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ŠKODA na IAA 2019: Začátek trvale udržitelné budoucnosti 
 

› Vozy ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV představují novou éru značky ŠKODA 

› Vstup do éry elektromobility a vývoj nových řešení v oblasti mobility pod značkou ŠKODA iV 

› Nový vzhled vlajkové lodi: Nabídku modernizované řady SUPERB doplňuje nová verze SUPERB SCOUT 

› Premiéry variant MONTE CARLO vozů ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ 

› Rozšíření nabídky ekologicky šetrných a úsporných vozů o modely SCALA G-TEC a KAMIQ G-TEC 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – Představením nové značky ŠKODA iV a prvních sériově 

vyráběných elektrifikovaných vozů ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV vstupuje značka 

ŠKODA v roce 2019 do éry elektromobility. Kromě prvního vozu ŠKODA s plug-in hybridním 

pohonem SUPERB iV doplňuje nabídku modernizované vlajkové lodě také robustní verze 

SCOUT. Vůz SCALA a městské SUV KAMIQ jsou doplněny o dvě nové varianty. Nová vrcholná 

verze MONTE CARLO dodává, jak je pro vozy ŠKODA typické, těmto vozům sportovní nádech 

lifestylové varianty. Nové verze s motorem G-TEC doplňují nabídku úsporných a velmi 

ekologických vozů značky ŠKODA s pohonem na zemní plyn. Všechny novinky značky ŠKODA 

jsou na autosalonu IAA 2019, konaném od 10. do 22. září, k vidění v hale 3.0, na stánku A11. 

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier říká: „ŠKODA AUTO vstupuje 

do éry elektromobility. Její počátek označují hned dva modely, náš první plně elektrický vůz 

CITIGOe iV, který představuje začátek elektromobility, a vůz SUPERB iV jako první vůz 

značky ŠKODA s plug-in hybridním pohonem. Také představujeme naši modernizovanou vlajkovou 

loď SUPERB s novými technologiemi a propracovanějším designem.“ 

 

Začátek trvale udržitelné budoucnosti: Nová značka ŠKODA iV zahrnuje kromě výroby vlastních 

elektrifikovaných vozů, které se vyznačují emocionálním vzhledem, futuristickým interiérem 

a nejmodernějšími technologiemi, také vývoj speciálního ekosystému pro řešení v oblasti 

mobility, mimo jiné díky vlastní kartě určené k nabíjení vozů. V následujících pěti letech investuje 

společnost ŠKODA AUTO celkem dvě miliardy eur. Jedná se tak o největší investiční program 

v historii značky ŠKODA. 

 

První elektrifikované modely ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV 

ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV jsou první elektrifikované, sériově vyráběné vozy 

v 124leté historii automobilky. Od začátku roku 2020 bude v nabídce vlajková loď SUPERB 

s plug-in hybridním pohonem. Kombinace výkonného benzinového motoru a elektromotoru nabízí 

systémový výkon 160 kW (218 k). ŠKODA SUPERB iV nabízí dojezd v čistě elektrickém režimu 

až 62 km dle cyklu WLTP. Kombinovaná hodnota emisí CO2 činí méně než 35 g/km. Dojezd vozu 

SUPERB iV v kombinovaném režimu s plně nabitou baterií a 50 l benzinu v nádrži činí až 930 km. 

Vůz CITIGOe iV je první čistě elektrický, lokálně bezemisní vůz značky ŠKODA. Pohon zajišťuje 

elektromotor o výkonu 61 kW. Dojezd v režimu WLTP činí až 252 km. 

 

ŠKODA SUPERB poprvé s full LED Matrix světlomety a také ve verzi SCOUT 

Čtyři roky po představení třetí generace vozu ŠKODA SUPERB nabízí modernizovaný vůz výrazné 

designové změny a nové technologie. Poprvé je také nabízena robustní verze SCOUT. Technickou 

novinkou jsou nové full LED Matrix světlomety. Premiéru ve voze ŠKODA slaví také motor 

2,0 TDI Evo nové generace o výkonu 110 kW (150 k) a prediktivní adaptivní tempomat. Nový 



TISKOVÁ MAPA 
Strana 3 z 25 

 
 
 
Tisková mapa ŠKODA na IAA 2019 || Obsah || ŠKODA na IAA 2019 || Společnost v kostce || ŠKODA iV ||ŠKODA SUPERB iV || 
ŠKODA CITIGOe iV || Modernizovaný ŠKODA SUPERB || ŠKODA SUPERB SCOUT || ŠKODA MONTE CARLO - Příběh úspěchů a slávy || 
ŠKODA SCALA MONTE CARLO || ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO || Modely ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ budou poháněny zemním plynem 
|| Legendární vůz slaví šedesáté výročí || Kontakty  
 
 

 

je také Emergency Assist pro víceproudé silnice, který bude dostupný od poloviny roku 2020. 

Vůz ŠKODA SUPERB SCOUT, který je nabízen výhradně v karosářské verzi kombi, v sobě spojuje 

prvky offroadového vozu, mezi které patří pohon všech kol, robustní prvky karoserie a paket 

pro špatné cesty, který zahrnuje zvětšení světlé výšky, s elegancí multifunkčního lifestylového vozu 

kombi. Nabízí také všechny přednosti modelové řady SUPERB. ŠKODA SUPERB SCOUT 

je v nabídce výhradně s nejvýkonnějším naftovým a benzinovým motorem modelové řady. 

Motor 2,0 TDI nabízí výkon 140 kW (190 k), motor 2,0 TSI pak 200 kW (272 k). Volba jízdního režimu 

Driving Mode Select zahrnuje také režim Off-road. Na přání je k dispozici adaptivní podvozek (DCC). 

 

ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ v nových variantách MONTE CARLO a G-TEC 

Novými variantami MONTE CARLO pro vozy ŠKODA SCALA a městské SUV ŠKODA KAMIQ 

rozšiřuje ŠKODA nabídku sportovních, lifestylově orientovaných modelů také o kompaktní třídu a třídu 

městských SUV. Názvem MONTE CARLO navazují oba vozy na historii závodních vozů ŠKODA. 

Díky výrazným, černým prvkům karoserie mají sportovnější vzhled. Nabízejí také lepší výbavu. Jsou 

nabízeny se všemi variantami motorů modelové řady. Varianty MONTE CARLO budou uvedeny na trh 

do konce roku 2019. V roce 2019 budou uvedeny na trh také modely SCALA G-TEC 

a KAMIQ G-TEC, které tak doplní nabídku velmi ekologických a výkonných vozů s pohonem na zemní 

plyn. Při této příležitosti představí ŠKODA na autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu studie podobné 

novým, sériovým vozům ŠKODA SCALA G-TEC a ŠKODA KAMIQ G-TEC.   
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Společnost v kostce: ŠKODA AUTO pokračuje 
ve stabilním úspěšném kurzu a vstupuje do éry 
elektromobility 
 

› ŠKODA AUTO zvýšila v prvním pololetí roku 2019 provozní výsledek a tržby 

› S prvními elektrifikovanými sériovými vozy CITIGOe iV a SUPERB iV vstupuje ŠKODA do éry 

elektromobility pod značkou iV určenou pro elektrifikované vozy 

› INDIA 2.0: ŠKODA AUTO zodpovídá za modelovou ofenzívu koncernu Volkswagen v Indii 

› ŠKODA AUTO DigiLab posiluje inovační potenciál a odbornost v oblasti digitálního rozvoje 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – ŠKODA AUTO pokračuje v transformaci od výrobce 

automobilů k Simply Clever společnosti nabízející inovativní služby v oblasti mobility. 

ŠKODA AUTO přesvědčuje nabídkou moderních vozů a také svou ekonomicky silnou pozicí. 

V první polovině roku 2019 zvýšila ŠKODA AUTO provozní výsledek a tržby. Česká 

automobilka také vstoupila pod dílčí značkou iV oficiálně do éry elektromobility prvními 

a elektrifikovanými sériovými vozy CITIGOe iV a SUPERB iV. ŠKODA AUTO v rámci 

Strategie 2025 také intenzivně podporuje oblast digitalizace. ŠKODA AUTO DigiLab, který má 

zastoupení v Praze, Číně a jako IT hotspot v Izraeli, uvedl již na trh mnoho nových digitálních 

služeb a uzavřel několik partnerství se startupy. V rámci projektu INDIA 2.0 bude také 

společnost ŠKODA AUTO zodpovídat za modelovou ofenzívu koncernu Volkswagen na 

indickém trhu. 

 

ŠKODA AUTO pokračuje v růstovém kurzu také v roce 2019. Od ledna do června se zvýšily 

tržby o 10,8 % na 10,154 miliard euro, provozní výsledek se ve stejném období zvýšil o 0,3 % 

na 824 milionů eur. V prvních šesti měsících dodala ŠKODA AUTO celosvětově 620 900 vozů. 

Zaostala tak lehce pod rekordním výsledkem z minulého roku, kdy v období od ledna do června 2018 

dodala 652 700 vozů. Hlavním důvodem tohoto vývoje je především aktuálně klesající čínský trh 

s osobními automobily. V ostatních zemích se dodávky zákazníkům v prvních šesti měsících tohoto 

roku zvýšily o 1,6 % na 495 000 vozů (první polovina roku 2018 487 200 vozů). Vzhledem 

k přetrvávající vysoké poptávce a značným investicím do oblasti elektromobility a digitálních služeb 

v oblasti mobility, je pro ŠKODA AUTO zásadní, v krátké době vytvořit a využít dodatečné výrobní 

kapacity.  

 

V rámci růstového kurzu se ŠKODA AUTO spoléhá na mezinárodní a výkonnou výrobní síť. 

V současné době vyrábí automobilka v celkem 16 závodech v devíti zemích. Dokladem úspěšné 

internacionalizace značky je i 22miliontý vůz značky ŠKODA vyrobený od roku 1895, který vznikl 

v polovině dubna roku 2019 v Číně. 

 

Úspěšná zahájení výroby vozů v roce 2019  

Jen v první polovině roku 2019 zahájila společnost ŠKODA AUTO úspěšně výrobu hned tří vozů 

ve svých českých závodech. Na začátku února byla v hlavním závodě v Mladé Boleslavi zahájena 

sériová výroba vozu SCALA. Pro značku ŠKODA tak začala i z technologického hlediska nová éra. 

