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ŠKODA Superb je Autem roku 2016 v České 

republice  
 

› Nový model Superb přesvědčil odbornou novinářskou porotu i veřejnost 

› ŠKODA Superb definuje nová měřítka ve své třídě 

› Luboš Vlček: „Zisk titulu Auto roku je potvrzením všestranných kvalit modelu 

Superb“ 

 

Mladá Boleslav/Praha, 17. února 2016 – Nová generace vozu ŠKODA Superb 

byla v České republice vyznamenána titulem Auto roku 2016. Špičkový model 

značky přesvědčil odbornou novinářskou porotu, složenou z 35 motoristických 

expertů, která jej zvolila jako nejlepší automobil z pětice finalistů. Letošní 

ročník tradiční soutěže automobilových novinek na českém trhu Superb doslova 

ovládl. Kromě absolutního vítězství získal ještě dílčí ocenění, když vyhrál 

hlasování veřejnosti v jedné z kategorií. 

 

„Titul Auto roku 2016 v České republice potvrzuje všestranné kvality modelu Superb,“ 

zdůraznil Luboš Vlček, šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika, během 

včerejšího slavnostního předávání cen v Praze. „Těší nás zejména to, že náš špičkový 

model o svých přednostech dokázal přesvědčit jak odbornou porotu, tak i hlasující 

veřejnost. Cena je také oceněním pro celý tým zaměstnanců automobilky ŠKODA, kteří 

do tohoto vozu dali velký kus svého srdce a úspěšně jej uvedli v život,“ dodal Luboš 

Vlček. 

 

Anketu Auto roku v České republice pořádají kluby motoristických novinářů a publicistů 

ve spolupráci se Svazem dovozců automobilů (SDA) a Sdružením automobilového 

průmyslu (AutoSAP). Soutěž probíhá paralelně ve dvou liniích. V jedné svého favorita volí 

veřejnost prostřednictvím webových stránek www.autoroku.cz, v další části ankety 

rozhoduje pětatřicetičlenná odborná porota složená ze zástupců významných českých 

médií. Z jejího hlasování pak vzejde absolutní vítěz. Stejně jako v minulých letech byla i 

letos finálová pětice obsazena nejdůležitějšími novinkami roku 2015. V silné konkurenci 

se ŠKODA Superb prosadila na 1. místo, když od hodnotících odborníků obdržela celkový 

počet 1.422 bodů. Za ní skončily Opel Astra (1.125 bodů), Subaru Levorg (1.042 bodů), 

Volvo XC90 (851 bodů) a Ford Mustang (810 bodů). 

 

Nová ŠKODA Superb svým expresivním designem, maximální funkčností a nejlepší 

nabídkou prostoru ve třídě stanovuje měřítka daného segmentu. Vůz dosahuje vynikající 

úrovně bezpečnosti, komfortu, konektivity a šetrnosti k životnímu prostředí. Model 

Superb působivě spojuje osvědčené hodnoty značky, jako jsou funkčnost a prostor, s 

emocionální estetikou a inovativní technikou. S řadou zcela nových řešení splňuje ty 

nejvyšší nároky na komfort cestování.  
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Superb působivě spojuje osvědčené hodnoty značky, jako jsou funkčnost a prostornost, s 

emocionální estetikou a inovativní technikou. Díky řadě zcela nových řešení splňuje ty 

nejvyšší nároky na komfort cestování.  

 

Tento mix emocionálních tvarů, vyspělé techniky a prvotřídní funkčnosti slaví úspěchy na 

všech frontách. Od jeho uvedení na trh v červnu loňského roku, se pro novou vlajkovou 

loď značky ŠKODA rozhodlo již 42.200 zákazníků, z toho 5.300 v České republice. Vůz 

byl ovšem kladně přijat nejen zákazníky.  

 

I mezi odbornou veřejností má ŠKODA Superb skvělý ohlas. Ať už se jedná o srovnávací 

testy nebo ankety – vlajková loď značky se mnohokrát umístila na nejvyšších příčkách. 

Špičkový model kromě toho obdržel řadu ocenění: v září minulého roku získal Superb 

cenu ,Best of Best‘ v kategorii Design exteriéru vozů objemových značek, kterou mu 

udělila porota německé Rady pro design v rámci soutěže ,Automotive Brand Contest‘ 

2015. Britský spotřebitelský magazín What Car? ocenil Superb Combi titulem ,Nejlepší 

kombi roku 2016‘.  

 

Superb se také probojoval mezi sedm finalistů soutěže, Car of the Year‘ z níž bude 

odborná porota vybírat svého favorita z 35 novinek na evropském automobilovém 

trhu v předvečer ženevského autosalonu.  A vůbec poprvé v historii bude vůz značky 

ŠKODA zastoupen v rámci desítky finalistů celosvětové ankety ,World Car of the Year 

2016‘, jejíž vítěz bude slavnostně vyhlášen 26. dubna na International Auto Show v New 

Yorku (NYIAS). 

 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Superb je Auto roku 2016 v ČR 

Špičkový model značky ŠKODA přesvědčil odbornou 

porotu složenou z 35 motoristických novinářů a byl 

zvolen Autem roku 2016 v ČR. Ocenění převzal 

během včerejšího slavnostního galavečera Bohdan 

Wojnar (vpravo), člen představenstva ŠKODA AUTO 

zodpovědný za řízení lidských zdrojů a Luboš Vlček, 

šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká 

republika. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Superb je Auto roku 2016 v ČR 

Nová generace vozu ŠKODA Superb byla v České 

republice vyznamenána titulem Auto roku 2016. 

Kromě absolutního vítězství získal Superb ještě dílčí 

ocenění, když vyhrál hlasování veřejnosti v jedné z 

kategorií. Ocenění převzal během včerejšího 

slavnostního galavečera Bohdan Wojnar (uprostřed), 

člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za 

řízení lidských zdrojů a Luboš Vlček (druhý zleva), 

šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká 

republika. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Superb je Auto roku 2016 v ČR  

Superb působivě spojuje osvědčené hodnoty značky, 

jako jsou funkčnost a prostornost, s emocionální 

estetikou a inovativní technikou. Díky řadě zcela 

nových řešení splňuje ty nejvyšší nároky na komfort 

cestování.  
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti 

a Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25 900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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