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Modely ŠKODA RS: tradičně sportovní 
 

› Prvními nositeli označení RS byly soutěžní prototypy 180 RS a 200 RS  

› Od roku 2000 nesou tuto zkratku také sportovní sériové vozy značky ŠKODA 

› Portfolio vozů RS v současnosti zahrnuje modely OCTAVIA RS, OCTAVIA RS iV, 

KODIAQ RS a čistě elektrický ENYAQ COUPÉ RS iV  

› FABIA RS Rally2 navazuje svým označením na legendární vítězný vůz ŠKODA 130 RS 

na Rallye Monte Carlo 

 

Mladá Boleslav, 10. října 2022 – Již zhruba 50 let reprezentuje zkratka RS (Rally Sport) 

u značky ŠKODA dynamické modely s vysokým výkonem. S vozem FABIA RS Rally2, 

nejmladším členem rodiny ŠKODA RS, chce ŠKODA AUTO pokračovat v sérii úspěchů 

v kategorii Rally2 na závodních tratích. Od roku 2000 označuje zkratka RS také 

nejsportovnější sériové vozy značky ŠKODA. V současné době jsou v nabídce modely 

OCTAVIA RS, OCTAVIA RS iV s plug-in hybridním pohonem, SUV KODIAQ RS a čistě 

elektrický ENYAQ COUPÉ RS iV. Vozy RS jsou názornou ukázkou toho, jak mohou speciály 

kategorie motorsport a sériové automobily navzájem sdílet technologie.  

 

Johannes Neft, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Technického vývoje, říká: „RS – 

tato dvě písmena znamenají pro značku ŠKODA desetiletí tradice v motorsportu a četná vítězství 

na mezinárodních závodních tratích a rally soutěžích. Nová FABIA RS Rally2 jako nový člen rodiny 

RS má vše, co je třeba k tomu, aby pokračovala v úspěšné historii. Sériové vozy RS značky 

ŠKODA zároveň již více než 20 let nabízejí vysokou úroveň jízdní dynamiky a velmi sportovní 

charakter.“ 

 

RS – Motoristický úspěch vyrobený v Mladé Boleslavi 

Označení RS, které znamená Rally Sport, zavedla ŠKODA AUTO poprvé v roce 1974 u závodních 

prototypů ŠKODA 180 RS a 200 RS. V roce 1975 představila automobilka legendární model 130 

RS, který má díky četným úspěchům v motorsportu dodnes pevné místo v historii značky ŠKODA. 

Dvoudveřové kupé vyvinuté pro závodní nasazení vycházelo ze sériového modelu ŠKODA 110 R 

a vážilo díky důsledně odlehčené konstrukci z hliníku (střecha a vnější panely dveří) a laminátu 

(blatníky a kapota) pouhých 720 kg. Závodní speciál s pohonem zadních kol disponoval motorem o 

objemu 1,3 l o výkonu 140 k a do roku 1983 slavil řadu úspěchů na mezinárodních soutěžních 

tratích a závodních okruzích. V roce 1977 dojel speciál ŠKODA 130 RS, přezdívaný také Porsche 

východu, na legendární Rallye Monte Carlo na prvních dvou místech ve své kategorii a zvítězil i na 

Rally Akropolis. Na okruzích byl tento vůz v roce 1981 vítězem celkového hodnocení Mistrovství 

Evropy cestovních vozů. 
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FABIA RS Rally2 odkazuje na úspěchy modelu 130 RS 

Aktuální FABIA RS Rally2 svým modelovým označením připomíná úspěchy modelu 130 RS a vrací 

legendární kombinaci písmen na tratě rally. Nástupce modelu FABIA Rally2 evo, nejúspěšnějšího 

rallyového vozu ve své kategorii, těží nejen z nejlepší aerodynamiky ve své třídě, ale také z 

mimořádně tuhé karoserie současného sériového vozu FABIA čtvrté generace. Nový přeplňovaný 

motor o objemu 1,6 l vychází z motoru 2,0 TSI z rodiny benzinových motorů EA888, který ŠKODA 

používá také v modelech OCTAVIA RS a KODIAQ RS.  

 

Prvním sériovým vozem RS byl nejprodávanější model OCTAVIA 

Již více než dvacet let používá ŠKODA AUTO označení RS také pro sportovní vrcholné varianty 

některých sériových vozů. Tuto tradici začala v roce 2000 ŠKODA OCTAVIA RS s přeplňovaným 

motorem o objemu 1,8 l a výkonem 132 kW (180 k), sportovním podvozkem a výrazným zadním 

spoilerem. Nabízela se zprvu jako liftback, o dva roky později pak také v karosářské verzi kombi. 

