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Historie: 60 let vozu ŠKODA OCTAVIA 
 

› Výroba vozu ŠKODA OCTAVIA byla zahájena v lednu 1959 

› OCTAVIA první novodobé generace navázala v dubnu 1996 

› Více než 6,5 milionů prodaných vozů všech generací: OCTAVIA je nejprodávanější modelovou 

řadou značky ŠKODA 

 

ŠKODA OCTAVIA slaví 60 let od zahájení výroby. První vozy této legendární modelové řady sjely 

z výrobní linky závodu v Mladé Boleslavi v lednu 1959. V polovině 90. let pak na oblíbený 

kompaktní vůz navázala první novodobá generace. 

 

Typové označení OCTAVIA se v nabídce automobilky ŠKODA poprvé objevilo před 60 lety. Latinský 

výraz „octavia“ znamená osmá. Tehdy se jednalo nejen o osmý model značky vzniklý po druhé světové 

válce, ale i pozici ve vývojové řadě moderní generace vozidel s nezávislým zavěšením všech kol 

od prvního typu z roku 1933. 

 

První dvoudveřové automobily ŠKODA OCTAVIA začaly z výrobní linky hlavního závodu v Mladé 

Boleslavi sjíždět v lednu 1959, nejprve ještě po boku svých předchůdců Š 440 a Š 445. Pod kapotou byl 

robustní řadový čtyřválcový motor o objemu 1,1 l s výkonem 29,4 kW (40 k), který přes čtyřstupňovou 

převodovku poháněl zadní kola. Maximální rychlost činila 110 km/h, spotřeba benzinu 7,7 l/100 km. 

Modelová řada OCTAVIA tehdy přinesla vedle atraktivních, plynulých tvarů a výborných jízdních 

vlastností i vyšší úroveň jízdního komfortu a ovladatelnosti díky vinutým pružinám a zkrutnému 

stabilizátoru přední nápravy. Během roku 1959 posílily bezpečnost vozu také asymetrické hlavní 

světlomety. V nabídce byl i typ OCTAVIA SUPER s výkonnějším motorem o objemu 1,2 l s výkonem 

33 kW (45 k). O vozy modelové řady OCTAVIA byl v Československu i ve světě velký zájem.  

 

Ženevský autosalon byl 10. března 1960 místem premiéry sportovní verze ŠKODA OCTAVIA Touring 

Sport s výkonem zvýšeným na 37 kW (50 k). Homologace FIA pro účast na závodech a soutěžích 

ve skupině neupravených cestovních vozů otevřela automobilu s rychlostí až 130 km/h cestu ke kariéře 

v motoristickém sportu, např. v období 1961 až 1963 dosáhl vůz OCTAVIA TS v Rallye Monte Carlo 

ve své třídě hattricku. 

 

Poslední původní dvoudveřová OCTAVIA opustila výrobní linku v Mladé Boleslavi 11. dubna 1964, aby 

uvolnila místo zcela nové řadě vozů ŠKODA 1000/1100 MB se samonosnou karoserií a motorem vzadu. 

Poslední vůz OCTAVIA COMBI opustil závod v Kvasinách 21. prosince 1971. V období 1959 až 1971 

tak vzniklo celkem 360 000 vozů ŠKODA OCTAVIA, včetně více než 54 000 verzí kombi.  

 

Robustní a spolehlivý vůz ŠKODA OCTAVIA se v roce 1966 stal základem prvního novozélandského 

vozu TREKKA, vyvinutého v těsné spolupráci s mladoboleslavskou automobilkou. Jeho základ tvořil 

zkrácený podvozek vozu OCTAVIA SUPER. Víceúčelový, oblíbený vůz TREKKA patří k předchůdcům 

současných vozidel SUV značky ŠKODA.  

 

Od představení prvního vozu OCTAVIA novodobé generace se tento model stal pro automobilku 

ŠKODA doslova synonymem. V roce 1992, krátce po začlenění značky ŠKODA do koncernu 

Volkswagen, byl zahájen vývoj zcela nového modelu, který se vrátil právě k legendárnímu typovému 

označení OCTAVIA. Na nové podvozkové platformě vznikla v týmu šéfdesignéra Dirka van Braeckela 



TISKOVÁ MAPA 
Strana 2 z 2 

 
 
Tisková mapa ŠKODA OCTAVIA || Historie || Kontakty 
 
   

karoserie s nezaměnitelným designem. Liftback OCTAVIA s velkými výklopnými pátými dveřmi se 

představil 4. dubna 1996. Zákazníky nadchnul vysokou úrovní aktivní i pasivní bezpečnosti. Základ 

mimořádně prostorného vozu tvořil zavazadlový prostor o objemu od 528 do 1328 l. V březnu 1998 

nabídku doplnila ještě prostornější karosářská varianta OCTAVIA COMBI, která především v Evropě 

slavila velké úspěchy. V roce 1999 přibylo provedení s pohonem všech kol. Do listopadu 2010 vzniklo 

970 000 vozů verze liftback a více než 470 000 verzí kombi OCTAVIA první generace. 

 

Následovalo 1,6 milionu vozů verze liftback a 900 000 vozů v karosářské verzi kombi druhé generace 

vozu ŠKODA OCTAVIA, vyráběné v období 2004 až 2013. Vedle ještě vyšší užitné hodnoty přinesla 

druhá generace řadu novinek, například zážehové motory s přímým vstřikem paliva nebo automatickou 

dvouspojkovou převodovku DSG. K pilířům současné nabídky značky ŠKODA patří třetí generace vozu 

OCTAVIA, vyráběná od listopadu 2012. V únoru 2017 byla třetí generace výrazně zmodernizovaná. 

Rozhodlo se pro ni již přes 2,5 milionů zákazníků.  

 

Vůz ŠKODA OCTAVIA si vydobyl pevné místo na trhu. O tom svědčí kolem 6,5 milionů vyrobených 

exemplářů všech generací od roku 1959.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 811 785 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@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 OCTAVIA získáte pod hashtagem #SkodaOctavia. 

 
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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