Tento kompaktní vůz je prvním vozem značky ŠKODA postaveným na platformě MQB A0 koncernu 

Volkswagen.  
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Další zcela nový model sjíždí z výrobních linek v Mladé Boleslavi také od začátku července. 

Kompaktní městské SUV KAMIQ doplňuje nabídku vozů ŠKODA třídy SUV. Do výroby modelu KAMIQ 

investovala ŠKODA AUTO v hlavním závodě v Mladé Boleslavi přibližně 100 milionů eur. Výrobní linka 

byla upravena pro platformu MQB27, kromě toho bylo zhotoveno nové lisovací nářadí. V lakovně  

i v provozech svařovny a finální montáže byly vedle zásadních úprav provedeny také drobné změny 

s cílem umožnit například montáž nových dvoudílných světlometů vybavených technologií LED. Každý 

den opustí továrnu v Mladé Boleslavi 400 nových vozů KAMIQ.  

 

V červenci byla zahájena také výroba modernizovaného vozu ŠKODA SUPERB. Všechny verze 

vrcholné modelové řady se tradičně vyrábí v moderním závodě v Kvasinách, kde bylo v roce 2018 

během jednoho roku poprvé vyrobeno více než 300 000 vozů. ŠKODA AUTO pokračuje v tomto 

úspěšném příběhu i zahájením výroby modernizované, třetí generace vozu SUPERB.  

 

V září 2019, kdy se rozběhne výroba vozu SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem, začne nová éra 

také pro zaměstnance v Kvasinách. První elektrifikovaný sériový vůz značky ŠKODA bude vyráběn 

na stejných výrobních linkách jako ostatní varianty modelu SUPERB. Kvasiny jsou tak jediným 

závodem koncernu Volkswagen, kde jsou na stejných linkách vyráběny vozy s plug-in hybridním 

i se spalovacím motorem. 

 

Otevření lakovny v Mladé Boleslavi  

V srpnu 2019 otevřela ŠKODA AUTO lakovnu v hlavním závodě v Mladé Boleslavi. V budoucnu 

projde lakovnou ročně až 168 000 karoserií, čímž se celková roční kapacita lakoven závodu zvýší 

na 812 000 kusů. ŠKODA AUTO investovala do nového provozu 214,5 milionů eur a vytvoří zde více 

než 650 nových pracovních míst. Lakovna patří mezi nejmodernější a nejekologičtější svého druhu 

v Evropě. Řadu pracovních činností zastávají roboti. 

 

Elektromobilita: ŠKODA vstoupila do nové éry 

V polovině května představila ŠKODA AUTO ve slovenské metropoli Bratislavě novou značku iV 

pro elektrifikované vozy. Při této příležitosti představila také první dva elektrifikované sériové vozy 

v dosavadní historii značky. Čistě elektrický vůz CITIGOe iV a SUPERB iV s plug-in hybridním 

pohonem nabízí Simply Clever e-mobilitu díky krátkým dobíjecím časům, dlouhému dojezdu  

a dostupným cenám. ŠKODA AUTO tak oficiálně vstupuje do éry elektromobility a podniká kroky  

v přípravě na úspěšnou budoucnost. 

 

Více než 13 000 zaměstnanců vyškoleno na výrobu elektrických vozů 

Zatímco vůz ŠKODA SUPERB iV bude od září 2019 vyráběn v moderním, nedávno rozšířeném 

závodě ŠKODA AUTO v Kvasinách, budou v budoucnu čistě elektrické modely značky ŠKODA vznikat 

v Mladé Boleslavi. ŠKODA AUTO intenzivně připravuje zaměstnance na požadavky elektromobility. 

Již více než 13 000 zaměstnanců absolvovalo školení zaměřená na výrobu elektrických vozů. Díky 

rozsáhlým školicím a kvalifikačním programům tak ŠKODA AUTO dlouhodobě zajišťuje pracovní 

místa. 

 

Výroba vysokonapěťových trakčních baterií v Mladé Boleslavi 

Od září 2019 vyrábí hlavní závod ŠKODA AUTO elektrické komponenty pro některé značky koncernu 

Volkswagen. Automobilka vyrábí v Mladé Boleslavi vysokonapěťové trakční baterie, které dodávají 

energii pro elektrický pohon plug-in hybridních vozů koncernu Volkswagen, postavených na modulární 

platformě MQB. Bateriový systém je určen například pro vůz ŠKODA SUPERB iV. 
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ŠKODA AUTO investovala do výrobních linek na výrobu vysokonapěťových baterií 25,3 milionů eur. 

S přípravou závodu v Mladé Boleslavi na výrobu elektrických komponentů začala automobilka již před 

dvěma lety. Současné výrobní kapacity dimenzované na 150 000 kusů ročně budou v následujících 

letech zvyšovány. 

 

Na výrobě elektrických komponentů se přímo nebo nepřímo podílí přibližně 200 zaměstnanců. 

Bateriové články a moduly, které jsou základní součásti trakční baterie, získává ŠKODA AUTO 

od externích dodavatelů. Na výrobní lince nejsou bateriové systémy pouze montovány, ale i testovány 

a před namontováním do vozu rovněž dobíjeny. 

 

Výstavba dobíjecí infrastruktury v českých závodech ŠKODA AUTO 

ŠKODA AUTO současně podporuje výstavbu výkonné dobíjecí infrastruktury pro elektrické vozy. 

Dobíjecí infrastrukturu v areálu závodu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi již nyní testují oddělení 

technického vývoje, řízení kvality, prodeje a výroby. Do její výstavby automobilka v minulém roce 

investovala celkem 3,4 milionů euro, přičemž 1,65 milionů euro směřovalo do modernizace a rozšíření 

elektrické sítě a dalších 1,75 milionů euro investovala společnost ŠKODA AUTO do instalace více 

než 300 dobíjecích bodů. Mezi nimi více než 220 dobíjecích bodů na střídavý proud (AC) a více než 

80 dobíjecích bodů na stejnosměrný proud (DC). V současné době je k dispozici více než 

450 dobíjecích bodů. Do roku 2025 plánuje ŠKODA AUTO výstavbu přibližně 7 000 dobíjecích bodů 

a investice v celkové částce přibližně 32 milionů euro. Vedle více než 3 600 dobíjecích bodů 

v závodech vznikne dalších 3 100 dobíjecích stanic v okolí těchto závodů, které budou k dispozici 

zaměstnancům společnosti ŠKODA AUTO. 

 

Digitalizace: Intenzivní podpora Průmyslu 4.0 

Digitalizace procesů, výroby a služeb patří k hlavním pilířům Strategie 2025 společnosti 

ŠKODA AUTO. Mimo jiné sem patří také zavádění technologií při výrobě automobilů podle zásad 

Průmyslu 4.0. Již nyní provozuje společnost ŠKODA AUTO jedny z nejmodernějších výrobních 

závodů automobilů na celém světě. Za svůj projekt „dProdukce“ v kvasinském závodě získala 

automobilka renomovanou cenu Lean Production Award v kategorii „Special Award – Smart Digital 

Application“. Projekt zefektivňuje výrobu, šetří čas zaměstnanců, zabraňuje chybám a ulehčuje 

orientaci v digitální dokumentaci, příručkách i na pracovišti. Česká automobilka koncept dProdukce 

zavedla v dubnu letošního roku v závodě v Kvasinách pro montážní linku modelů SUPERB  

a KODIAQ. ŠKODA AUTO do projektu investovala více než 1,2 milionů euro. Automobilka svůj 

výrobní závod ve východních Čechách již řadu let průběžně modernizuje s cílem maximálního využití 

výrobních kapacit. 

 

INDIA 2.0: ŠKODA AUTO zodpovídá za modelovou ofenzívu koncernu Volkswagen v Indii 

V červnu 2018 převzala ŠKODA AUTO vedení projektu INDIA 2.0. V této roli odpovídá za modelovou 

ofenzívu koncernu Volkswagen na indickém trhu. V období od roku 2019 do roku 2021 investuje 

koncern Volkswagen v rámci projektu celkem jednu miliardu euro. Investice bude přednostně 

směřovat do vývoje vozů značek ŠKODA a Volkswagen, které budou vyvíjeny na míru požadavkům 

zákazníků na indickém subkontinentu. Prvním z těchto modelů bude SUV v segmentu A0, jehož studii 

představí ŠKODA AUTO již v příštím roce na autosalonu v Dillí.  

 

Prvním krokem k realizaci projektu bylo otevření Technologického centra v Púne v lednu 2019. 

Maximální blízkosti k trhu dosáhne ŠKODA AUTO pomocí vysokého stupně lokalizace, která bude 

dosahovat až 95 %. To znamená, že téměř všechny komponenty vozů budou vyráběny přímo v Indii. 
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Také většina technického vývoje bude v budoucnu probíhat lokálně. Asi 250 indických inženýrů bude 

zodpovídat za projektový management, elektroniku, infotainment, design, interiér, podvozek a vývoj 

celého vozu. 

 

ŠKODA AUTO DigiLab: Inovační potenciál a kompetence digitálního vývoje 

ŠKODA AUTO DigiLab slouží jako hlavní nástroj a hnací motor pro řadu digitálních inovačních 

procesů. Toto inovační centrum posiluje kompetence značky v oblasti digitálních služeb. Vedle 

kmenového sídla v Praze zahájil na počátku roku 2018 svoji činnost také ŠKODA AUTO DigiLab 

Israel Ltd. ve startupovém hotspotu v Tel Avivu společný podnik ŠKODA AUTO DigiLab 

a izraelského importéra vozů ŠKODA Champion Motors. V dubnu 2019 založila společnost 

ŠKODA AUTO v Pekingu další pobočku pod názvem ŠKODA AUTO DigiLab China. Všechna 

centra jsou součástí startupové scény, přemýšlí nekonvenčně a jednají agilně. Vyvíjejí nové 

obchodní modely, řešení a produkty související s mobilitou budoucnosti.  