Od té doby nabízí značka ŠKODA obě karosářské varianty modelu OCTAVIA také ve verzi RS. Ve 

druhé generaci modelu OCTAVIA RS, nabízené od roku 2005, měl přeplňovaný benzinový motor 

o objemu 2,0 l výkon 147 kW (200 k). Nabídku modelu doplnil také naftový motor 2,0 TDI o výkonu 

125 kW (170 k). Třetí generace modelu OCTAVIA RS, nabízená od roku 2013, měla motor 2,0 TDI 

o výkonu 135 kW (184 k), který byl poprvé k dispozici i s pohonem všech kol. Výkon benzinového 

motoru 2,0 TSI se v průběhu vývoje zvýšil z původních 162 kW (220 k) až na 180 kW (245 k). Ve 

čtvrté generaci lze od roku 2020 poprvé objednat také model OCTAVIA RS iV s plug-in hybridním 

pohonem a systémovým výkonem 180 kW (245 k). 

 

Vývoj portfolia modelů RS 

Po úspěchu prvního modelu OCTAVIA RS rozšířila ŠKODA AUTO v roce 2003 rodinu RS o model 

FABIA RS s motorem 1,9 TDI o výkonu 96 kW (130 k). V roce 2010 uvedla automobilka na trh 

variantu RS druhé generace modelu FABIA. Zážehový motor o objemu 1,4 l s výkonem 132 kW 

(180 k) byl vybaven kombinovaným přeplňováním turbodmychadlem a kompresorem a přenos 

výkonu zajišťovala sedmistupňová automatická převodovka DSG. Poprvé byla FABIA RS k 

dispozici také v karosářské verzi kombi. V roce 2018 se objevil KODIAQ RS jako první model SUV 

v rodině ŠKODA RS. Sedmimístný vůz měl na začátku motor 2,0 TDI s dvoustupňovým 

přeplňováním a výkonem 176 kW (240 k). Od modernizace modelu v roce 2021 je KODIAQ RS 

poháněn benzinovým motorem 2,0 TSI o výkonu 180 kW (245 k). V roce 2022 se nabídka vozů RS 

rozšířila o čistě elektrický ENYAQ COUPÉ RS iV, první čistě elektrický model RS. Se systémovým 

výkonem 220 kW (299 k)* je v současnosti nejvýkonnějším sériovým vozem značky ŠKODA. 

Mladoboleslavská automobilka brzy rozšíří rodinu RS o další model.  

 

ENYAQ COUPÉ RS iV jako nejnovější vrcholný model značky ŠKODA 

ENYAQ COUPÉ RS iV nabízí jako vrcholný model aktuální modelové palety mimořádně bohatou 

standardní výbavu, včetně přední masky Crystal Face se 131 LED diodami, které osvětlují 

vertikální lamely masky chladiče a horizontální světelný pás. O pohon všech kol se starají dva 

elektromotory. První čistě elektrický model RS značky ŠKODA tak zrychluje z 0 na 100 km/h za 

pouhých 6,5 s a dosahuje maximální rychlosti 180 km/h. 

 

Interiér vozu ENYAQ COUPÉ RS iV je k dispozici v designu RS Lounge a RS Suite. Interiér 

RS Lounge má černá sedadla čalouněná mikrovláknem Suedia, jež jsou olemována paspulí a  

kontrastními švy v limetkové barvě. Stejnou barvu mají kontrastní švy na vyhřívaném multifunkčním 

sportovním volantu, který zdobí plaketa s nápisem RS. Přístrojová deska je potažena mikrovláknem 
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Suedia v černé barvě a rovněž ozdobena kontrastními švy. Na přání nabízí tento model interiér 

RS Suite. Sedadla potažená černou perforovanou kůží olemovaná šedou paspulí a šedými 

kontrastními švy zde vytváří optické akcenty. Multifunkční sportovní volant má šedé prošívání. 

Přístrojovou desku potaženou syntetickou kůží pak zdobí kontrastní švy. 

 

 
* Maximální elektrický výkon 220 kW: Maximální jízdní výkon, který je dle UN-GTR.21 dostupný po dobu až 30 sekund. 
Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména venkovní teplota a stav 
nabití, teplota, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru. Maximální jízdní výkon je k dispozici, když je teplota 
vysokonapěťového akumulátoru v rozmezí 23-50°C a jeho úroveň nabití je vyšší než 88 %. Odchylky, zejména od výše 
uvedených parametrů, mohou vést od snížení jízdního výkonu až k jeho úplné nedostupnosti. Teplotu vysokonapěťového 
akumulátoru lze do určité míry ovlivnit pomocí funkce nezávislé klimatizace a úroveň nabití je možné nastavit v infotainmentu 
vozidla. Aktuálně dostupný jízdní výkon se zobrazuje na indikátoru výkonu vozidla. Pro zachování nejlepší využitelné kapacity 
vysokonapěťového akumulátoru se při každodenním používání vozidla doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití na 80 % (na 
100 % doporučujeme vysokonapěťový akumulátor nabíjet například pouze před delší cestou).  
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ŠKODA OCTAVIA RS: Sportovní bestseller 
 

› OCTAVIA RS čtvrté generace je k dispozici s benzinovým, naftovým a poprvé 

také s plug-in hybridním pohonem 

› Sportovní vrcholný model řady OCTAVIA se vyrábí ve verzi liftback nebo kombi, 

s pohonem předních nebo všech kol a výkonem až 180 kW (245 k) 

› Typické černé designové prvky karoserie a interiéru  

 

OCTAVIA RS odstartovala v roce 2000 úspěch sériových vozů RS značky ŠKODA. Od té 

doby nabízí česká automobilka svůj bestseller v každé modelové generaci také ve verzi RS, 

a to v karosářském provedení liftback nebo kombi. S benzinovými a naftovými motory, jakož 

i plug-in hybridním pohonem a pěti kombinacemi motoru, převodovky a pohonu je nabídka 

všestrannější než kdykoli předtím. 

