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Aktualizovaná ŠKODA FABIA R5 naváže na 
nejúspěšnější rallyový vůz své kategorie 
 

› Na autosalonu v Ženevě ŠKODA Motorsport představí aktualizované provedení vozu 

ŠKODA FABIA R5, který je nejúspěšnějším rallyovým vozem v historii automobilky 

› Rallyový soutěžní vůz dostal hlavní designové prvky modernizovaného silničního 

provedení ŠKODA FABIA a současně také řadu významných technických inovací 

› Nová ŠKODA FABIA R5 bude pro první zákazníky k dispozici od poloviny roku 2019 

› Do konce roku 2018 ŠKODA Motorsport svým zákazníkům prodala 252 vozů první 

generace typu ŠKODA FABIA R5 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 4. března 2019 – Nejúspěšnější rallyový vůz v historii značky, 

ŠKODA FABIA R5, se představí zanedlouho v aktualizovaném provedení. Na mezinárodním 

autosalonu v Ženevě (5. – 17. března 2019) ŠKODA Motorsport odhalí soutěžní vůz, který 

přebírá hlavní designérské prvky modernizovaného sériového vozu ŠKODA FABIA. Kromě 

vzhledu ale nový soutěžní vůz dostal také řadu významných technických inovací. Z nich 

jmenujme například přeplňovaný motor 1,6 litru, který má u nového závodního speciálu větší 

výkon a lepší průběh točivého momentu. Nová ŠKODA FABIA R5 bude Mezinárodní 

automobilovou federací FIA homologována ve druhém čtvrtletí roku 2019 a potom bude 

zahájen její prodej zákazníkům z celého světa. 

 

Aktualizovaná generace rallyového vozu ŠKODA FABIA R5 je vybavena světlomety odpovídajícími 

sériovému provedení, ovšem hlavní změny se zaměřují na výkonnost a spolehlivost. „Další 

generace vozu ŠKODA FABIA R5, našeho několikanásobného vítěze mistrovství světa, je 

významným krokem k tomu, abychom naše zákazníky z celého světa a tovární tým ŠKODA udrželi 

i v další části životního cyklu na konkurenceschopné úrovni,“ řekl Michal Hrabánek, ředitel 

ŠKODA Motorsport.  

 

Aktualizované provedení vozu ŠKODA FABIA R5 ujela v rámci testování tisíce kilometrů na 

šotolině, asfaltu, stejně jako na sněhu a ledu, takže je do detailu prověřena k tomu, aby šla 

ve šlépějích nejúspěšnějšího soutěžního vozu v historii automobilky. „Zajistili jsme, že po 

homologačním procesu naši zákazníci získají vůz, který je vyvinutý bez kompromisů do posledního 

detailu. Důslednost byla při vývoji pro ŠKODA Motorsport absolutní prioritou. Striktně se držíme 

všech procesů kvality a řízení, jako je tomu u sériových vozů ŠKODA,“ řekl Hrabánek. 

 

Jen v roce 2018 vůz ŠKODA FABIA R5 vybojoval týmový titul v kategorii WRC 2 mistrovství světa 

a současně skončili tři piloti ŠKODA Motorsport na prvních třech místech v hodnocení jezdců 

a spolujezdců. Výsledky celosvětového zájmu zákazníků o soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 vyústily 

k zisku titulů v rámci šampionátů FIA Asia-Pacific Rally Championship (APRC), FIA South 

American Rally Championship (CODASUR), FIA African Rally Championship (ARC) a také 17 titulů 

v národních mistrovstvích. Do konce roku 2018 bylo zákazníkům po celém světě dodáno 252 kusů 

vozu ŠKODA FABIA R5, přičemž jen v roce 2018 bylo prodáno 80 vozů.  
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V roce 2019 ŠKODA Motorsport nasadí do vybraných soutěží mistrovství světa dvojici vozů. Mladý 

finský jezdec Kalle Rovanperä se spolujezdcem Jonnem Halttunenem pojedou v nové kategorii 

WRC 2 Pro. Úřadující mistři světa kategorie WRC 2 Jan Kopecký a Pavel Dresler 

z České republiky budou na tratích mistrovství světa taktéž k vidění. Tato dvojice bude rovněž 

bojovat o obhajobu titulu mistrů České republiky. 

 
Kalendář FIA Mistrovství světa v rallye (WRC 2 Pro) pro rok 2019: 
 

Soutěž    Datum  
Monte-Carlo   24.01.–27.01.2019 
Švédsko    14.02.–17.02.2019 
Mexiko    07.03.–10.03.2019 
Francie    28.03.–31.03.2019 
Argentina   25.04.–28.04.2019 
Chile    09.05.–12.05.2019 
Portugalsko   30.05.–02.06.2019 
Itálie    13.06.–16.06.2019 
Finsko    01.08.–04.08.2019 
Německo   22.08.–25.08.2019 
Turecko    12.09.–15.09.2019 
Velká Británie   03.10.–06.10.2019 
Španělsko   24.10.–27.10.2019 
Austrálie    14.11.–17.11.2019 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí - Komunikace Motorsportu 

T +420 326 811 731     T +420 605 293 168 

hermann.prax@skoda-auto.cz   zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na https://twitter.com/motorsportskoda.  

Veškeré informace k vozu ŠKODA FABIA R5 získáte pod hashtagem #SkodaFabiaR5.   

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/modern-intuitive-skoda-media-services-app-featuring-new-design-additional-functions/
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:zbynek.straskraba@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/motorsportskoda
https://twitter.com/hashtag/FabiaR5?src=hash
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ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 

 