 

Aktuální projekty jsou konkrétní ukázkou toho, jakým způsobem mohou moderní digitální služby, 

vyvinuté různými pobočkami ŠKODA AUTO DigiLab, usnadnit zákazníkům život. ŠKODA AUTO 

DigiLab v Praze tak například ve spolupráci s internetovými obchody Alza.cz a Rohlik.cz vyvíjí 

od března 2019 doručovací systém, kde kurýr doručí zásilku přímo do zavazadlového prostoru vozu 

příjemce. V současné době probíhá v Praze jeho testování v praxi. Na základě získaných informací 

bude služba dále optimalizována. Poté ji společnost ŠKODA AUTO uvede na trh. Na IAA poprvé 

společnost ŠKODA AUTO představí, jak bude služba doručování zásilek do zavazadlového 

prostoru „Deliver by ŠKODA AUTO“ integrována v sériových vozech se službami ŠKODA Connect. 

 

Sociálně zaměřenou službou mobility „CareDriver“ zavedl ŠKODA AUTO DigiLab službu řidiče 

určenou dětem, seniorům a osobám se zdravotním postižením. ŠKODA AUTO DigiLab upravila tuto 

službu nedávno také pro čínský trh. Speciálně vyškolení řidiči se vedle přepravy osob starají i o jejich 

doprovod. 

 

Pomocí aplikace „Citymove“, vyvinuté ve ŠKODA AUTO DigiLab, lze ťuknutím prstu zjistit 

nejvýhodnější trasu po městě. Aplikace umožňuje vybrat mezi městskou hromadnou dopravou, 

sdíleným jízdním kolem a taxíkem, resp. autem pro spolujízdu. ŠKODA AUTO DigiLab také 

pracuje na integraci dalších služeb, jako například placení poplatků za parkování. Citymove 

umožňuje rezervaci a platbu za jednotlivé služby přímo přes aplikaci, která je dostupná zdarma 

ve verzi pro Prahu.  

 

„WeShare“ je služba sdílení elektrických vozů. Díky tomu nabízí WeShare bezemisní a udržitelnou 

mobilitu ve městech. Sdílená (elektro-) mobilita WeShare přispívá k tomu, aby byla města čistší a tišší 

a aby měli jeho obyvatelé více prostoru k životu. Registrace uživatele, rezervace, odemčení a zamčení 

vozu sdíleného pomocí služby WeShare se zcela ovládá pomocí aplikace a zajišťuje tak 

nejmodernější komfort. Služba WeShare, kterou úspěšně odstartovala v červnu 2019 v Berlíně 

společnost Volkswagen, bude v roce 2020 nabízena ve spolupráci se ŠKODA AUTO také v Praze. 

Navíc se služba WeShare rozšíří během příštího roku také do dalších evropských měst.  

 

V případě nedávno zahájené služby sdílených elektrických skútrů „BeRider“ si mohou uživatelé 

v Praze vybrat z nabídky elektrických skútrů. Skútry jsou vybaveny LED světlomety a kotoučovými 

brzdami vpředu i vzadu a umožňují tak bezpečnou a úspornou variantu cestování po městě. Pro jízdu 

na elektroskútru je zapotřebí řidičský průkaz skupiny B, v boxu skútru se nachází dvě helmy. 
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Díky dojezdu až 70 km jsou bezemisní elektroskútry vhodné zejména pro krátké až středně dlouhé 

trasy. 

 

Mytí auta bez čekání umožňuje služba „Simple Care“. Tato chytrá aplikace zarezervuje mycí 

linku pro váš vůz, naviguje řidiče přímo k ní a provede platbu. Identifikace vozu probíhá automaticky 

na mycí lince podle registrační značky. 

 

ŠKODA AUTO také neustále vylepšuje funkce a služby ŠKODA Connect. Majitelé vozů ŠKODA tak 

mohou používat aplikaci ŠKODA Connect Alexa Skill nově také ve španělském a italském jazyce. 

Přibyly také nové funkce. Řidiči vozu ŠKODA si mohou zjistit informace o převodovce, informace 

o voze nebo o plánované výměně oleje či termínu návštěvy servisu. Stejné funkce bude mít brzy také 

Google Home. Pomocí aplikace ŠKODA Connect Alexa Skill nabízí ŠKODA svým zákazníkům 

pohodlnější způsob komunikace s vozem, která je možná z domova přes reproduktor Amazon Echo 

nebo na dálku odkudkoliv díky aplikaci Alexa v chytrém telefonu. 

 

Strategie GreenFuture pomáhá snižovat dopady na životní prostředí 

ŠKODA veškeré ekologické aktivity sloučila do strategie GreenFuture. Velkého snížení ekologického 

dopadu se povedlo společnosti ŠKODA AUTO v minulých letech například ve výrobě vozů. Společnost 

ŠKODA AUTO tak snížila spotřebu energie na jeden vyrobený vůz od roku 2010 o 28 %. Snížila také 

množství nevyužitelného odpadu na jeden vyrobený vůz o 76 %.  

 

Jedním z hlavních projektů strategie GreenFuture v České republice je vysazování stromů. Již od roku 

2007 vysazuje společnost ŠKODA AUTO za každý prodaný vůz ŠKODA v České republice jeden 

strom. Do konce roku 2019 bude tak vysázeno již více než 912 000 nových stromů. Jedinečný projekt 

přispívá k obnově lesů a ke zvýšení biodiverzity v celé České republice. 
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ŠKODA iV: inovativní, inteligentní, inspirativní 
 

› Nová značka zahrnuje elektrifikované vozy a řešení v oblasti mobility 

› Vozy s emocionálním vzhledem, futuristickým interiérem a nejmodernějšími technologiemi 

› Investice ve výši dvou miliard eur do elektromobility 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – Rokem 2019 vstupuje ŠKODA do éry elektromobility. 

Vedle prvních elektrifikovaných vozů ve své 124leté historii, čistě elektrického vozu CITIGOe iV 

a vozu SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem, zavádí společnost ŠKODA AUTO také novou 

značku. Značka ŠKODA iV zahrnuje výrobu vlastních elektrifikovaných vozů, které se vyznačují 

emocionálním vzhledem, futuristickým interiérem a nejmodernějšími technologiemi, a dále 

vývoj speciálního ekosystému pro řešení v oblasti mobility. Společnost ŠKODA AUTO 

investuje v příštích pěti letech celkem dvě miliardy eur do vývoje elektrických vozidel a nových 

služeb v oblasti mobility. Jde tak o doposud největší investiční program v historii podniku. 
 

Inovativní, inteligentní, inspirativní – písmeno „i“ v názvu nové značky ŠKODA iV označuje hned 

několik vlastností, které charakterizují nové, elektrifikované vozy ŠKODA iV. Může také znamenat 

ikonický, individuální nebo intuitivní, protože nové modely ŠKODA iV mají specifický charakter, nabízí 

možnosti personalizace a jsou lehce ovladatelné. Písmeno „V“ v názvu ŠKODA iV znamená „vozidlo“.  

 

Elektrifikované vozy s emocionálním designovým jazykem a futuristickým interiérem 

Modely ŠKODA iV se vyznačují moderním, sportovním, a především emocionálním 

designem. Při pohledu zvenku se budou dále a více zaměřovat na čisté, krystalické prvky. Dále budou 

mít futuristický interiér, nejmodernější možnosti konektivity a inovativní technologie. Všechny vozy 

ŠKODA iV budou také nabízet pro značku ŠKODA typický výborný poměr ceny a užitné hodnoty 

a typické prvky Simply Clever. 

 

Komplexní a propojený ekosystém 

Do Simply Clever elektromobility patří také komplexní, propojený ekosystém, jehož budování 

společnost ŠKODA AUTO intenzivně podporuje. Do tohoto ekosystému budou patřit například cenově 

dostupné wallboxy s různou úrovní výkonu, které umožňují pohodlné dobíjení doma, nebo mobilní 

online služby ŠKODA Connect, které nabízí zákazníkovi například inteligentní vyhledávání dobíjecích 

stanic. V budoucnu umožní tyto služby také předem si zarezervovat požadovanou dobíjecí stanici.  

Další novinkou je karta ŠKODA eCharge s mezinárodním přesahem, která nebude závislá na jednom 

poskytovateli elektrické energie a nabídne jednoduché placení za dobíjení v rámci Evropy pomocí 

jediné karty. To přinese řidiči elektrifikovaného vozu ŠKODA vždy a všude maximální flexibilitu.  

 

E-mobilita se stane součástí DNA značky ŠKODA 

Vstupem do éry elektromobility v roce 2019 učinila ŠKODA další krok v rámci Strategie 2025, jejímž 

hlavním pilířem je kromě digitalizace právě e-mobilita. Vedle úspěšných benzinových a naftových 

motorů a pohonu na CNG má postupně růst i podíl elektrifikovaných pohonů. E-mobilita se stane 

součástí DNA značky ŠKODA. Společnost ŠKODA AUTO očekává, že podíl elektrifikovaných vozů 

na celkovém prodeji bude do roku 2025 činit přibližně 25 %. Aby tohoto cíle dosáhla, uvede společnost 

ŠKODA AUTO do roku 2022 deset elektrifikovaných modelů ŠKODA iV. Po vozech 

ŠKODA CITIGOe iV a ŠKODA SUPERB iV budou v roce 2020 následovat první dva čistě elektrické 

vozy na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Jedním z nich bude 
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i sériová verze studie SUV kupé ŠKODA VISION iV. ŠKODA AUTO se na tyto změny připravuje 

největším investičním programem ve své historii. V následujících pěti letech investuje přibližně 

dvě miliardy eur právě do alternativních pohonů a nových řešení v oblasti mobility, jakými jsou 

například carsharingové platformy. 

 

ŠKODA AUTO se zaměří na trvale udržitelný rozvoj a sníží emise CO2 

ŠKODA AUTO si uvědomuje svou společenskou odpovědnost a zasazuje se o trvale udržitelnou 

mobilitu. ŠKODA AUTO se jako součást koncernu Volkswagen plně hlásí k cílům pařížské klimatické 

dohody a usiluje o to, udržet zvyšování teploty na naší planetě výrazně pod dvěma stupni Celsia. 