 

Ve čtvrté generaci modelu ŠKODA OCTAVIA RS jsou poprvé k dispozici tři různé varianty 

pohonných jednotek a pět kombinací motoru, převodovky a pohonu. OCTAVIA RS s benzinovým 

motorem 2,0 TSI má výkon 180 kW (245 k) a je k dispozici se šestistupňovou manuální 

převodovkou nebo sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. S převodovkou DSG 

zrychluje OCTAVIA RS z 0 na 100 km/h za 6,7 s, maximální rychlost činí 250 km/h. Naftový motor 

2,0 TDI má v aktuální generaci modelu výkon 147 kW (200 k) a standardně se dodává se 

sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. OCTAVIA RS s motorem 2,0 TDI je k dispozici 

s pohonem předních kol a na přání také s pohonem všech kol. Poprvé je v nabídce ŠKODA 

OCTAVIA také s plug-in hybridním pohonem. V modelu OCTAVIA RS iV poskytuje benzinový 

motor 1,4 TSI a elektromotor celkový systémový výkon 180 kW (245 k). O přenos hnací síly na 

přední kola se stará šestistupňová převodovka DSG. 

 

Typická maska chladiče a designové prvky v černé lesklé barvě 

Různé designové prvky karoserie vozu ŠKODA OCTAVIA RS dávají na první pohled najevo, že se 

jedná o sportovní vrcholný model řady OCTAVIA. Maska chladiče a vnější zpětná zrcátka jsou 

lakovány v lesklé černé barvě. V zadním nárazníku je integrovaný typický červený reflexní pruh, 

který se táhne přes celou šířku vozu. Jízdní dynamiku podporuje kromě standardně dodávaného 

progresivního řízení také sportovní podvozek, přičemž modely se spalovacím motorem mají o 

15 mm nižší světlou výšku. Adaptivní podvozek DCC je k dispozici jako volitelná výbava. 

 

Sportovní interiér a centrální airbag 

Interiér vozu OCTAVIA RS zdobí sportovní černá barva a specifický design. Tříramenný 

multifunkční sportovní volant se zploštělou spodní částí a potažený perforovanou kůží zdobí 

plaketka RS. Standardně dodávaná přední sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy jsou 

potažena látkou v černé barvě a mají červené nebo šedé prošití, které zdobí také přístrojovou 

desku. Na přání nabízí OCTAVIA RS sportovní Top ergonomická sedadla s 

čalouněním v kombinaci mikrovlákna Suedia a kůže, nastavitelnou hloubkou sedáku a masážní 

funkcí. Inovativní centrální airbag mezi předními sedadly chrání řidiče a spolujezdce v případě 

dopravní nehody před vzájemným střetem, a to zejména při nárazu z boku. 
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ŠKODA KODIAQ RS: První SUV z rodiny RS 
 

› O 60 kg lehčí benzinový motor 2,0 TSI je výkonnější a úspornější 

› Nová 20" kola, specifický přední nárazník a designové prvky karoserie v černé lesklé 

barvě  

› Interiér se specifickými designovými prvky, sedadla s čalouněním mikrovláknem Suedia 

v černé barvě a kontrastním prošíváním 

 

V roce 2018 představila ŠKODA AUTO model KODIAQ RS jako první SUV z rodiny RS, tehdy 

s naftovým motorem s dvojitým přeplňováním o výkonu 176 kW (240 k). Své sportovní 

ambice tento model prokázal na legendární Nordschleife Nürburgringu rekordním časem na 

kolo v kategorii sedmimístných SUV. Od modernizace v roce 2021 má KODIAQ RS ještě 

dynamičtější projev a je úspornější. Současný benzinový motor 2,0 TSI má výkon 180 kW 

(245 k) a je o více než o 60 kg lehčí než předchozí agregát. 

 

ŠKODA KODIAQ RS v létě 2018 před svým oficiálním představením objela trať Nordschleife 

Nürburgringu dlouhou 20,832 km za 9:29,84 minuty. Tímto rekordním časem pro sedmimístná SUV 

jasně ukázala, jak dynamický projev může sedmimístné SUV mít. První SUV z rodiny ŠKODA RS 

poháněl naftový motor 2,0 BiTDI o výkonu 176 kW (240 k), tedy nejvýkonnější naftový motor 

v historii značky ŠKODA. Přenos výkonu s maximálním točivým momentem 500 Nm zajišťovala 

standardně dodávaná sedmistupňová převodovka DSG a pohon všech kol. 

