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Bezpečnost: Inovativní asistenční systémy známé z vozů 
vyšších tříd 
 

› Nové asistenční systémy s rozšířenými funkcemi pomáhají řidiči ve voze ŠKODA SUPERB 

› Prediktivní adaptivní tempomat poprvé použit ve voze ŠKODA 

› Front Assist s prediktivní ochranou chodců součástí standardní výbavy 

 

Mladá Boleslav/Wagram, 1. července 2019 – Kromě full LED matrixových světlometů nabízí 

modernizovaný vůz ŠKODA SUPERB mnoho dalších inovativních asistenčních systémů, které pomáhají 

řidiči. Část z nich byla převzata z vozů vyšších tříd do střední třídy. Vůbec poprvé v sériově vyráběném 

voze ŠKODA je v novém voze SUPERB použit prediktivní adaptivní tempomat a nový Emergency Assist 

pro víceproudé silnice, který bude dostupný od poloviny roku 2020.  

 

Nový prediktivní adaptivní tempomat dále rozšiřuje funkce adaptivního tempomatu. Adaptivní tempomat 

je aktivní do rychlosti 210 km/h a automaticky upravuje rychlost jízdy podle vozidla jedoucího vpředu, a pokud 

je vůz SUPERB vybaven automatickou převodovkou DSG, tak vůz dokonce samočinně zastaví. Jestliže stání 

nepřekročí dobu tří sekund, zajistí systém také automatický rozjezd vozidla. Nový prediktivní adaptivní 

tempomat nově zpracovává kromě údajů kamery v čelním skle i data z navigačního systému a automaticky 

s předstihem upravuje rychlost např. před zatáčkami nebo dle rychlostních limitů. 

 

Emergency Assist pro víceproudé silnice a asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) s dosahem 

70 m 

Nový Emergency Assist pro víceproudé silnice, dostupný od poloviny roku 2020, je koncipován pro kritické 

dopravní situace na dálnicích. V případě nouze dokáže tento systém bezpečně navést vůz s ohledem 

na ostatní účastníky provozu přes více pruhů a zastavit u krajnice. Systém využívá funkci asistenta hlídání 

jízdního pruhu (Lane Assist) a parkovacího asistenta (Park Assist) stejně jako dva radarové senzory pro 

asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist). Side Assist nově nabízí i vůz ŠKODA SUPERB. Tento systém 

je aktivní až do vzdálenosti 70 m a zobrazuje řidiči, pokud se blíží jiná vozidla nebo se již nacházejí v mrtvém 

úhlu. 

 

Prediktivní ochrana chodců 

Vůz ŠKODA SUPERB je standardně vybaven systémem Front Assist, jehož součástí je nyní i prediktivní 

ochrana chodců. Systém upozorní v první fázi na možnou srážku opticky i akusticky, posléze krátkým 

přibrzděním. Pokud řidič nereaguje, vůz dokáže zcela zastavit. Travel Assist rozpoznává dopravní značky 

a rychlostní omezení nyní s větší přesností. SUPERB jako první model značky ŠKODA používá nový 

elektromechanický posilovač brzd a zavěšení zadní nápravy má aerodynamický kryt, pozitivně ovlivňující 

jízdní stabilitu. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Alžběta Šťastná 

Vedoucí Komunikace produktu  Tisková mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 605 293 509 

hermann.prax@skoda-auto.cz  alzbeta.stastna@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

Download the ŠKODA Media Services app 

 

 

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

informace k vozu ŠKODA SUPERB získáte pod hashtagem #SkodaSuperb. 

 
ŠKODA AUTO  
› byla založena 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 39 000 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“.  
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