Elektromobilita je tak hlavním pilířem strategie trvale udržitelného rozvoje společnosti ŠKODA AUTO 

pod názvem GreenFuture. ŠKODA AUTO v ní stanovila konkrétní environmentální cíle pro oblast 

produktů a výroby vozů. Jedním z cílů je 30% snížení emisí CO2 vozů značky ŠKODA do roku 2025 

v porovnání s rokem 2015. Dalším cílem je vyrábět vozy v českých výrobních závodech od roku 2025 

s využitím elektrické energie, vyrobené při zachování neutrální bilance CO2. v souvislosti s elektrifikací 

modelů značky ŠKODA bude novým ekologickým a ekonomickým cílem recyklace, respektive 

rozumné opakované využívání baterií použitých k pohonu vozů. ŠKODA AUTO se podílí na mobilitě 

šetrné k životnímu prostředí a klimatu i výstavbou interní dobíjecí infrastruktury. Do roku 2025 

má v českých závodech ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, Kvasinách, Vrchlabí a v jejich okolí 

vzniknout celkem 7 000 dobíjecích bodů. 

 

Výroba vozů iV a elektrických komponentů v České republice 

Při výrobě vozů iV a elektrických komponentů využívá ŠKODA AUTO zejména své závody 

v České republice. ŠKODA AUTO připravuje své zaměstnance na požadavky éry elektromobility 

rozsáhlými školeními. Od poloviny září 2019 začne výroba vozu ŠKODA SUPERB iV v závodě 

v Kvasinách. Vozy s čistě elektrickým pohonem na bázi platformy MEB se budou od roku 2020 vyrábět 

v závodě v Mladé Boleslavi. Kromě elektrických vozů bude hlavní výrobní závod v Mladé Boleslavi 

od roku 2019 vyrábí také elektrické komponenty pro plug-in hybridní modely několika značek koncernu 

Volkswagen.  
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ŠKODA SUPERB iV: První model značky ŠKODA 
s plug-in hybridním pohonem 
 

› Vlajková loď s plug-in hybridním pohonem dostupná od začátku roku 2020 bude mít v čistě elektrickém 

módu v režimu WLTP dojezd až 62 km  

› Benzinový motor 1,4 TSI a elektromotor dosahují maximálního systémového výkonu 160 kW (218 k) 

› SUPERB iV: V provedení Ambition, Style, vrcholné verzi L&K a ve verzi SPORTLINE 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – Vlajková loď SUPERB bude od začátku roku 2020 

dostupná jako první sériový vůz značky ŠKODA s plug-in hybridním pohonem. Kombinace 

výkonného spalovacího motoru a elektromotoru nabízí velmi ekologickou jízdu při zachování 

maximálního výkonu a dojezdu. Celkový dojezd v kombinovaném režimu se spalovacím 

motorem činí až 930 km. Dojezd v čistě elektrickém módu je v režimu WLTP až 62 km. 

Emise CO2 jsou v kombinovaném režimu méně než 35 g/km. Sériová výroba nového modelu 

SUPERB iV se v závodu v Kvasinách rozběhne ještě v tomto roce. Vůz, který bude nabízen ve 

výbavových stupních Ambition a Style, vrcholném provedení L&K a také ve verzi SPORTLINE, 

bude uveden na trh na začátku roku 2020.  

 

Nový vůz SUPERB iV v sobě jako první vůz značky ŠKODA spojuje výhody spalovacího motoru, 

v tomto případě výkonného benzinového motoru 1,4 TSI, a elektromotoru. Lokálně bezemisní dojezd 

v čistě elektrickém módu činí v režimu WLTP až 62 km. Zvukový generátor E-noise vydává během 

jízdy speciální zvuk, který s předstihem upozorní chodce a cyklisty, že se k nim blíží vůz jedoucí 

v elektrickém režimu. Výkon elektromotoru je 85 kW, výkon spalovacího motoru 1,4 TSI je 115 kW 

(156 k), oba pohony pak nabízejí maximální systémový výkon 160 kW (218 k), emise CO2 činí méně 

než 35 g/km. Dle aktuálního stavu baterie může řidič volit mezi elektrickým režimem, hybridním 

režimem a režimem SPORT. V elektrickém režimu využívá vůz výhradně elektromotor. V hybridním 

režimu automaticky zajišťuje elektronika souhru elektrického a spalovacího motoru. Režim SPORT 

je určen pro využití maximálního výkonu. S plně nabitou baterií a 50 l benzinu v nádrži činí dojezd 

až 930 km.  

 

Energie z rekuperace pro čistě elektrickou jízdu 

Elektromotor čerpá energii z moderní vysokonapěťové lithium-iontové baterie, která je uložena 

v podlaze před zadní nápravou. Baterie má kapacitu 37 Ah, respektive 13 kWh. Pokud se nabíjí 

pomocí wallboxu s nabíjecím výkonem 3,6 kW, trvá nabití 3,5 hodiny. Z běžné domácí zásuvky 

s výkonem 2,3 kW se baterie nabije za 5 hodin. Model ŠKODA SUPERB iV je také schopen dobíjet 

baterii nebo udržovat nabití během jízdy na spalovací motor, energie je také získávána během 

brzdění díky rekuperaci. To znamená, že je vždy k dispozici dostatek energie k pokrytí delších cest 

„na poslední míli“ bez vytváření emisí – například v městských nízkoemisních oblastech. 

 

Přepracovaný přední nárazník s voštinovou strukturou 

Identifikačním znakem plug-in hybridní varianty je plaketa iV na pátých dveřích. Konektor k nabíjení 

baterie pomocí rychlonabíjecího kabelu nebo kabelu pro běžnou zásuvku se nachází pod krytkou 

v masce chladiče. Nový přední nárazník má přívod vzduchu s voštinovou strukturou a vzduchové 

clony Air Curtain. Elegantní vzhled vozu SUPERB iV podtrhují leštěná sedmnáctipalcová kola z lehké 

slitiny Stratos nebo nová, na přání dodávaná devatenáctipalcová kola z lehké slitiny Vega Aero. 
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Mnoho místa a specifické prvky interiéru 

Model ŠKODA SUPERB iV má ve standardní výbavě barevný Maxi Dot. Na přání je nabízen 

Virtuální Kokpit s displejem o velikosti 10,25". Elektrický režim a režim SPORT lze nastavit přímo 

tlačítky na středové konzoli. Součástí standardní výbavy jsou také dekorační nástupní lišty vpředu 

a vzadu, dále uzavíratelná schránka a cargo elementy ve velkorysém zavazadlovém prostoru, jehož 

objem činí 485 l, resp. 510 l u vozu SUPERB iV COMBI. ŠKODA SUPERB iV má identické rozměry 

jako ostatní modely SUPERB. Délka činí 4 869 mm, šířka 1 864 mm, výška 1 469 mm, rozvor je 

2 841 mm. SUPERB iV COMBI je o 7 mm kratší a o 8 mm vyšší. Jeho délka činí 4 862 mm, výška činí 

1 477 mm.  

 

Vždy online díky zabudované kartě eSIM 

Nová plug-in hybridní varianta modelu SUPERB je vybavena nejnovější třetí generaci modulární 

stavebnice infotainmentu MIB. Součástí standardní výbavy vozu je navigační systém Amundsen 

s 8" displejem. Na přání je dodáván systém Columbus s displejem o úhlopříčce 9,2", s ovládáním 

gesty a možností personalizace domovské obrazovky. Vůz nabízí až 4 USB konektory. USB konektor 

typu C ve středové konzoli a USB konektor typu A v Jumbo Boxu jsou dodávány standardně. Další 

dva USB konektory typu C vzadu jsou součástí Fondpaketu, který je nabízen na přání. Nejmodernější 

technologie SmartLink umožňuje přes Apple CarPlay bezdrátové ovládání aplikací chytrého telefonu 

na displeji infotainment systému. Díky zabudované kartě eSIM včetně datového balíčku jsou 

infotainment systémy vždy online. Online podpora a dopravní informace dodávané v reálném čase 

umožnují přesnější a rychlejší vypočítání trasy. Aplikace infotainmentu, například aplikaci Počasí 

a aplikaci Zprávy, lze díky datovému balíčku stahovat rovnou ve voze přes displej infotainment 

systému.  

 

Vůz rovněž nabízí specifické ukazatele, které na hlavní obrazovce zobrazují dojezd v čistě 

elektrickém režimu nebo maximální dojezd a informaci o toku energie. Součástí jsou také speciální 

služby ŠKODA Connect, s jejichž podporou si může řidič na chytrém telefonu zobrazit stav nabíjení 

baterie nebo na dálku ovládat klimatizaci. Poprvé u modelu ŠKODA je také možné, před začátkem 

plánované cesty automaticky dobít baterii nebo spustit klimatizaci. 

 

Dva exkluzivní asistenční systémy 

Pro vůz ŠKODA SUPERB iV jsou na přání nově nabízeny dva asistenční systémy.  

Při parkování a couvání s přívěsem pomáhá řidiči Asistent pro manévrování s přívěsem 

(Trailer Assist). Na displeji se zobrazí schematický pohled na přívěs z ptačí perspektivy. Trailer Assist 

převezme kontrolu nad volantem. Panoramatický kamerový systém (Area View) za pomocí čtyř kamer 

a zobrazení 360° pohledu na centrálním displeji značně ulehčuje řidiči parkování a manévrování, 

například v úzkých uličkách nebo parkovacích domech. 
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ŠKODA CITIGOe iV: Po městě bez emisí 
 

› Elektromotor o výkonu 61 kW je šetrný k životnímu prostředí a zajišťuje dynamické jízdní vlastnosti 

› ŠKODA AUTO nabízí 124 let po založení podniku první čistě elektrický sériový vůz 

› Lithium-iontová baterie s kapacitou 36,8 kWh umožňuje praktický dojezd až 252 km v režimu WLTP 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – S příchodem modelu CITIGOe iV vstupuje 

ŠKODA AUTO 124 let po založení společnosti do éry elektromobility. Tento čtyřmístný mini vůz 

je první sériově vyráběný vůz ŠKODA v historii společnosti, který je poháněn výhradně 

elektromotorem o výkonu 61 kW. ŠKODA CITIGOe iV tak není jen čistě elektrickým vozem, 

ale nabízí i lokálně zcela bezemisní jízdu. Díky kompaktním rozměrům a dynamickému 

elektromotoru je tak vůz CITIGOe iV skvěle připraven pro provoz v moderních městech. 