 

S novým motorem z 0 na 100 km/h za 6,5 s 

Od roku 2021 pohání KODIAQ RS benzinový motor 2,0 TSI o výkonu 180 kW (245 k). Nová 

pohonná jednotka je o více než 60 kg lehčí než předchozí motor a nová sedmistupňová převodovka 

DSG přináší úsporu dalších 5,2 kg. KODIAQ RS s pohonem všech kol má díky tomu dynamičtější 

projev a umožňuje podávat lepší jízdní výkony - z 0 na 100 km/h zrychlí za 6,5 s a dosahuje 

maximální rychlosti 234 km/h. Ovládání vozu při sportovním způsobu jízdy usnadňuje standardně 

dodávané progresivní řízení a adaptivní podvozek DCC. Sportovní zvukový projev motoru pomáhá 

dotvářet systém Dynamic Sound Boost. 

 

Typické černé designové prvky dodávají vozu dynamický vzhled 

Typické černé prvky karoserie, například na masce chladiče, a řada dalších vizuálních detailů 

dávají na první pohled najevo, že se jedná o člena rodiny RS značky ŠKODA. Jedním z výrazných 

prvků jsou i standardně dodávané Matrix-LED přední světlomety. Jak je již pro modely RS typické, 

je součástí zadního nárazníku integrovaná odrazka táhnoucí se po celé šíři vozu. Sportovní černá 

barva dominuje také v interiéru vozu KODIAQ RS, který je standardně vybaven virtuálním kokpitem 

se specifickými režimy zobrazení a sportovním multifunkčním volantem potaženým perforovanou 

kůží, který zdobí červené prošití. Sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy jsou čalouněna 

mikrovláknem Suedia v černé barvě. Zdobí je výrazné červené prošívání, přičemž na předních 

sedadlech se rovněž nachází červené logo RS. Přední sedadla jsou elektricky nastavitelná a mají 

paměťovou funkci, lze nastavit i hloubku sedáku. Na přání jsou k dispozici také kožené potahy 

v černé barvě. 
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ŠKODA FABIA RS Rally2: Nově vyvinutý úspěšný model  
 

› Vůz vychází z modulární platformy MQB A0 a má nový přeplňovaný motor o objemu 1,6 l 

› Zadní spoiler vozu FABIA RS Rally2 RS vytváří téměř dvakrát větší přítlak ve 

srovnání s předchozím modelem  

› Závodní speciál těží z nejlepší aerodynamiky ve své třídě a vysoké tuhosti karoserie 

sériového modelu FABIA  

› FABIA Rally2 RS je konstruovaná na provoz na 100% udržitelné palivo 

 

ŠKODA FABIA RS Rally2 vychází ze čtvrté generace modelu FABIA. ŠKODA Motorsport 

vyvinula rallyový vůz zcela od základu a využila četná vylepšení sériového modelu. FABIA 

RS Rally2 má například vysoce účinný aerodynamický kit. Nově vyvinuté zadní křídlo vytváří 

ve srovnání s předchozím modelem téměř dvakrát větší přítlak. Kromě toho bylo vylepšeno 

rozložení hmotnosti. FABIA RS Rally2 má také nově vyvinutý motor 2,0 TSI, který vychází z 

rodiny benzinových motorů EA888. V novém lakování ŠKODA Motorsport převládá odstín 

zelená Mamba, který odkazuje ke sportovním sériovým modelům OCTAVIA RS a ENYAQ 

COUPÉ RS iV.  

 

Michal Hrabánek, šéf ŠKODA Motorsport, říká: „Při vývoji modelu FABIA RS Rally2 jsme využili 

všechny zkušenosti, kterých jsme dosáhli s předchozím úspěšným modelem a dále jsme cíleně 

optimalizovali každý detail. Zároveň jsme mohli stavět na skvělém základu nového sériového 

modelu FABIA a využít výhod lepšího vyvážení nebo vysoce účinné aerodynamiky. Jsme hrdí na 

to, že se nám společně podařilo ještě více vylepšit nejúspěšnější rallyový vůz ve své kategorii.“ 

 

ŠKODA FABIA RS Rally2 představuje výrazný designový jazyk čtvrté generace vozu FABIA na 

mezinárodních tratích rally. Také rallyový model má úzké, ostře řezané přední světlomety 

sériového vozu, které zasahují až do velké šestihranné masky chladiče. Přední světlomety a zadní 

světla s technologií LED vytvářejí vizuální akcenty. Na sériový model FABIA odkazují také boční 

vzduchové clony Air Curtains na předním nárazníku a linie karoserie na předních dveřích, které 

naznačují tvar české vlajky. Odstín lakování zelená Mamba opticky odkazuje k vozům 

OCTAVIA RS a ENYAQ COUPÉ RS iV. 

 

Nově vyvinuté zadní křídlo vytváří téměř dvakrát větší přítlak 

Sériová verze vozu ŠKODA FABIA má nejnižší součinitel odporu vzduchu ve své třídě. Tohoto 

perfektního předpokladu využili odborníci ze ŠKODA Motorsport při vývoji mimořádně účinného 

aerodynamického kitu pro vůz FABIA RS Rally2. Díky precizní práci se zaměřením na detaily 

vytváří nově vyvinuté zadní křídlo téměř dvojnásobný přítlak ve srovnání s předchozím modelem. 

