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Nová generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 
prokazuje svoji odolnost na náročných 
šotolinových tratích 
 

› Nově vyvíjený vůz kategorie Rally2 týmu ŠKODA Motorsport obstál na extrémně náročné 

testovací trati Fontjoncouse v jižní Francii 

› V závěrečné fázi úspěšného vývoje nového vozu se pozornost zaměřila na spolehlivost 

a odolnost 

Mladá Boleslav, 9. června 2022 – Nová ŠKODA FABIA Rally2 vstoupila do závěrečné fáze 

svého vývoje. Pro zajištění potřebné spolehlivosti a odolnosti budoucího rallyového vozu 

značky jej testovací tým ŠKODA Motorsport na extrémně náročných šotolinových cestách 

ve Fontjoncouse na jihu Francie dovedl až na samotnou hranici jeho možností. 

 

Nová generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 se blíží k datu své homologace. Toto datum je velmi 

významné, protože podle předpisů již po něm budou základní technická řešení zafixována 

a nebude možné je měnit. Další vývoj bude možný pouze v určitých oblastech. V posledním kroku 

vývojového procesu se ŠKODA Motorsport zaměřila na spolehlivost budoucího vozu skupiny 

Rally2. „Odolnost je jedním z klíčových faktorů úspěchu současného vozu ŠKODA FABIA Rally2. 

Právě tuto vlastnost velmi oceňují naše zákaznické týmy,“ vysvětluje Michal Hrabánek, šéf ŠKODA 

Motorsport.  

 

Nově vyvinutý vůz ŠKODA FABIA Rally2 zakončil svůj vývoj přesně tam, kde minulé rallyové vozy 

z Mladé Boleslavi již prokázaly svou sílu: na legendárních šotolinových tratích Fontjoncouse v jižní 

Francii. Některé cesty v této rozlehlé oblasti jsou tak rozbité, že se sem jezdí připravovat i velké 

týmy účastnící se Dakarské rallye. „Tuto trať využíváme už od dob vozu ŠKODA FABIA WRC,“ 

prozrazuje Hrabánek. 

 

Aleš Rada, šéf vývoje závodních vozů ve ŠKODA Motorsport, vysvětluje, proč je pro rallyový vůz 

důležitá spolehlivost a odolnost: „Je to zlaté pravidlo: Abyste dojeli první, musíte nejprve dojet. 

Spolehlivý rallyový vůz dává jezdcům jistotu, že mohou jet až na skutečném limitu. Spolehlivost je 

také důležitým faktorem pro zákaznické týmy. Pokud můžete komponenty vozu používat delší 

dobu, ušetříte peníze za náhradní díly. Současně platí, že pokud vůz dokončí téměř každou rallye, 

zvyšuje to reputaci celého týmu. Spolehlivost našich vozů je součástí naší DNA. Proto s každým 

novým modelem vkládáme hodně energie do zajištění vysoké úrovně spolehlivosti.“ Při vývoji nové 

generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 přicházely cenné podněty od zákaznických týmů. 

 

Jedním z jezdců, kteří absolvovali část více než 600 kilometrového testovacího programu ve 

Fontjoncouse, byl Andreas Mikkelsen. „O voze ŠKODA FABIA Rally2 je známo, že je spolehlivý. To 

platí i pro novou generaci tohoto modelu. Neměli jsme vůbec žádné problémy,“ říká mistr světa 

jezdců kategorie WRC2 a mistr Evropy v rally z roku 2021. „Tratě ve Fontjoncouse jsou velmi, velmi 

náročné. Máte tu velké komprese, skoky, hodně kamenů na cestě, takže je zde to nejlepší prostředí 

pro testování spolehlivosti rallyového vozu. Pokud vůz přežije Fontjoncouse, obstojí i v každé 

opravdové rally.“ 
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Mikkelsen získal oba své tituly v roce 2021 za volantem současného vozu ŠKODA FABIA Rally2 

evo. Je tedy kompetentní oba vozy srovnat. „Z nového vozu mám skvělý pocit,“ pochvaluje si jej 

norský jezdec. „Rychlost nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 je lepší a spolehlivost je 

přinejmenším na stejné úrovni.“ 

 

Na ŠKODA Storyboardu hovoří Aleš Rada a Andreas Mikkelsen o testovacích dnech ve 

Fontjoncouse a o svých očekáváních od nové generace vozu ŠKODA FABIA Rally2. 

 

 

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: Nová generace vozu ŠKODA FABIA Rally2 

prokazuje svoji odolnost na náročných šotolinových 

tratích 

Aleš Rada a Andreas Mikkelsen hovoří o testovacích 

dnech ve Fontjoncouse a o svých očekáváních od nové 

generace vozu ŠKODA FABIA Rally2. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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svého vývoje. Pro zajištění potřebné spolehlivosti a 

odolnosti budoucího rallyového vozu značky jej testovací 

tým ŠKODA Motorsport na extrémně náročných 
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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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