Výroba vozu ŠKODA CITIGOe iV bude zahájena ještě v roce 2019 ve slovenské Bratislavě. 

 

Kompaktní, dobře ovladatelný a ekologicky šetrný vůz ŠKODA CITIGOe iV znamená začátek 

nové, čistě elektrické a lokálně bezemisní éry. CITIGOe iV se jako elektromobil skvěle hodí 

do moderního města. Navzdory délce, která činí 3 597 mm, a šířce, která činí 1 645 mm, nabízí 

místo až pro čtyři cestující a zavazadlový prostor o objemu 250 l, který lze sklopením opěradel 

zadních sedadel zvětšit na 923 l.  

 

Při plně nabité lithium-iontové baterii nabízí čistě elektrický vůz ŠKODA CITIGOe iV praktický dojezd 

až 252 km v režimu WLTP, což bohatě stačí pro každodenní pojíždění po městě. Elektromotor ve voze 

CITIGOe iV má výkon 61 kW a pohání přední kola. Jak je pro elektromotory typické, je maximální 

točivý moment 212 Nm k dispozici ihned po startu. Pružné zrychlení z 60 na 100 km/h tak zvládá za 

7,3 s, zrychlení z 0 na 100 km/h činí 12,3 s. Maximální rychlost je 130 km/h. 

 

Krátké nabíjecí časy díky na přání dostupnému rychlonabíjení pomocí kombinovaného 

nabíjecího systému (CCS)  

Lithium-iontová baterie vozu ŠKODA CITIGOe iV má kapacitu 36,8 kWh, respektive 60 Ah. Akumulátor 

je umístěný v podlaze vozu. Po vyčerpání elektrické energie lze baterii dobít pomocí kombinovaného 

nabíjecího systému (CCS) u rychlonabíjecí stanice na stejnosměrný proud o výkonu 40 kW na 80 % 

kapacity za 1 hodinu. Možnost dobíjení pomocí kombinovaného nabíjecího systému a potřebný kabel 

s nabíjecím režimem Mode 3 pro nabíjení u wallboxu jsou u vozu CITIGOe iV standardně dodávány 

ve výbavovém stupni Style. U wallboxu na střídavý proud o výkonu 7,2 kW trvá dobíjení na 80 % 

kapacity 4 hodiny a 15 minut, u běžné domácí zásuvky o výkonu 2,3 kW trvá dobíjení 

12 hodin 43 minut. ŠKODA AUTO navíc nabízí záruku na baterii po dobu 8 let nebo 160 000 najetých 

kilometrů.  

 

Charakteristickým znakem je maska chladiče v barvě vozu 

ŠKODA CITIGOe iV, který je nabízen výhradně v pětidveřové verzi, se výrazně opticky odlišuje 

od verze se spalovacím motorem zejména na přídi. Maska chladiče je v barvě vozu. Přívody vzduchu 

v předním nárazníku tohoto elektrického, městského vozu mají také exkluzivní barvu vozu. Kryty 

zpětných zrcátek v barvě vozu mají integrovaná směrová světla. Vůz CITIGOe iV je dodáván se 

šestnáctipalcovými koly z lehké slitiny. Na výběr jsou čtyři nemetalické barvy karoserie a tři metalické 

barvy. Charakteristickým znakem vozu CITIGOe iV jsou také plakety iV a CITIGOe na pátých dveřích. 
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Interiér s novou přístrojovou deskou a specifické mobilní online služby 

Nový design má v interiéru černá přístrojová deska. Plocha nad ní je ve stříbrném provedení. Kromě 

toho nabízí i ambientní osvětlení. Součástí standardní výbavy je také elektrické ovládání předních 

oken, Climatronic, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio Swing a dokovací stanice 

pro mobilní telefony Move&Fun. Ta je schopna propojit mobilní telefon a vytvořit tak druhý displej 

k zobrazení údajů o voze, přehrávání médií nebo navigačního systému. Aplikace Move&Fun nabízí 

specifické mobilní online služby, které zobrazují tok energie na displeji nebo umožňují ovládat 

na dálku klimatizaci. 

 

Na přání dostupné pakety zvyšují komfort a bezpečnost 

Na domácím trhu v ČR bude dále možné rozšířit základní výbavu vozu paketem EXTRA ve třech 

verzích: Basic (tempomat, vyhřívání předních sedadel a odpadkový koš), Plus (ten nad rámec 

základního přidává signalizaci parkování vzadu, mezipodlahu v zavazadlovém prostoru a přední 

mlhové světlomety s tzv. Corner funkcí přisvěcování do zatáčky nebo při odbočování), a Top (navíc 

oproti verzi Plus: vyhřívané čelní sklo, držák multimédií a digitální audiopříjem). O pasivní bezpečnost 

se ve voze ŠKODA CITIGOe iV starají přední airbagy, hlavové a boční airbagy na předních sedadlech. 

ŠKODA CITIGOe iV je také standardně vybaven asistentem hlídání jízdního pruhu (Lane Assist). 
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Modernizovaná ŠKODA SUPERB přichází s full LED Matrix 
světlomety 
 

› Pro větší komfort a bezpečnost vlajková loď nabízí inovativní technologii osvětlení 

› Naftový motor generace Evo poprvé ve voze ŠKODA 

› Nový model ŠKODA SUPERB určuje měřítka v oblasti designu, komfortu, bezpečnosti a nabídky prostoru 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – Čtyři roky po uvedení třetí generace na trh prochází 

vlajková loď značky ŠKODA rozsáhlou modernizací. Technickou novinku představují full LED 

Matrix světlomety, svou premiéru má také první naftový motor 2,0 TDI nové generace Evo. 

Modernizovaná ŠKODA SUPERB nabízí nejmodernější asistenční systémy a také tradiční 

velkorysou nabídku prostoru.  

 

Jako první sériově vyráběný model značky ŠKODA je modernizovaný SUPERB dodáván 

s inovativními full LED Matrix světlomety. U varianty SUPERB SPORTLINE a u vrcholného 

výbavového stupně L&K jsou součástí standardní výbavy. Světelný kužel se skládá z několika 

nezávisle ovládaných segmentů. To umožňuje mít neustále rozsvícená dálková světla, aniž 

by byli oslněni ostatní řidiči. Pokud kamera zaregistruje v protisměru se blížící dopravní prostředky 

nebo osoby a objekty s reflexními prvky, řídicí jednotka okamžitě vypne daný segment světla. 

Bezpečnost a komfort dále zvyšují různé světelné módy pro různé jízdní situace a povětrnostní 

podmínky. Působivými detaily vozu jsou animovaná funkce Coming/Leaving Home a typické 

krystalické prvky na světlometech. Součástí zadních full LED světel jsou nově i dynamická směrová 

světla. 

 

Vylepšené asistenční systémy zvyšují úroveň bezpečnosti 

Kromě nových full LED Matrix světlometů nabízí ŠKODA SUPERB poprvé také dva vylepšené 

asistenční systémy. Prediktivní adaptivní tempomat nově zpracovává kromě údajů kamery v čelním 

skle i data z navigačního systému a automaticky s předstihem upravuje rychlost například před 

zatáčkami nebo dle rychlostních limitů. Nový Emergency Assist pro víceproudé silnice, dostupný od 

poloviny roku 2020, dokáže v případě zdravotní indispozice řidiče navést vůz s ohledem na ostatní 

účastníky provozu přes více pruhů a zastavit u krajnice. Modernizovaný SUPERB je navíc standardně 

vybaven systémem Front Assist s prediktivní ochranou chodců. Na přání jsou pak dodávány asistent 

změny jízdního pruhu (Side Assist), který je aktivní až do vzdálenosti 70 m a rozpozná blížící se 

vozidla nebo vozidla nacházející se v mrtvém úhlu, a parkovací asistent (Park Assist). 

 

První naftový motor generace Evo 

Zcela nový agregát 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) je první naftový motor nové generace Evo 

ve voze značky ŠKODA. Je lehčí, velmi úsporný a nabízí čistý provoz. Celkově je v nabídce modelové 

řady SUPERB šest motorů, resp. devět motorizací. Sportovní varianta SUPERB SPORTLINE se 

nabízí ve standardní výbavě se sportovním podvozkem sníženým o 15 mm. U vrcholného výbavového 

stupně L&K je součástí standardní výbavy adaptivní podvozek (DCC) snížený o 10 mm. Nová varianta 

SUPERB SCOUT je standardně dodávána s paketem pro špatné cesty, který zahrnuje kryt pohonného 

ústrojí, kryty prahů a zvětšenou světlou výšku o 15 mm. 

 

 

Zvětšená maska chladiče a nová kola z lehké slitiny 
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ŠKODA citlivě zmodernizovala přední část vozu SUPERB. Zvětšená maska chladiče má nově 

dvojité lamely a sestupuje níže do nárazníku, který byl také zmodernizován. Sportovní vzhled varianty 

SUPERB SPORTLINE umocňuje rámeček masky chladiče a ozdobná lišta na zádi vozu v leskle 

černém provedení. U ostatních výbavových verzí spojuje zadní full LED světla chromovaná lišta. 

Výbavový stupeň L&K má chromované prvky, které zdobí vzduchové clony Air Curtain, boční prahové 

lišty, zadní nárazník, a také plaketu L&K na předních blatnících. Nově tvarované mlhové světlomety 

využívají full LED technologii a skládají se ze čtyř diod. Ambientní osvětlení je nabízeno na přání. 

Jeho součástí je promítnutí nápisu ŠKODA na vozovku po otevření předních dveří. 

 

Model SUPERB doplňuje osm nových vzorů 18" a 19" kol z lehké slitiny. Součástí standardní výbavy 

exkluzivního výbavového stupně L&K jsou aerodynamická 18" kola z lehké slitiny Propus Aero. 

Součástí standardní výbavy varianty SUPERB SPORTLINE jsou 18" kola z lehké slitiny Zenith. 