Větší přítlak je na závodní trati enormní předností a umožňuje dosahovat v zatáčkách vyšší 

rychlost. Vzduchové clony Air Curtains sériového vozu FABIA byly použity i v rallyovém voze. 

Použitím předního splitteru je zajištěna optimální aerodynamická účinnost přední části vozu. Splitter 

také zvyšuje rychlost vzduchu proudícího pod vozidlo. Výsledkem je nižší tlak pod vozidlem. 
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Nový přeplňovaný motor o objemu 1,6 l je konstruovaný na provoz na 100% udržitelný 

benzin 

Vůz ŠKODA FABIA RS Rally2 pohání čtyřválcový přeplňovaný motor o objemu 1 620 cm3. Tato 

nově vyvinutá pohonná jednotka s variabilním časování ventilů a novým turbodmychadlem využívá 

jako základ motor 2,0 TSI z rodiny benzinových motorů EA888 a dosahuje výkonu přibližně 214 kW 

(289 k). Maximální točivý moment 430 Nm modelu FABIA RS Rally2 je oproti předchozí generaci 

k dispozici v širším rozsahu otáček. Přenos výkonu na všechna čtyři kola zajišťuje sekvenční 

pětistupňová převodovka. Nádrž má v souladu s technickými předpisy FIA objem 82,5 l a je 

vyrobena z nárazuvzdorné pryže. Disponuje rovněž novým bezpečnostním ventilem pro 

odvzdušnění a je chráněna krytem z karbon-kevlarového kompozitu. Benzin používaný při FIA 

Mistrovství světa v rallye (WRC) v sezóně 2022 je stoprocentně udržitelný a je založen na 

moderních surovinách a vysoce čistých obnovitelných složkách. Skládá se z udržitelných paliv, 

která se získávají z biologického odpadu, a syntetických e-paliv. Tato závodní paliva se vyrábějí 

pomocí obnovitelných zdrojů energie elektrolýzou ze "zeleného" vodíku a CO₂ získaného ze 

vzduchu a z průmyslových procesů. Z těchto složek se v laboratoři vyrábí 100% obnovitelný benzin 

bez fosilních složek. 
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ŠKODA FABIA RS Rally2: Vylepšený podvozek a lepší 
rozložení hmotnosti  
 

› Podvozek je navržen tak, aby splňoval specifické požadavky rally 

› Vyrovnanější jízdní vlastnosti díky širší karoserii a delšímu rozvoru 

› Testovací jízdy probíhaly za rozmanitých povětrnostních podmínek po celé Evropě 

 

V porovnání s předchozím modelem má FABIA RS Rally2 výrazně lepší jízdní vlastnosti. 

Závodní speciál těží z lepšího rozložení hmotnosti a vyvážení díky širší karoserii a delšímu 

rozvoru sériového vozu FABIA. Podvozek a další komponenty byly také dále zesíleny pro 

specifické požadavky rally. 

 

Již dlouho před představením vozu v červnu 2022 absolvoval tým ŠKODA Motorsport s vozem 

FABIA RS Rally2 rozsáhlý a náročný testovací program. Téměř rok se vůz připravoval na své 

nasazení v rally v různých povětrnostních podmínkách a jízdách po asfaltu, šotolině a sněhu. Od 

léta 2021 probíhaly testovací jízdy v České republice, Francii, Itálii, Chorvatsku, Německu, Belgii, 

Španělsku a také v extrémních zimních podmínkách na severu Finska. 

 

Širší karoserie a delší rozvor umožňují lepší rozložení hmotnosti 

Podvozek aktuálního sériového vozu FABIA umožnil týmu ŠKODA Motorsport dále zlepšit jízdní 

vlastnosti závodní verze. FABIA RS Rally2 těží z karoserie širší o 48 mm v porovnání s předchozí 

generací a zejména z rozvoru prodlouženého o 94 mm. Díky tomu je jízda klidnější a zároveň záď 

stabilnější. V porovnání s předchozím vozem ŠKODA FABIA Rally2 došlo také ke změně umístění 

palivové nádrže. V motorovém prostoru tak mohli inženýři využít více místa pro větší mezichladič. 

 

Nově vyladěný podvozek pro specifické požadavky rally sportu 

I podvozek vozu FABIA RS Rally2 je důsledně navržen tak, aby splňoval vysoké nároky rally 

sportu. U modelu FABIA RS Rally2 se snížilo tření v tlumičích, byl prodloužen jejich zdvih a 

v porovnání s předchozím modelem je pevnější také zavěšení náprav MacPherson. Na základě 

většího rozvoru navrhli konstruktéři novou kinematiku podvozku. Zlepšila se rovněž funkčnost 

diferenciálu a zvýšila se účinnost převodovky při řazení či odolnost komponent s cílem snížit 

provozní náklady. Patří mezi ně čepy, brzdový systém a kabelové svazky. Vzhledem k tomu, že 

technické předpisy FIA vylučují použití jakékoliv elektronické asistence pro zlepšení trakce, jsou na 

přední a zadní nápravě povoleny pouze mechanické samosvorné diferenciály. 

