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Škoda Fabia RS Rally2: Pokračovatel tradice 
 

› Soutěžní vůz pro mistrovství světa FIA v rally a národní seriály po celém světě vychází ze 

čtvrté generace sériového modelu Škoda Fabia 

› Motor vyvinutý Škoda Motorsport o výkonu přibližně 214 kW (289 k) v kombinaci se sekvenční 

pětistupňovou převodovkou a pohonem všech kol   

› Vyladěný podvozek a lepší rozložení hmotnosti 

› Bezpečnost posádky dále zvyšuje ochranná klec vyrobená z chrom-molybdenové oceli a pěna 

pohlcující energii v předních dveřích 

› Fabia RS Rally2 se poprvé představí na ledě zástupcům médií na akci 4×4 Winter Experience, 

která se koná od 16. ledna ve Švédsku 

 

Mladá Boleslav, 17. ledna 2023 – Speciálně postavený rallyový vůz Škoda Fabia RS Rally2 

je vybaven mnoha technickými novinkami. Automobil s pohonem všech kol představuje 

nejnovější verzi nejúspěšnějšího vozu pro celosvětově zavedenou kategorii Rally2. 

Škoda Motorsport již dodala několik vozů Škoda Fabia RS Rally2 zákaznickým týmům, 

přičemž jeho premiéra v rámci mistrovství světa FIA v rally je naplánována na Rallye 

Monte Carlo, které se bude konat od 19.-22. ledna 2023. Zástupci médií uvidí vůz 

Fabia RS Rally2 poprvé na ledě ve Švédsku 16. ledna. 

 

Škoda Fabia RS Rally2 vychází ze čtvrté generace sériového vozu Škoda Fabia a navazuje 

na předchozí modely, které byly mimořádně úspěšné na tratích rally po celém světě. 

Škoda Motorsport vyvinula nový motor a dále vylepšila osvědčené pohonné ústrojí. 

Přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 l ve voze Škoda Fabia RS Rally2 vychází z motoru 2,0 TSI 

z rodiny benzinových TSI motorů EA888. Motor má výkon přibližně 214 kW (289 k) a jeho 

maximální točivý moment 430 Nm je přenášen na všechna čtyři kola prostřednictvím 

sekvenční pětistupňové převodovky a dvou diferenciálů. Převodovka speciálně navržená 

pro nasazení v rally umožňuje jezdci měnit rychlostní stupně v řádu několika milisekund. 

 

Škoda Fabia RS Rally2 těží také z lepšího rozložení hmotnosti a vyvážení díky širší karoserii 

a delšímu rozvoru sériového vozu Fabia. V porovnání s předchozím modelem zaručuje nový 

vůz výrazně lepší jízdní vlastnosti, zejména pak lepší stabilitu ve vysokých rychlostech. Při 

přestavbě samotné karoserie byly podvozek a další komponenty sériového modelu zesíleny 

tak, aby splňovaly specifické požadavky rally. 

 

U nového vozu Škoda Fabia RS Rally2 zavedli inženýři Škoda Motorsport řadu bezpečnostních 

prvků, které mají posádku ještě lépe chránit v případě nehody. Ochranná klec schválená 

Mezinárodní automobilovou federací FIA, která je vyrobena z 35,8 m 

trubek z vysokopevnostní chrom-molybdenové oceli, se skládá z podélných, příčných 

a diagonálních trubek v místě dveří, pod střechou vozu, kolem čelního skla a za sedadly. 

Kromě toho má Fabia RS Rally2 mezi vnějším pláštěm dveří a interiérem strukturu 
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pohlcující energii, která se skládá z absorpční pěny a dveřních panelů z kompozitních 

materiálů. K účinnému snížení působících sil při nárazu přispívají také specifická závodní 

sedadla, šestibodové bezpečnostní pásy a osobní výbava, jako je povinný systém ochrany 

hlavy a krční páteře (HANS) s upínacími popruhy na přilbě. 