Nabídku barev doplňují nové metalické odstíny černá Crystal a modrá Race. V rámci modernizace 

narostla délka vozu ŠKODA SUPERB o 8 mm na 4 869 mm, délka vozu ŠKODA SUPERB COMBI 

narostla o 6 mm na 4 862 mm. Objem zavazadlového prostoru modelu SUPERB činí 625 l, resp. 

660 l u modelu SUPERB COMBI. Jedná se tak o nejlepší hodnoty ve své třídě.  

 

Kvalitní materiály v prostorném interiéru 

Nové chromované aplikace na palubní desce, na madle dveří a vnitřních kličkách dveří dodávají 

prostornému interiéru vozu ŠKODA SUPERB na ušlechtilosti a eleganci. Ambientní osvětlení interiéru 

propůjčuje působivou atmosféru. Nové je také čalounění sedadel ve výbavových stupních Ambition 

a Style a barevné kontrastní prošívání u sedadel potažených materiálem Alcantara® a kůží. 

Prošívání je i na loketních opěrkách ve dveřích. Na opěradlech kožených sedadel exkluzivního 

výbavového stupně L&K se nachází dekorativní nápis Laurin & Klement. Nápis Laurin & Klement 

je také na dekorační liště palubní desky na straně spolujezdce, která může být v broušeném provedení 

v béžové barvě nebo lesklá v provedení Piano Black. Vrcholný výbavový stupeň L&K je v nabídce 

s potažením stropu, sloupků a sluneční clony kvalitním materiálem Alcantara® v černé nebo béžové 

barvě. Další novinkou je ventilace předních sedadel a elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí. 

Sedadlo řidiče může být na přání vybaveno masážní funkcí. O skvělý hudební přednes ve voze 

se stará standardně dodávaný Sound System CANTON. 

 

Černý interiér ve variantě SUPERB SPORTLINE 

Sportovní vzhled modelu SUPERB SPORTLINE doplňuje převážně černý interiér. Přední sportovní 

sedadla potažená materiálem Alcantara® a kůží mají integrované opěrky hlavy a společně s novým, 

na přání dostupným nastavením hloubky sedáku zajišťují lepší držení těla a více komfortu. Černý 

tříramenný volant padne díky koženému potahu dobře do ruky, dekorační lišty mají černý karbonový 

dekor.   

 

KESSY GO jako součást standardní výbavy 

Jako první model značky ŠKODA má SUPERB startovací tlačítko KESSY GO ve standardní výbavě. 

Bezklíčový systém otvírání KESSY, který je součástí výbavových stupňů Style, L&K a variant 

SPORTLINE a SCOUT, otevírá všechny čtyři dveře. Modernizovaný SUPERB nabízí také zvětšený 

Phone Box, prostorový organizér v zavazadlovém prostoru pod dvojitou podlahou a na přání dostupný 

flexibilní organizér na dvojité podlaze. Na přání je nabízen individuálně nastavitelný Virtuální Kokpit 

s displejem o velikosti 10,25". Displeje infotainment systémů mají velikost až 9,2". Technologii 

SmartLink nabízí standardně všechny infotainment systémy.  
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ŠKODA SUPERB SCOUT: Dobrodružný vzhled vlajkové lodě 
 

› ŠKODA SUPERB je poprvé nabízen v robustní verzi SCOUT v offroadovém vzhledu 

› Pohon všech kol, paket pro špatné cesty s ochranou podvozku a zvýšenou světlou výškou 

› Výrazné prvky karoserie a interiér s exkluzivním dřevěným dekorem 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – ŠKODA rozšířila svou nabídku úspěšné verze SCOUT 

a poprvé nabízí tento dobrodružně laděný model také u své vlajkové lodi SUPERB. Vůz 

ŠKODA SUPERB SCOUT je nabízen výhradně v karosářské verzi kombi s pohonem všech 

kol a s nejvýkonnějším benzinovým a naftovým motorem. Vůz skvěle kombinuje vlastnosti 

offroadového vozu, mezi které patří robustní prvky karoserie, pohon všech kol a paket 

pro špatné cesty obsahující zvýšenou světlou výšku, s elegancí multifunkčního lifestylového 

vozu a všemi přednostmi vozu SUPERB. 

 

ŠKODA doplňuje nabídku modelové řady SUPERB o verzi SCOUT. Díky standardně 

dodávanému pohonu všech kol, zvětšené světlé výšce a robustním prvkům karoserie podává vůz 

ŠKODA SUPERB SCOUT dobré výkony i mimo asfaltové cesty. Kromě toho nabízí i tento vůz 

inovativní technologii, jako například na přání dostupné full LED Matrix světlomety a nejmodernější 

asistenční systémy, které jsou známé spíše z vozů vyšších tříd. 

 

Nejvýkonnější motorizace a pohon všech kol 

ŠKODA SUPERB SCOUT je dodáván výhradně s nejvýkonnějším naftovým a benzinovým motorem 

modelové řady. Motor 2,0 TDI má výkon 140 kW (190 k), motor 2,0 TSI nabízí výkon 200 kW (272 k). 

Součástí standardní výbavy je pohon všech kol a paket pro špatné cesty, který zahrnuje kryt 

pohonného ústrojí, kryty prahů a zvětšení světlé výšky o 15 mm. Volba jízdního režimu Driving Mode 

Select nabízí dodatečný režim Off-road. Na přání je k dispozici adaptivní podvozek (DCC). 

 

Robustní vzhled a spodní kryt nárazníku 

O výrazný vzhled vozu SUPERB SCOUT, který je nabízen výhradně v karosářské verzi kombi, 

se kromě masky chladiče s černými dvojitými lamelami a chromovaným rámečkem starají robustní 

plastové kryty na lemech kol, prazích a spodní části dveří. Díky nově tvarovanému přednímu 

nárazníku je ŠKODA SUPERB SCOUT o 1 mm delší. Jeho délka činí 4 863 mm. Pod předním 

a zadním nárazníkem se nachází spodní kryt v barvě hliníku. Kryty zpětných zrcátek mají hliníkový 

design. Chromované jsou střešní nosiče a lišty kolem bočních oken. Na blatnících jsou speciální 

plakety s nápisem SCOUT. Exkluzivně je pro model ŠKODA SUPERB SCOUT nabízena barva 

oranžová Tangerine. Standardně dodávaná 18" kola z lehké slitiny Braga jsou na přání 

ve dvoubarevném provedení. Nově jsou na přání k dispozici dvoubarevná 19" kola z lehké slitiny 

Manaslu. Zadní full LED světla spojuje horizontální chromovaná lišta.  

 

Interiér s prvky specifickými pro model SCOUT 

ŠKODA SUPERB SCOUT nabízí ve standardní výbavě bezklíčový systém otevírání KESSY, který 

otevírá všechny čtyři dveře. Součástí standardní výbavy je vyhřívaný tříramenný kožený volant. 

Potahy sedadel mají pro verzi SCOUT specifický vzor a jsou čalouněná v kombinaci materiálu 

Alcantara® a kůže s hnědým kontrastním prošitím a poprvé také s paspulí v kontrastní barvě v přední 

části předních sedadel. Dekorační lišty mají speciální dřevěný dekor s logem SCOUT. Logo SCOUT 

se nachází i na předních sedadlech.   
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ŠKODA MONTE CARLO – Příběh úspěchů a slávy 
 

› Po úspěchu vozu ŠKODA POPULAR na Rallye MONTE CARLO vznikly v roce 1936 první modely 

s označením MONTE CARLO 

› Dvojité vítězství na Rallye MONTE CARLO v roce 1977 s vozem ŠKODA 130 RS a v roce 2017 s vozem 

ŠKODA FABIA R5 

› První milníky v oblasti motorsportu na dvou i čtyřech kolech byly zaznamenány již v letech 1901 a 1908 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – MONTE CARLO má pro značku ŠKODA zvláštní 

význam. Označení MONTE CARLO mají tradičně sportovní a lifestylově orientované vrcholné 

varianty několika modelových řad ŠKODA, které se vyznačují velmi sportovním vzhledem. 

Tyto modely odkazují na mnoho velkých úspěchů značky ŠKODA na legendárním závodě 

Rallye MONTE CARLO. Vrcholem byl přitom rok 1977, kdy speciál ŠKODA 130 RS dosáhl 

dvojitého vítězství ve své kategorii, a rok 2017, kdy závodní speciál ŠKODA FABIA R5 tento 

mistrovský kousek zopakoval přesně o 40 let později v kategorii WRC2. První milníky v oblasti 

motorsportu stanovila značka ŠKODA již na začátku 20. století. 

 

Zakladatelé současné automobilky ŠKODA AUTO, pánové Václav Laurin a Václav Klement, již 

na začátku poznali, že je motorsport skvělým odvětvím k testování vozů a k tomu, aby si mladá firma 

získala dobré jméno. Hned při prvním závodě projel Narcis Podsedníček na jednoválcovém motocyklu 

Laurin & Klement jako první cílem mezinárodního závodu z Paříže do Berlína. Po zahájení výroby 

automobilů v roce 1905, prvních vítězstvích v závodech do vrchu a vytrvalostních soutěžích dosáhl 

v roce 1908 čtyřválec Laurin & Klement FCS o výkonu 95 k na nově vzniklé, první stálé trati na světě 

v anglickém Brooklands světového rychlostního rekordu ve své kategorii 118,72 km/h. 

 

První pódium na Rallye MONTE CARLO a počátek modelů MONTE CARLO 

Poprvé se o senzaci na Rallye MONTE CARLO, která se konala od roku 1911, postarala 

značka ŠKODA v roce 1936. Posádka ve složení Zdeněk Pohl a Jaroslav Hausman dojela s vozem 

ŠKODA POPULAR ve třídě do 1 500 cm³ na druhém místě. ŠKODA poté uvedla sportovní silniční 

verzi. To byl počátek modelů MONTE CARLO. Celkem bylo vyrobeno 70 vozů 

ŠKODA POPULAR SPORT MONTE CARLO v karosářské verzi roadster nebo kupé. Jeden 

exemplář je dnes součástí sbírky ŠKODA muzea v Mladé Boleslavi. 