Použití mezinápravových diferenciálů s uzávěrkou je zakázáno. 

 

Pozitivní ohlas od testovacích pilotů 

Vylepšené jízdní vlastnosti si pochvalovali i tovární jezdci značky ŠKODA, kteří se aktivně podíleli 

na vývoji vozu FABIA RS Rally2. Poté, co Nor Andreas Mikkelsen, aktuální mistr světa mezi jezdci 

kategorie WRC2 a mistr Evropy v rally FIA, krátce před světovou premiérou otestoval limity vozu 

FABIA RS Rally2 na extrémně drsných šotolinových cestách ve Fontjoncouse v jižní Francii, řekl: 

"Rychlost nového vozu ŠKODA FABIA RS Rally2 je vyšší a spolehlivost je minimálně na stejné 

úrovni jako u jeho předchůdce." Mikkelsen také řídil vůz FABIA RS Rally2 jako předjezdec na 

Rallye Bohemia v červenci 2022. 
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Snadné ovládání pomocí dotykového displeje a tlačítek na volantu 

Kromě výkonu se zlepšilo také ovládání vozu. FABIA RS Rally2 je vybavena zvětšeným hlavním 

displejem, který poskytuje posádce ještě lepší přehled o důležitých hodnotách získávaných ze 

senzorů vozu, a má i nové funkce, například přehrávání videa. V interiéru se nachází také nový 

centrální ovládací panel s dotykovou obrazovkou a integrovaným ovládáním interkomu. Jezdec má 

přístup k mnoha funkcím přímo pomocí tlačítek na volantu. Startovací tlačítko je umístěno rovněž 

na volantu, kam na něj řidič rychle dosáhne, pokud nastane situace, kdy je nutné vůz znovu rychle 

nastartovat.  
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ŠKODA FABIA RS Rally2: Nejmodernější technologie 
a nejvyšší možná bezpečnost  
 

› Nový motor o výkonu 214 kW (289 k) vychází z motoru 2,0 TSI z rodiny benzinových 

motorů EA888 

› Sekvenční pětistupňová převodovka umožňuje změnu rychlostních stupňů během 

několika milisekund  

› Ochranná klec se skládá z 35,8 m ocelových trubek, ochrana proti bočnímu 

nárazu z uhlíkových vláken, kevlaru a pěny pohlcující energii 

 

ŠKODA Motorsport vyvinula pro FABIA RS Rally2 nový motor. Pohonná jednotka prošla 

těmi nejnáročnějšími testy a díky tomu mohla být dobře optimalizována. Přeplňovaný motor 

o objemu 1,6 l ve voze FABIA RS Rally2 vychází z motoru 2,0 TSI z rodiny benzinových TSI 

motorů EA888. Motor má výkon přibližně 214 kW (289 k). Maximální točivý moment 430 Nm 

je přenášen na všechna čtyři kola prostřednictvím sekvenční pětistupňové převodovky. 

Maximální ochranu pilota a spolujezdce zajišťuje ochranná klec z ocelových trubek a proti 

bočnímu nárazu posádku chrání špičkové materiály. 

 

Předpisy Mezinárodní automobilové federace (FIA) vyžadují pro vozy kategorie Rally2 

přeplňovanou pohonnou jednotku o objemu 1,6 l, která vychází ze sériového motoru. Při vývoji 

motoru pro nový vůz ŠKODA FABIA RS Rally2 se ŠKODA Motorsport rozhodla vycházet z motoru 

2,0 TSI s integrovanými výfukovými svody. Tento motor pochází z rodiny benzinových TSI motorů 

EA888, které jsou mimo jiné i pod kapotou modelů KODIAQ RS a OCTAVIA RS. Nově tvarované 

sací a výfukové kanály, vylepšené písty a spalovací komory a variabilní časování ventilů nově 

vyvinutého čtyřválce zajišťují výrazně lepší přípravu směsi a vylepšený proces spalování. Zcela 

přepracovaný systém mazání zajišťuje účinné mazání motoru s nižší spotřebou oleje. Kromě toho 

je k dispozici optimalizovaný výfukový systém s novým turbodmychadlem, nový mezichladič, 

přepracovaný chladicí okruh s vyšším chladicím výkonem a nový software pro řízení motoru. 

Technické předpisy kategorie Rally2 vyžadují pro motor restriktor sání o průměru 32 mm. 

FABIA RS Rally2 tak dosahuje výkonu přibližně 214 kW (289 k) a maximálního točivého 

momentu 430 Nm.  

