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Historie: 125 let společnosti ŠKODA AUTO a čtyři 
generace modelu OCTAVIA 
 

› V roce 2020 slaví společnost ŠKODA AUTO, která se řadí mezi pět nejstarších stále 

aktivních automobilek světa, výročí svého založení roku 1895 

› Čtvrtá moderní generace vozu OCTAVIA pokračuje v jedinečném úspěchu svých 

předchůdců 

› Od roku 1996 se prodalo více než 7 milionů vozů, což z modelu OCTAVIA činí 

nejprodávanější modelovou řadu značky ŠKODA 

 

Uvedení čtvrté generace bestselleru značky, modelu OCTAVIA, na trh v roce 2020 

je dokonalou oslavou 125. výročí společnosti ŠKODA AUTO. Roku 1895 založili pánové 

Václav Laurin a Václav Klement společnost, která se dnes jakožto ŠKODA AUTO řadí mezi 

pět nejstarších stále aktivních automobilek světa. V roce 1905 představila společnost svůj 

první automobil a roku 1959 spatřila světlo světa první OCTAVIA. Oživením názvu modelu 

v roce 1996 se modelová řada OCTAVIA stala srdcem značky ŠKODA a s více než 7 miliony 

prodanými vozy napříč všemi moderními generacemi se jednoznačně jedná 

o nejprodávanější model značky. 

 

Úspěšný příběh modelu se začal psát roku 1959, kdy byla OCTAVIA představena jako osmý 

vůz značky po druhé světové válce. Latinský výraz „octavia“ znamená osmá a označoval také 

skutečnost, že se jednalo o osmý model ŠKODA s pokrokovým nezávislým zavěšením všech kol, 

které ŠKODA poprvé uvedla v roce 1933. V roce 1961 následoval první model OCTAVIA COMBI, 

který se vyráběl až do roku 1971. Celkem bylo vyrobeno 360 000 vozů, z nichž více než 

54 000 bylo modelu COMBI. Sportovní OCTAVIA TS ve své třída třikrát po sobě vyhrála legendární 

Rallye Monte Carlo, konkrétně v letech 1961, 1962 a 1963, čímž se proslavila po celém světě. 

 

Od představení první novodobé generace vozu OCTAVIA v roce 1996 se tento model stal pro 

automobilku ŠKODA doslova synonymem. Po nezaměnitelném liftbacku s velkými výklopnými 

pátými dveřmi se v březnu 1998 představila také OCTAVIA COMBI, která byla především v Evropě 

obzvlášť úspěšná. V roce 1999 se nabídka rozšířila o verzi s pohonem všech kol a roku 2000 přišla 

první OCTAVIA RS. Do listopadu 2010 se vyrobilo 970 000 liftbacků a více než 470 000 vozů 

v karosářském provedení kombi. Druhá generace byla ještě úspěšnější – mezi léty 2004 a 2013 

bylo vyrobeno 1,7 milionu liftbacků a 870 000 vozů ve verzi kombi. Tato generace bodovala nejen 

díky ještě větší užitné hodnotě, ale také zásluhou řady technických inovací, jakými byly například 

zážehové motory s přímým vstřikováním paliva nebo automatická dvouspojková převodovka 

(DSG). Třetí generace modelu přišla v listopadu 2012 a v únoru 2017 se dočkala výrazné 

modernizace. Pro tuto generaci vozu OCTAVIA se rozhodlo více než 2,5 milionu zákazníků. 

Od představení první novodobé generace modelu OCTAVIA v roce 1996 bylo celkově prodáno 

více než 7 milionů vozů. 

 

Před 125 lety Václav Laurin a Václav Klement založili svou společnost 

Úspěch společnosti ŠKODA AUTO se započal v roce 1895, kdy si Václav Laurin a Václav Klement 

založili firmu a úspěšně vyráběli bicykly a motocykly. V roce 1905, po pouhých 10 letech, představili 

svůj první automobil, model Voiturette A. O 115 let později působí ŠKODA AUTO na více než 

100 trzích a v roce 2019 dodala zákazníkům po celém světě 1,24 milionu vozů. Po celý rok 2020 
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bude probíhat řada aktivit, kampaní a událostí, které nejenže vzdají hold kořenům automobilky, 

ale připomenou také důležité historické modely, které v tomto roce oslaví významné výročí: 

ŠKODA 935 Dynamic z roku 1935, první ŠKODA OCTAVIA COMBI z roku 1961, ŠKODA 110 R 

z roku 1970 a první ŠKODA FABIA COMBI, která se představila v roce 2000. Kromě toho bude 

ŠKODA AUTO nadále pokračovat v eMobility kampani, která začala v roce 2019, a do roku 2022 

představí 30 nových modelů, z nichž více než 10 bude částečně nebo plně elektrifikovaných. 

 

 

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

Veškeré informace k vozu ŠKODA OCTAVIA získáte pod hashtagem 

#SkodaOctavia. 
 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou 

z nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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