 

Dvojité vítězství s vozem ŠKODA 130 RS 

Po dobrých výsledcích soukromých jezdců s vozem ŠKODA OCTAVIA TS na začátku šedesátých let 

se podařil vozu ŠKODA 130 RS v roce 1977 do té doby největší úspěch na Rallye MONTE CARLO, 

která se mezitím stala velmi populární. S vozem ŠKODA 130 RS obsadily posádky továrního týmu 

ŠKODA ve složení Václav Blahna/Lubislav Hlávka a Milan Zapadlo/Jiří Motal první dvě místa ve třídě 

do 1 300 cm³. Kromě titulu vítěze Mistrovství Evropy cestovních vozů v roce 1981 pokračoval vůz 

ŠKODA 130 RS v úspěších na renomovaných závodech v rallye ještě do poloviny 80. let. 

V devadesátých letech nasadila značka ŠKODA do mistrovství světa v rallye nejprve vůz 

ŠKODA FELICIA a získala několik vítězství ve své třídě. V roce 1999 vstoupil nově vyvinutý vůz 

ŠKODA OCTAVIA WRC s motorem o výkonu 300 k a pohonem všech kol poprvé do nejvyšší třídy 

Mistrovství světa v rallye (kategorie WRC). V roce 2003 jej nahradil vůz ŠKODA FABIA WRC. 
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Úspěšný příběh modelu ŠKODA FABIA 

Jedinečný úspěšný příběh odstartoval vůz ŠKODA FABIA SUPER 2000 představený v roce 2009. 

V období 2010 až 2012 získal tento vůz s pohonem všech kol třikrát po sobě titul v interkontinentální 

rallye IRC. Zasloužila se o to posádka ve složení Juho Hänninen/Mikko Markkula a dvakrát také 

posádka ve složení Andreas Mikkelsen/Ola Fløene. Titul na Mistrovství Evropy v rallye v letech 

2012 až 2014 získaly také třikrát po sobě posádky ve složení Juho Hänninen/Mikko Markkula, 

Jan Kopecký/Pavel Dresler a Esapekka Lappi/Janne Ferm. Celkem získal vůz 

ŠKODA FABIA SUPER 2000 více než 50 národních a mezinárodních titulů. Jde o číslo, které by mohl 

překonat jeho nástupce, ŠKODA FABIA R5 představený v roce 2015, který doposud zaznamenal přes 

600 vítězství v individuálních závodech a čtyři tituly v poháru konstruktérů v řadě v kategorii WRC2 

od roku 2015 do roku 2018. Tituly mistrů světa v kategorii WRC2 pro jezdce a spolujezdce získaly 

od roku 2016 třikrát v řadě posádky týmu ŠKODA ve složení Esapekka Lappi/Janne Ferm, 

Pontus Tidemand/Jonas Anderson a Jan Kopecký/Pavel Dresler. Emočním vrcholem byl rok 

2017, kdy posádka ve složení Andreas Mikkelsen/Anders Jæger a Jan Kopecký/Pavel Dresler získaly 

na Rallye MONTE CARLO dvojitého vítězství. Stalo se tak přesně 40 let po triumfu 

na Rallye MONTE CARLO v roce 1977 a ve zvláštním lakování vozu, které vycházelo 

z dřívějšího vozu ŠKODA 130 RS. 

 

Modely MONTE CARLO jsou v nabídce opět od roku 2011 

Tradici sportovních verzí s označením MONTE CARLO oživila značka ŠKODA opět v roce 2011. 

Název této městské části Monaka neodkazuje totiž pouze na historii motorsportu značky ŠKODA, 

ale znamená také přepych, slávu a životní styl tohoto knížectví, které se nachází na francouzské 

Riviéře. K charakteristickým znakům modelů MONTE CARLO patří zejména výrazné černé prvky 

a vylepšená výbava. Tuto tradici začal v roce 2011 vůz ŠKODA FABIA MONTE CARLO druhé 

generace vozu FABIA, který je od roku 2014 nabízen také ve třetí generaci. V období 2014 až 2018 

byl v nabídce vůz ŠKODA RAPID SPACEBACK MONTE CARLO, mezi lety 2014 a 2017 existoval 

ŠKODA YETI MONTE CARLO a v období 2014 až 2019 vůz ŠKODA CITIGO MONTE CARLO. 

Od konce roku 2019 doplní známé vozy ŠKODA FABIA MONTE CARLO 

a ŠKODA FABIA COMBI MONTE CARLO nové vozy ŠKODA SCALA MONTE CARLO 

a ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO. 
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ŠKODA SCALA MONTE CARLO: Nový výbavový stupeň 
posiluje dynamický a lifestylový vzhled 
 

› Výbavový stupeň MONTE CARLO se inspiruje úspěšnou závodní historií značky ŠKODA 

› Černé designové prvky a černý nápis ŠKODA na zádi dodávají vozu sportovní vzhled 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – ŠKODA rozšiřuje nabídku nového kompaktního vozu 

SCALA o oblíbený výbavový stupeň MONTE CARLO. Varianta MONTE CARLO odkazuje 

na úspěšnou závodní historii značky ŠKODA. Výrazné černé designové prvky a černý nápis 

ŠKODA na zádi dodávají dynamickému vozu SCALA ještě sportovnější vzhled.  

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Novou verzí MONTE CARLO ještě více 

zdůrazňujeme sportovní, dynamický charakter vozu ŠKODA SCALA. Černé prvky MONTE CARLO, 

velká kola z lehké slitiny a zvučný název odkazují na naše úspěšné závodní vozy a osloví také mladší 

zákazníky, kteří ocení sportovní charakter a emocionální, lifestylový design.“ 

 

Mnoho černých designových prvků dodává dynamickému vozu ŠKODA SCALA MONTE CARLO 

ještě více sportovního nádechu. Rámeček výrazné masky chladiče mezi předními full LED světlomety 

je v leskle černém provedení. Černé lesklé jsou i části přepracovaného předního nárazníku. Nápis 

ŠKODA, který má SCALA uprostřed pátých dveří místo loga jako první sériový vůz určený pro 

evropský trh, je u vozu SCALA MONTE CARLO v černé lesklé barvě nebo na přání v chromovém 

provedení. 

 

Součástí standardní výbavy vozu ŠKODA SCALA MONTE CARLO, který je nabízen se všemi motory 

modelové řady, jsou zatmavená boční okna a sklo pátých dveří (SunSet), panoramatická střecha 

a prodloužené sklo pátých dveří včetně černého střešního spoileru. Sportovní vzhled nové vrcholné 

verze vozu SCALA doplňují černý lesklý zadní difuzor, nápis SCALA v černé barvě a full LED varianta 

zadních světel. 

 

Interiér vylepšují sportovní sedadla a kožené prvky 

Velmi sportovní vzhled má také interiér vozu ŠKODA SCALA MONTE CARLO. Sportovní sedadla 

s integrovanými opěrkami hlavy jsou výškově nastavitelná a mají speciální potah MONTE CARLO. 

Specifický vzhled má i sdružený panel přístrojů. Multifunkční sportovní volant tohoto sportovního 

vrcholného modelu je potažen perforovanou kůží doplněnou o červené obšití. Červené obšití 

se nachází také na kožené hlavici řadicí páky a madle ruční brzdy. Červená (nebo na přání bílá) 

je také barva LED ambientního osvětlení, které osvětluje středovou konzoli. Prostor pro nohy, 

odkládací schránky ve dveřích a kliky dveří jsou také osvětlené, ale standardní bílou barvou. 

Výdechy ventilace na přístrojové desce a dekorační lišty jsou v nabídce ve dvou provedeních. Dále 

vůz nabízí LED vnitřní čtecí lampičky. Sportovní vzhled interiéru doplňují hliníkové kryty pedálů, 

nápisy SCALA na nástupních lištách a černý strop. 
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ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO: Městské SUV odkazuje 
na historii závodních vozů 
 

› Nový, vrcholný výbavový stupeň nejnovějšího modelu značky ŠKODA odkazuje na závodní historii značky 

ŠKODA  

› Sportovní, lifestylová varianta s černými designovými prvky MONTE CARLO, a ještě bohatší výbavou 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – ŠKODA pokračuje v tradici sportovní, lifestylové 

varianty MONTE CARLO i u nového městského SUV KAMIQ. Díky sportovním, černým prvkům 

odkazuje nejnovější vůz SUV značky ŠKODA na úspěšnou historii závodních vozů značky 

ŠKODA. Model také přichází s bohatší výbavou. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Nová ŠKODA KAMIQ je typické SUV 

značky ŠKODA. Díky designovým prvkům, mezi které patří například dvoudílné přední světlomety, 

má však osobitý vzhled. Černé prvky vozu KAMIQ MONTE CARLO umocňují jeho individuální 

charakter a vůz je tak atraktivnější pro mladší zákazníky. Vůz v sobě skvěle kombinuje sportovní 

vzhled, který odkazuje na úspěšné závodní vozy značky ŠKODA, a praktičnost promyšleného 

městského SUV.“ 

 

O dynamický, výrazný vzhled vozu ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO se vedle charakteristických 

dvoudílných full LED předních světlometů stará rámeček masky chladiče v leskle černém provedení. 

Části předního nárazníku, kryty zpětných zrcátek, střešní nosiče, boční prahové lišty a nápis ŠKODA 

umístěný uprostřed pátých dveří jsou také v černé lesklé barvě. Vůz ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO 

je nabízen se všemi motory modelové řady KAMIQ. Součástí standardní výbavy jsou černá, 

sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny s designem nabízeným výhradně pro variantu MONTE CARLO. 

Na přání jsou dodávána kola ve velikosti 18". Součástí výbavy je také panoramatická střecha, 

zatmavená boční okna a sklo pátých dveří (SunSet). Sportovní vzhled nové vrcholné verze modelu 

KAMIQ doplňují černý lesklý zadní difuzor, černý nápis KAMIQ a full LED varianta zadních světel. 

Charakteristickým znakem varianty MONTE CARLO bude také speciální plaketa. 

 

Interiér se sportovními prvky 

ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO nabízí řidiči a spolujezdci sportovní sedadla ve speciálním designu. 