 

Přenos výkonu prostřednictvím sekvenční pětistupňové převodovky 

Sekvenční pětistupňová převodovka, speciálně navržená pro nasazení v rally, umožňuje jezdci 

měnit rychlostní stupně během několika milisekund pomocí řadicí páky bez použití spojky. FABIA 

RS Rally2 má sice manuální spojku, ale ta se používá pouze při rozjezdu, parkování nebo pomalé 

jízdě. Odpojovací spojka mezi přední a zadní nápravou je nyní ovládaná elektrohydraulicky při 

zatažené ruční brzdě a blokuje zadní kola pouze při zatáčení do ostrých zatáček na trati rally. 

Elektrohydraulické ovládání je u modelu FABIA RS Rally2 nově vyvinutou technologií, předchozí 

model měl pouze hydraulicky ovládanou odpojovací spojku. Pro co nejlepší zrychlení na úzkých a 

klikatých rychlostních zkouškách má FABIA RS Rally2 relativně krátké převodové poměry. I tak ale 

dosahuje dostatečné maximální rychlosti 200 km/h.   
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Rozsáhlá ochranná opatření pro posádku 

Rallyový vůz se od sériových modelů výrazně liší i v oblasti ochrany posádky. Kromě závodních 

sedadel s integrovanou ochranou hlavy a šestibodovými bezpečnostními pásy obsahuje také 

mechanické prvky, jako je bezpečnostní klec a propracovaná boční ochrana v případě bočního 

nárazu. Mezi vnějším pláštěm dveří a interiérem se nachází struktura pohlcující energii, která se 

skládá z absorpční pěny a dveřních panelů z kompozitních materiálů. Složení kompozitních panelů 

je předem určeno: pět vrstev uhlíkového kompozitu a jedna vrstva kevlaru, přičemž kevlarová 

vrstva je nejblíže posádce, aby při nehodě chránila před případnými ostrými úlomky uhlíkových 

kompozitů. Absorpční pěna musí být schválena FIA a její minimální objem stanovují předpisy. Pěna 

absorbuje během nárazu energii a tím snižuje zatížení lidského těla. Boční okna vozu FABIA RS 

Rally2 nejsou z bezpečnostních důvodů vyrobena ze skla, ale z lehkého polykarbonátu a lze je v 

souladu s předpisy FIA snadno odstranit. 

 

Ochranná klec z vysokopevnostní chrom-molybdenové oceli  

Inženýři ŠKODA Motorsport na základě počítačových výpočtů vyvinuli pro vůz FABIA RS Rally2 

také novou ochrannou klec. Ta je vyrobena z 35,8 m trubek z vysokopevnostní chrom-

molybdenové oceli a skládá se z podélných, příčných a diagonálních trubek v místě dveří, pod 

střechou vozu, kolem čelního skla a za sedadly. Rozměry a materiál ochranné klece jsou 

definovány technickými předpisy Mezinárodní automobilové federace (FIA). ŠKODA 

Motorsport s novým vozem FABIA pro rally tyto požadavky výrazně překračuje. Ochranná klec 

zajišťuje v případě nehody prostor pro přežití jezdce i navigátora, a to i v případě, že je karoserie 

silně deformována. Ochranná klec se přivaří k podvozku ještě během stavby karoserie a teprve 

poté se k ní připevní boční panely a střecha. Hlavním cílem tohoto postupu je vyšší přesnost, lepší 

spojení trubek s karoserií a lepší přizpůsobení trubek karoserii. Pro optimální rozložení sil 

vznikajících při bočním nárazu jsou obě strany karoserie vozu FABIA RS Rally2 spojeny strukturou 

držící sedadla a k tomu přídavným profilem. Také výztuhy v místě dveří jsou dimenzovány na větší 

síly, než vyžadují předpisy FIA. Pro optimalizaci pevnosti bodů uchycení ramenních pásů dostala 

FABIA RS Rally2 na každé straně přídavnou trubku rámu.  
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Historie ŠKODA Motorsport: Tituly a úspěchy v řadě 
 

› ŠKODA AUTO pokračuje ve 121 let dlouhé tradici motorsportu 

› Legendární ŠKODA 130 RS zvítězila ve své třídě na Rallye Monte Carlo v roce 1977 

› ŠKODA FABIA Rally2 a Rally2 evo patří k nejúspěšnějším rallyovým vozům na světě ve 

své třídě s více než 1 900 vítězstvími 

› ŠKODA Motorsport a její zákaznické týmy v letech 2015 až 2022 oslavily dvanáct titulů 

mistra světa  

 

Již 121 let je ŠKODA se svými vozy pevnou součástí závodních a rallyových tratí po celém 

světě. Mezi legendy dlouhé historie motorsportu patří ŠKODA 130 RS, která v roce 1977 

slavila dvojnásobné vítězství ve své třídě na slavné Rallye Monte Carlo a stála na počátku 

historie značky RS. V letech 2015 až 2022 dominovala FABIA Rally2 a Rally2 evo třídě WRC2 

v rally. S více než 1 900 vítězstvími, dvanácti tituly mistra světa a mnoha dalšími 

regionálními a národními šampionáty po celém světě patří tak FABIA Rally2 a její verze evo k 

nejúspěšnějším rallyovým vozům ve své třídě na světě. 

