hmotnosti 

vyvinuli inženýři ŠKODA Motorsport unikátní metodu, která umožňuje měnit vyvážení vozu během 

testovacích jízd, vyhodnocovat různá řešení rozložení hmotnosti a analyzovat nastavení pro 

všechny typy povrchu rychlostních zkoušek. 

 

Jan Krasula, vedoucí projektu vývoje nové generace FABIA Rally2, popisuje: „Abychom z nového 

základu vytěžili maximum, začali jsme s vývojem nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 od 

nuly. Tím jsme mohli například změnit umístění palivové nádrže. V motorovém prostoru jsme využili 

větší prostor mezi podélnými nosníky. Stejně tak jsme přepracovali převodovku, spojku a 

setrvačník, abychom dosáhli menší setrvačnosti a vyšší účinnosti. Nová generace vozu ŠKODA 

FABIA Rally2 dostala také větší a účinnější mezichladič, který by se pod kapotu současného vozu 

nevešel.“ 

 

Emil Lindholm, úřadující finský mistr v rallye, po důkladném testování vývojového vozu říká: „Nová 

generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 je velmi dobře vyvážená. Díky delšímu rozvoru je vůz o něco 

klidnější, záď je stabilnější.“ 
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S tím souhlasí i Andreas Mikkelsen, který za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo v roce 2021 

vybojoval jezdecký mistrovský titul kategorie WRC2 FIA Mistrovství světa v rallye a také titul mistra 

Evropy: „Vyvážení vozu je opravdu, opravdu příjemné. Vylepšená stabilita mi dává velkou jistotu, 

třeba i ve skocích.“ Další testovací jezdec Kris Meeke, vítěz i v nejvyšší kategorii FIA Mistrovství 

světa v rallye, shrnuje své zkušenosti s novou generací vozu ŠKODA FABIA Rally2: „Krok za 

krokem se zlepšujeme ve všech oblastech.“ 

 

Na ŠKODA Storyboard jezdci hovoří o své roli při vývoji nového rallyového vozu a nahlížejí do 

zákulisí během jednoho z testovacích dní. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com  

 

 

Video a fotografie k tématu: 

 

 

Video: ŠKODA Motorsport zintenzivňuje vývojový 

proces nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 

Toto video shrnuje několik testů nové verze vozu 

ŠKODA FABIA Rally2 a přináší komentáře testovacích 

jezdců Andrease Mikkelsena a Krise Meeka. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport zintenzivňuje vývojový proces 

nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 

Nová generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 v letu – 

finské šotolinové cesty s nesčetnými skoky jsou ideálním 

zkušebním terénem pro vývoj podvozku. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport zintenzivňuje vývojový proces 

nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 

Zpětná vazba od testovacích jezdců ukazuje, že dále 

zdokonalený podvozek nové generace vozu ŠKODA 

FABIA Rally2 poskytuje ještě lepší stabilitu ve vysokých 

rychlostech. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport:  

› ŠKODA je v motoristickém sportu aktivní od roku 1901, a to jak v rally, tak na okruzích. 
› Mezi největší úspěchy patří vítězství v Mistrovství Evropy cestovních vozů (ETCC) v roce 1981 s vozem ŠKODA 

130 RS. 
› V posledních letech vybojovala pro českou automobilku mnoho úspěchů na tratích světových rally ŠKODA FABIA. 

V letech 2009 až 2014 si ŠKODA FABIA S2000 (atmosféricky plněný motor 2,0 litru, pohon všech kol) zajistila v rally 
50 mezinárodních a národních titulů. ŠKODA FABIA S2000 také pomohla třikrát zvítězit ve FIA Mistrovství Evropy 
v rally (ERC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC).  

› V roce 2015 ŠKODA FABIA R5 (motor 1,6 l turbo, pohon všech kol) pokračovala v úspěšné historii modelu S2000. 
V následujících letech získali tovární jezdci ŠKODA Motorsport s modely ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA 
FABIA Rally2 evo několik titulů v kategoriích WRC2/WRC2 Pro FIA Mistrovství světa v rally. Tituly vybojoval Jan 
Kopecký (CZ), Esapekka Lappi (FIN), Pontus Tidemand (S), Kalle Rovanperä (FIN) a Andreas Mikkelsen (N). 
S podporou týmu ŠKODA Motorsport se tým Toksport WRT stal týmovým mistrem světa kategorie WRC2 pro rok 
2020. 

› Zákaznické týmy ŠKODA Motorsport získaly tituly také ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC), FIA Mistrovství 
Evropy v rally (ERC), FIA Mistrovství Afriky v rally (ARC), FIA Mistrovství Severní a Střední Ameriky v rally 
(NACAM), FIA Mistrovství Jižní Ameriky v rally (CODASUR) a FIA Mistrovství Asie a Tichomoří v rally (APRC).  

› V roce 2021 získal Andreas Mikkelsen (N, tým Toksport WRT) za volantem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo titul 
mistra světa jezdců kategorie WRC2 a současně i celkové vítězství ve FIA Mistrovství Evropy v rally. 

› Do konce sezony 2021 si vozy ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA FABIA Rally2 evo připsaly více než 1500 
vítězství a více než 3700 umístění na stupních vítězů v 65 zemích. 

 
 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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