Sedadla jsou výškově nastavitelná a mají integrované opěrky hlavy. Multifunkční sportovní volant 

je potažen perforovanou kůží doplněnou o červené obšití. Červené obšití se nachází také na kožené 

hlavici řadicí páky a madle ruční brzdy. Červená (nebo na přání bílá) je také barva LED ambientního 

osvětlení, které osvětluje středovou konzoli. Odkládací schránky ve dveřích, kliky dveří a prostor pro 

nohy jsou také osvětleny, ale standardní bílou barvou. Dále vůz KAMIQ MONTE CARLO nabízí LED 

vnitřní čtecí lampičky. Specifický vzhled má i sdružený panel přístrojů. Dekorační listy a výdechy 

ventilace jsou v nabídce ve dvou provedeních. Kryty pedálů mají hliníkový vzhled. Interiér doplňují 

nápisy KAMIQ na nástupních lištách a černý strop. 
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Modely ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ budou poháněny 
zemním plynem 
 

› Nové modely značky ŠKODA budou v nabídce s velmi ekologickým a úsporným provozem na zemní plyn 

› Oba modely, které budou uvedeny na trh ještě před koncem roku 2019, mají tři ocelové nádrže na CNG 

a palivovou nádrž o objemu 9 l 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – Ještě před koncem roku 2019 nabídne společnost 

ŠKODA AUTO svůj kompaktní vůz SCALA a městské SUV KAMIQ také ve velmi ekologické, 

úsporné variantě na zemní plyn. Vozy ŠKODA SCALA G-TEC a ŠKODA KAMIQ G-TEC, 

které jsou poháněny zemním plynem, se tak připojí k již nabízenému modelu 

OCTAVIA COMBI G-TEC. Na autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu představí ŠKODA studie 

podobné oběma novým vozům ŠKODA SCALA G-TEC a ŠKODA KAMIQ. 

 
Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast Technického 

vývoje, říká: „V rámci snah o snižování emisí CO2 hraje zemní plyn pro značku ŠKODA v nabídce 

pohonných jednotek pro další roky důležitou roli. Z důvodu nižších emisí a nízkých cen paliva v mnoha 

zemích budou naše modely G-TEC stále oblíbenější.“ 

 

Přírodní zemní plyn (CNG) obsahuje více energie než benzin nebo nafta. Je levnější a hoří tiše a čistě. 

Emise CO2 jsou ve srovnání s provozem na benzin nižší o přibližně 20 %. Navíc při jeho spalování 

vzniká mnohem méně oxidů dusíku a nevznikají žádné saze. Ekologická bilance se ještě výrazně 

zlepší, pokud se místo CNG spaluje bioplyn vyrobený z odpadních vod nebo zemědělských produktů 

či syntetický plyn. Dále lze ekologickou bilanci zlepšit, pokud se pro výrobu plynu použije elektrická 

energie z regenerativních zdrojů. Vozidlo na plyn se přitom tankuje podobně jednoduše a pohodlně 

jako modely s benzinovým nebo naftovým motorem. 

 

Speciálně upravený motor G-TEC pro provoz na zemní plyn 

Konstrukce motoru vozů SCALA G-TEC a KAMIQ G-TEC byla speciálně upravena pro provoz 

na ekologický zemní plyn. Představuje ekologickou alternativu k čistě benzinovým a naftovým 

motorům. Benzin, který se nachází v dodatečné devítilitrové nádrži, se používá pouze v určených 

situacích při startování motoru, například po doplnění zemního plynu, protože se mění tlak v nádržích 

a také se automaticky kontroluje kvalita doplněného zemního plynu. Vůz startuje pomocí benzinového 

motoru také v případech, kdy venkovní teplota klesne pod -10 °C nebo pokud jsou zásoby zemního 

plynu vyčerpány tak, že tlak v nádrži klesne pod 11 bar. Benzinová nádrž také funguje jako rezerva 

v případě nedostupnosti čerpací stanice na CNG. Přepínání mezi benzinovým režimem a režimem 

na zemní plyn probíhá automaticky a bez zásahu řidiče.  

 

Díky velmi čistému spalování CNG bez vypouštění částic není nutný filtr pevných částic. Ve srovnání 

se základním motorem má motor G-TEC pro provoz na zemní plyn jiné sací a výfukové vačky, 

upravenou hlavu válců, nové sací potrubí a speciální vstřikovací trysky určené pro provoz na zemní 

plyn, a teplu odolné výfukové ventily. Elektronický regulátor tlaku plynu snižuje tlak plynu ve dvou 

stupních. V prvním stupni dochází k mechanickému snížení tlaku v nádržích z 200 bar na přibližně 

20 bar. Ve druhém stupni dochází ke snížení tlaku pomocí elektromagnetického ventilu na absolutní 

provozní tlak v nízkotlaké části na 5 až 9 bar.   
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Legendární ŠKODA OCTAVIA slaví šedesáté výročí 
 

› Výroba vozu ŠKODA OCTAVIA byla zahájena v lednu 1959 

› První novodobá generace modelu OCTAVIA přišla v dubnu 1996 

› Modelová řada OCTAVIA je díky 6,5 milionům prodaných vozů všech generací jasným bestsellerem 

značky ŠKODA 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – ŠKODA OCTAVIA slaví šedesáté výročí od počátku 

výroby. První kusy této legendární modelové řady sjely z výrobní linky v závodě 

v Mladé Boleslavi na začátku roku 1959. v polovině devadesátých let navázaly na oblíbený 

kompaktní model první vozy OCTAVIA nové generace. 
 

Zvučný název „OCTAVIA“ obohatil nabídku modelů značky ŠKODA poprvé před 60 lety. Skutečnost, 

že název modelu je odvozen z latinského výrazu „octavia“, nebyla náhoda. Znamená totiž osmá 

a tehdy se u tohoto tehdy nového modelu jednalo o osmý model značky ŠKODA vzniklý po druhé 

světové válce. Označoval také osmý model značky ŠKODA s moderním nezávislým zavěšením všech 

kol od prvního typu z roku 1933. Již za dva měsíce proběhne světová premiéra čtvrté generace 

bestselleru značky ŠKODA. 

 

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 spolehlivý řadový čtyřdobý 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 

činila 7,7 l/100 km. Vůz zaujal atraktivními tvary a jízdními vlastnostmi. Technické novinky, mezi které 

patřily vinuté pružiny a zkrutný stabilizátor přední nápravy, přinesly vozu OCTAVIA vyšší úroveň 

komfortu a ovladatelnosti. Během roku 1959 posílily bezpečnost vozu také asymetrické hlavní 

světlomety. ŠKODA představila v roce 1959 také výkonnější variantu OCTAVIA SUPER s motorem 

o objemu 1,2 l s výkonem 33 kW (45 k). Vozy modelové řady OCTAVIA se rychle staly velmi žádané 

v Československu i v zahraničí. 

 

Na autosalonu v Ženevě měla 10. března 1960 premiéru sportovní verze 

ŠKODA OCTAVIA Touring Sport (TS) s výkonem zvýšeným na 37 kW (50 k). ŠKODA požádala 

Mezinárodní automobilovou federaci FIA o homologaci vozu TS pro závody a rallye ve skupině 

neupravených cestovních vozů. Tím se otevřela cesta k nasazení dvoudveřového vozu s maximální 

rychlostí 130 km/h v motorsportu. Vedle vítězství ve své třídě v letech 1961, 1962 a 1963 se podařil 

vozu OCTAVIA TS hattrick při Rallye MONTE CARLO.  

 

Dne 11. září 1960 představila ŠKODA v Brně poprvé vůz OCTAVIA COMBI s dvoudílným, 

horizontálně děleným víkem zavazadlového prostoru. Navzdory kompaktním rozměrům nabízel vůz 

po obsazení pěti osobami zavazadlový prostor o základní délce 965 mm a objemu 690 l (měřeno 

po strop). Po sklopení opěradel zadních sedadel bylo možné naložit až 1 050 l nákladu.  

 

Dvoudveřový sedan byl vyráběn do roku 1964. Poslední vůz sjel z výrobní linky v Mladé Boleslavi 

11. dubna 1964, aby uvolnil místo zcela nové modelové 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 vozů OCTAVIA COMBI.  
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Robustní a spolehlivý model OCTAVIA se v roce 1966 také stal základem prvního automobilu 

vyráběného na Novém Zélandě TREKKA, vyvinutého v těsné spolupráci s mladoboleslavskou 

automobilkou. Jeho základ tvořil zkrácený podvozek vozu OCTAVIA SUPER. Víceúčelový 

a oblíbený vůz TREKKA patří k předchůdcům současných vozidel SUV značky ŠKODA. 

 

OCTAVIA se stala pro automobilku ŠKODA doslova synonymem ještě před představením prvního 

modelu OCTAVIA nové generace. 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 

karoserie s nezaměnitelným designem. Do listopadu 2010 vzniklo 970 000 vozů v karosářské verzi 

liftback a více než 470 000 vozů OCTAVIA COMBI první generace. 

 

Tento úspěch překonalo 1,6 milionu vozů karosářské verze liftback a 900 000 vozů ve verzi kombi 

druhé generace vozu ŠKODA OCTAVIA, vyráběné v období 2004 až 2013. Kromě ještě vyšší užitné 

hodnoty přinesla řadu novinek, například zážehové motory s přímým vstřikem paliva či samočinnou 

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

vozu OCTAVIA, vyráběná od listopadu 2012 a v únoru 2017 výrazně modernizovaná. Rozhodlo se 

pro ni již přes 2,5 milionu zákazníků. 

 
  

https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/predchudce-vozu-suv-znacky-skoda-50-let-modelu-trekka/
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ŠKODA OCTAVIA si již vydobyla pevné místo na trhu a těší se stále větší popularitě nejen doma, 

ale i ve světě. O tom svědčí téměř 6,5 milionů vyrobených exemplářů od roku 1959. V Německu 

se umísťuje tato modelová řada již několik let jako jediný dovážený model v žebříčku nejčastěji 

registrovaných modelů do desátého místa. Kromě hlavního výrobního závodu aktuálně sjíždějí vozy 

OCTAVIA z výrobních linek v Číně, Indii, Rusku, Kazachstánu i Alžírsku. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

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 modelům ŠKODA na IAA získáte pod hashtagem #SKODAatIAA19. 

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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