 

Historie motoristického sportu značky ŠKODA, stejně jako historie společnosti ŠKODA AUTO, 

začíná na dvou kolech – s motocyklem Slavia typ B. Čtyři roky po založení firmy začali Václav 

Laurin a Václav Klement v listopadu 1899 vedle jízdních kol nabízet také první motocykly. V červnu 

1901 následoval první úspěšný závod na 1 196 km dlouhé trati z Paříže do Berlína, který se jel ve 

třech etapách. Po první světové válce se závodů začaly účastnit také vozy značky ŠKODA. V lednu 

1936 dosáhla prvního významného úspěchu ŠKODA POPULAR druhým místem v legendární 

Rallye Monte Carlo ve třídě do 1500 cm³. 

 

Úspěchy v poválečném období 

Po druhé světové válce se značka ŠKODA rychle vrací na závodní tratě. V červenci 1948 oslavily 

tři vozy ŠKODA 1101 Tudor trojnásobné vítězství ve třídě cestovních vozů do 1,1 litru při 

znovuobnovení 24hodinového závodu v belgickém Spa. OCTAVIA TS vyhrála třikrát za sebou 

svou třídu na Rallye Monte Carlo v letech 1961 až 1963. 

 

První závodní vozy RS a legendární model ŠKODA 130 RS 

V sedmdesátých letech začíná další úspěšná kapitola historie motorsportu značky ŠKODA s 

prvními závodními vozy RS: v roce 1974 vznikají dva rallyové prototypy ŠKODA 180 RS a 200 RS. 

V roce 1975 nahrazuje tyto dva modely ŠKODA 130 RS a jako "Porsche Východu" slaví v roce 

1977 dvojnásobné vítězství ve své třídě na Rallye Monte Carlo. V letech 1978, 1979 a 1981 toto 

kupé třikrát zvítězilo ve své třídě i na Rally Akropolis. ŠKODA 130 RS je mimořádně úspěšná i na 

okruzích a v roce 1981 získává titul v mistrovství Evropy cestovních vozů. Modernizovaný vůz 

ŠKODA 130 LR se účastnil různých rally i v 80. letech. V roce 1986 obsadil šesté místo v celkovém 

pořadí Rally Sanremo a v témže roce zvítězil v celkovém pořadí mistrovství Evropy na Turecké 

rally. 

 

Již 30 let: Úspěchy značky ŠKODA v řadě 

V 90. letech značka ŠKODA odstartovala na závodní tratě s novými modely. Nejprve v letech 1991 

až 1994 slavil FAVORIT na Rallye Monte Carlo čtyři vítězství ve své skupině v řadě, přičemž 

poslední dvě vítězství byla dokonce dvojitá. V roce 1997 triumfoval na Rallye Monte Carlo také jeho 
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nástupce v podobě modelu FELICIA. Na pozadí těchto úspěchů se ŠKODA AUTO rozhodla 

vstoupit do nejvyšší třídy mistrovství světa v rally a nasadila poprvé vůz s pohonem všech kol 

ŠKODA OCTAVIA WRC. V roce 2003 ji nahradil model FABIA WRC, který vycházel z první 

generace modelu FABIA. V roce 2009 automobilka představila jeho nástupce v podobě rallyové 

varianty FABIA SUPER 2000, která v roce 2013 slavila vítězství ve své třídě na Rallye Monte Carlo 

a v letech 2010 až 2015 získala další čtyři umístění na stupních vítězů. 

 

FABIA Rally2 a Rally2 evo: Nejúspěšnější rallyové vozy ve své třídě 

V roce 2015 představuje ŠKODA vůz FABIA R5, který se stal celosvětově nejúspěšnějším 

rallyovým vozem ve své třídě a dominoval kategorii WRC2. Vůz s pohonem všech kol vycházející 

ze třetí generace modelu FABIA byl později v rámci změny předpisů přejmenován na FABIA Rally2. 

V roce 2019 představila ŠKODA Motorsport inovovanou verzi svého úspěšného modelu 

FABIA R5 evo (nyní FABIA Rally2 evo). S více než 470 postavenými exempláři obou modelů 

ŠKODA Motorsport dosáhla do října 2022 celkem více než 1 900 vítězství, včetně čtyř triumfů na 

Rallye Monte Carlo, a 4 650 umístění na stupních vítězů na 14 440 soutěžích po celém světě. 

ŠKODA Motorsport a její zákaznické týmy posbíraly s vozy FABIA R5 / Rally2 a FABIA R5 evo / 

FABIA Rally2 evo celkem dvanáct titulů mistra světa v kategoriích jezdců nebo týmů a řadu dalších 

titulů v Evropě, asijsko-pacifickém regionu a v národních šampionátech po celém světě. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 784   T +420 326 811 785 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 
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Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k vozům RS značky ŠKODA získáte pod hashtagem #SkodaRS. 

 

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) a Kalle Rovanperä (FIN). 
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 října 2022 si vozy ŠKODA FABIA R5 (Rally2) a ŠKODA FABIA Rally2 evo připsaly více než 1 900 
vítězství a více než 4 650 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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