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ŠKODA FABIA RS Rally2: Další kapitola úspěšného příběhu

› Nový závodní vůz ŠKODA Motorsport vychází z modelu FABIA čtvrté generace
› Nástupce modelu FABIA Rally2 evo má nový motor a mnoho dalších vylepšení
› Úspěšně dokončený rozsáhlý testovací program na asfaltu, štěrku a sněhu

Mladá Boleslav, 14. června 2022 – Všichni z cesty! Přijíždí nový vůz ŠKODA FABIA RS Rally2. 
ŠKODA Motorsport prezentuje nástupce vozu FABIA Rally2 evo. Nový závodní vůz z Mladé 
Boleslavi vychází ze čtvrté generace vozu ŠKODA FABIA a jde ve stopách nejúspěšnějšího 
vozu kategorie Rally2 posledních let. ŠKODA Motorsport pro nový vůz vyvinula nový motor, 
dále vylepšila ovládání, pohonné ústrojí a elektroniku a v neposlední řadě znovu zvýšila 
bezpečnost jezdců a spolujezdců. Rozsáhlé testování na asfaltu, šotolině a ledu, stejně jako za 
rozmanitých povětrnostních podmínek přineslo novému rallyovému modelu ŠKODA potřebné 
vyladění, aby mohl v budoucnu úspěšně usilovat o vítězství a tituly v rukou zákaznických týmů.

Michal Hrabánek, šéf ŠKODA Motorsport, říká: „Obzvláště v motoristickém sportu znamená stát na 
místě vždy cestu zpět. Proto jsme při vývoji nového modelu FABIA RS Rally2 využili zkušenosti, 
kterých jsme dosáhli s předchozím modelem a dále jsme optimalizovali cíleně každý detail, abychom 
ještě více vylepšili nejúspěšnější závodní vůz posledních let. Jsem hrdý na celý tým ve 
ŠKODA Motorsport, který šel za tímto cílem s velkým nasazením. Rád bych také poděkoval našim 
kolegům z vývojového oddělení sériových vozů, kteří nám vozem FABIA čtvrté generace poskytli 
skvělý základ pro model FABIA RS Rally2.“

Nová ŠKODA FABIA RS Rally2 je zcela nově vyvinutý závodní vůz kategorie Rally2 a těží z nejlepší 
aerodynamiky ve své třídě a vysoké tuhosti karoserie sériového modelu. Kromě vylepšeného 
pohonného ústrojí, elektroniky, bezpečnosti a ovládání vozu vyvinuli odborníci ze ŠKODA Motorsport 
také nový přeplňovaný motor o objemu 1,6 l, který vychází z rodiny benzínových TSI motorů EA888, 
které jsou mimo jiné i pod kapotou modelů RS. Úzké propojení se sportovními sériovými vozy RS 
dokazuje nový odstín lakování ŠKODA Motorsport zelená Mamba, který navazuje na modely 
OCTAVIA RS a ENYAQ COUPÉ RS iV.

Úspěšně dokončený náročný testovací program v rozmanitých povětrnostních podmínkách
Při přípravě nového vozu ŠKODA FABIA RS Rally2 na první soutěžní jízdy absolvoval tým 
ŠKODA Motorsport rozsáhlý testovací program na asfaltu, šotolině a sněhu, který trval téměř rok. 
Od léta 2021 probíhaly testovací jízdy v České republice, Francii, Itálii, Chorvatsku, Německu, Belgii 
a Španělsku a také v extrémních zimních podmínkách na severu Finska.
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Zbyněk Straškraba
Komunikace Motorsportu
T +420 326 811 785
zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
http://skoda-motorsport.com

ŠKODA Media Room

skoda-storyboard.com     

Download 
the ŠKODA Media Room app

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/motorsportskoda. 
Veškeré informace k novému vozu ŠKODA FABIA RS Rally2 získáte pod 
hashtagem #FabiaRSRally2.

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. 
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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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