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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  

 

Mladá Boleslav, 10. října 2022 – 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. 

 

 

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 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

informace k vozům RS značky ŠKODA získáte pod hashtagem #SkodaRS. 
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https://www.skoda-storyboard.com/en/skoda-media-services-application/
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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) 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. 

 

 