 

Vylepšené jízdní vlastnosti zaujaly i jezdce týmu Škoda Motorsport, kteří testovali vůz 

Škoda Fabia RS Rally2 na asfaltu, šotolině a sněhu při teplotách od úmorného vedra až po 

silný mráz. Jedním z nich byl Nor Andreas Mikkelsen, mistr světa kategorie WRC2 z roku 

2021, který usedal za volant vozu Škoda Fabia Rally2 evo. Společně se spolujezdcem 

Torsteinem Eriksenem dovedl Mikkelsen vůz Škoda Fabia RS Rally2 při jeho soutěžní 

premiéře během Lausitz-Rallye v Německu k vítězství. Mikkelsen řekl: „Nový vůz 

Škoda Fabia RS Rally2 je rozhodně rychlejší než předchozí model a je také krokem 

vpřed z hlediska spolehlivosti.“ 

 

Škoda Motorsport již začala dodávat vozy Fabia RS Rally2 zákaznickým týmům. Soutěžní 

premiéra při mistrovství světa FIA v rally je naplánována na úvodní podnik sezóny 

Rallye Monte Carlo, který se pojede od 19.-22. ledna 2023. Od 16. ledna se nová 

Fabia RS Rally2 poprvé představí médiím na ledě. Novináři budou mít také možnost vyzkoušet 

si závodní vůz jako spolujezdci v rámci akce 4×4 Winter Experience pořádané pro média 

ve Švédsku. 

 

Škoda Fabia WRC, která měla premiéru v březnu 2003, byla první rallyovou verzí oblíbeného 

modelu značky Škoda. V nejvyšší kategorii mistrovství světa FIA v rally byla nástupcem vozu 

Škoda Octavia WRC. Škoda Fabia S2000, která vycházela z druhé generace modelu Fabia, 

si odbyla soutěžní premiéru na Rallye Monte Carlo na počátku roku 2009. Poté, co 

Škoda Motorsport dosáhla mnoha titulů po celém světě ve třídě Super 2000, představila jako 

další krok model Fabia Rally2. Vůz vycházel ze třetí generace sériového modelu Fabia. V roce 

2019 Škoda Motorsport představila model Fabia Rally2 evo, modernizovanou verzi úspěšného 

modelu. V roce 2022 následovala Škoda Fabia RS Rally2. 

 

Kontakt  

Vítězslav Kodym 

Vedoucí Komunikace produktu 

P +420 326 811 784 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 

Zbyněk Straškraba  

Komunikace Motorsport 

P +420 326 811 785 
zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://www.skoda-motorsport.com 

 
  

mailto:vitezslav.kodym@skoda-auto.cz
mailto:zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
http://www.skoda-motorsport.com/


Tisková zpráva 

 

 

 

  

 

 

3 

From details to story: skoda-storyboard.com 

Pro aktuální informace nás sledujte na Twitteru: @skodaautonews 

Fotografie k tématu: 

 

 

Škoda Fabia RS Rally2  

Nová Škoda Fabia RS Rally2 prošla před sezónou 

2023 intenzivním testováním. Švédská rally ve 

městě Umeå, která se koná od 9.-12. února, je 

součástí mistrovství světa FIA v rallye (WRC).  

Zdroj: Škoda Auto 
 

 

Škoda Fabia RS Rally2  

Pohonná jednotka vozu Škoda Fabia RS Rally2 

vyvinutá týmem Škoda Motorsport vychází ze 

sériového motoru 2,0 TSI značky Škoda. Je spojena 

se sekvenční pětistupňovou převodovkou 

a pohonem všech kol. 

Zdroj: Škoda Auto 

 

 

Škoda Fabia RS Rally2  

Kokpit vozu Škoda Fabia RS Rally2 je vybaven 

nejmodernějšími elektronickými ovládacími prvky 

a vyspělou bezpečnostní výbavou. Vedle volantu se 

nachází ovládací páčky převodovky a ruční brzdy, 

což umožňuje rychlejší ovládání. 

Zdroj: Škoda Auto 

 

 

Škoda Fabia RS Rally2  

Škoda Fabia RS Rally2 zvítězila hned při své závodní 

premiéře. Bývalý mistr světa kategorie WRC2 Nor 

Andreas Mikkelsen si na Lausitz-Rallye dojel pro 

vítězství s novým vozem týmu Škoda Motorsport, 

který přihlásil tým Toksport WRT. 

Zdroj: Škoda Auto 

 
  

https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/06/17_FABIA_RS_Rally2-1440x960.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/10/20_FABIA_RS_Rally2_cad1a6f8-1440x960.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/10/27_FABIA_RS_Rally2_8759c671-1440x960.jpg
https://skoda-motorsport.s3.amazonaws.com/com/2022/11/SP_12006-scaled.jpg
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Škoda Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room 

app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k modelům s pohonem 4×4 ve Škoda Auto získáte pod hashtagem 

#SkodaExploresSweden. 

 

 

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 2022 dodala zákazníkům celosvětově 731 000 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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