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Historie: Lesk, sláva a velké úspěchy v závodech rally

› Speciální série modelu POPULAR byla v roce 1936 prvním vozem ŠKODA s označením 
MONTE CARLO

› ŠKODA 130 RS a ŠKODA FABIA slavila na Rally Monte Carlo velká vítězství
› Od roku 2011 označuje MONTE CARLO lifestylové vozy značky ŠKODA se sportovním 

nádechem

Mladá Boleslav, 15. února 2022 – Monte Carlo není jen názvem slavné rally, ale také 
označení sportovních vozů ŠKODA. Od roku 2011 připomínají varianty MONTE CARLO 
velké sportovní úspěchy značky ŠKODA na závodě Rally Monte Carlo. V roce 1936 zde 
ŠKODA POPULAR obsadila druhé místo a stala se prvním modelem, který dostal označení 
MONTE CARLO. Následovala dvojitá vítězství ve své třídě s legendárním vozem 
ŠKODA 130 RS v roce 1977 a v roce 2017 s vozem ŠKODA FABIA Rally2. 

V roce 2021 oslavila ŠKODA AUTO 120. výročí svého působení v motoristickém sportu. 
Na začátku byl motocykl vyvinutý zakladateli firmy Václavem Laurinem a Václavem Klementem, 
který startoval v roce 1901 na dálkovém závodě mezi Paříží a Berlínem. Na legendární 
Rally Monte Carlo se automobilka objevila poprvé už v roce 1912, kdy se konal teprve 
druhý ročník, a v roce 1936 zde zaznamenala ŠKODA POPULAR svůj první velký úspěch 
druhým místem v kategorii do 1 500 cm3. Značka ŠKODA poté uvedla na trh speciální sérii 
70 vozů POPULAR MONTE CARLO.

Jedinečný úspěšný příběh závodního vozu ŠKODA FABIA
Po prvních vítězstvích ve své třídě vozu ŠKODA OCTAVIA TS v šedesátých letech přinesla 
legendární ŠKODA 130 RS české automobilce v roce 1977 první dvojité vítězství na 
závodě Rally Monte Carlo v kategorii do 1 300 cm3. Tento úspěch zopakovaly v devadesátých 
letech modely FAVORIT a FELICIA. Velká závodní kariéra vozu ŠKODA FABIA započala v roce 
2003, kdy nahradila soutěžní vůz ŠKODA OCTAVIA WRC, který působil v nejvyšší třídě Mistrovství
světa v rally od roku 1999. V roce 2009 následovala ŠKODA FABIA SUPER 2000, která získala 
více než 50 národních a mezinárodních titulů. Její nástupce postavený na třetí generaci vozu 
FABIA byl ještě úspěšnější. S více než 1 250 vítězstvími a mnoha tituly po celém světě se 
FABIA Rally2 stala nejúspěšnějším závodním vozem na světě. V roce 2022 dosáhla vylepšená 
FABIA Rally2 evo čtvrtého triumfu značky ŠKODA za posledních šest let v kategorii WRC2 
a celkově tak 15. vítězství značky ŠKODA v této kategorii. V současné době se ladí nový sportovní 
speciál, který vychází ze čtvrté generace modelu FABIA.
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Návrat modelů MONTE CARLO
V roce 2011, tedy přesně 75 let od vzniku speciální série vozu ŠKODA POPULAR, oslavily 
modely ŠKODA MONTE CARLO svůj comeback. Prvním sériovým vozem s tímto označením 
byla ŠKODA FABIA druhé generace. Od té doby se takto označují kompaktní modely značky 
ŠKODA s dynamickým vzhledem. V roce 2015 následovala varianta MONTE CARLO třetí 
generace vozu FABIA. ŠKODA AUTO doplnila tuto variantu i do dalších modelových řad. 
Vznikla tak ŠKODA CITIGO MONTE CARLO, která se nabízela do roku 2019, 
ŠKODA YETI MONTE CARLO, která byla v nabídce do roku 2017. Do roku 2018 byla 
v nabídce také ŠKODA RAPID MONTE CARLO a ŠKODA RAPID SPACEBACK MONTE 
CARLO. Od konce roku 2019 následovaly ŠKODA SCALA MONTE CARLO a ŠKODA KAMIQ 
MONTE CARLO. 

Monte-Carlo je ochranná známka společnosti Monaco Brands.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Christian Heubner Martin Preusker
Vedoucí Komunikace produktu Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 730 862 420 T +420 604 292 190
christian.heubner@skoda-auto.cz martin.preusker2@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Room

skoda-storyboard.com     

Download 
the ŠKODA Media Room app

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. 
Veškeré informace k novému vozu ŠKODA FABIA získáte pod hashtagem 
#SkodaFabia  .  

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 značky v Indii, Rusku a severní Africe;
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV 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; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;
› zaměstnává celosvětově téměř 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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