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125 let automobilky ŠKODA AUTO: Cesta časem s dvanácti 
automobilovými milníky podnikové historie 
 

› Jízda s dvanácti ikonickými modely historie automobilky ŠKODA v okolí Mladé Boleslavi 

› Automobilové korzo zahrnuje mimo jiné modely Voiturette A, 1000 MB i maskovaný model ENYAQ iV  

› Elektrické SUV v sobě snoubí všechny myšlenky, inovace a hodnoty značky ŠKODA  

 

Mladá Boleslav, 4. srpna 2020 – ŠKODA AUTO podnikla neobvyklou cestu 125letou historií 

firmy s dvanácti automobilovými milníky. Společná jízda nejvýznamnějších modelů české 

automobilky po okolí Mladé Boleslavi je vyvrcholením oslav 125. výročí založení podniku. 

Spektrum vozů sahá od prvního automobilu tehdejší značky, modelu L&K Voiturette A z roku 

1905, až po stále ještě maskovaný model ŠKODA ENYAQ iV. Nové elektrické SUV, které bude 

oficiálně představeno tento rok, je symbolem vykročení do nové éry značky ŠKODA. Tento vůz 

v sobě spojuje nápady, inovace a vlivy 125 let historie společnosti. 

 

Cesta historií vedla od budovy ŠKODA Muzea, která se nachází u hlavního výrobního závodu 

společnosti v Mladé Boleslavi a v níž jsou některé z vozů vystavené jako exponáty, mimo jiné kolem 

zámků Mcely a Loučeň. Zastávkou byla také Úhelnice, ve které se nachází testovací centrum 

společnosti ŠKODA AUTO.  

 

Jedinečné korzo 

Každý z dvanácti milníků jedinečného korza ovlivnil svou dobu a představoval kapitolu v historii vývoje 

vozů značky ŠKODA. Tradici automobilky reprezentují vozy L&K Voiturette A, vyráběné v letech 1905-

1907, ŠKODA SUPERB první generace (1934 až 1949) a ŠKODA POPULAR MONTE CARLO (1936 

až 1939), stejně jako kabriolet ŠKODA FELICIA (1959 až 1964), ŠKODA 1000 MB (1964 až 1969), 

ŠKODA TREKKA (1966 až 1972) a ŠKODA 110 R Coupé (1970 až 1980). Období od poloviny 

osmdesátých let minulého století reprezentují modely FAVORIT (1987 až 1994), první moderní 

generace modelu OCTAVIA (1996 až 2010), ŠKODA YETI (2009 až 2017), ŠKODA SCALA, vyráběná 

od roku 2018 a ještě maskovaný model ŠKODA ENYAQ iV, který bude brzy představen veřejnosti. 

 

Modelem L&K Voiturette A všechno začalo 

Základní kámen úspěšné historie společnosti ŠKODA AUTO položili otcové a zakladatelé Václav 

Laurin a Václav Klement v roce 1905 vozem L&K Voiturette A. Deset let po založení podniku a 

bezprostředně navazující výrobě jízdních kol a motocyklů tak v tomto podniku vznikl první automobil. 

Vrcholným modelem třicátých let byl působivý model ŠKODA SUPERB, který byl již tehdy vlajkovou 

lodí s velkorysým prostorem a špičkovým komfortem jízdy, stejně jako vůz ŠKODA POPULAR 

MONTE CARLO, velmi dynamický mimo jiné i díky uspořádání pohonu Transaxle s převodovkou 

umístěnou u zadní nápravy. S tímto modelem, vzniklým při příležitosti prvního umístění na stupních 

vítězů v legendární Rallye Monte Carlo, zavedla značka ŠKODA i označení MONTE CARLO, kterým 

se dodnes označují sportovní verze modelů FABIA, SCALA a KAMIQ. Stejně jako model 

POPULAR MONTE CARLO je designovou ikonou i model ŠKODA FELICIA z roku 1959. 

 

ŠKODA 1000 MB se samonosnou karoserií a vzadu umístěným motorem s hliníkovým blokem 

Jízdy se účastnily hned tři modely ze šedesátých let. S technicky průkopnickým vozem ŠKODA 1000 

MB vsadila ŠKODA v roce 1964 poprvé na samonosnou karoserii a zahájila tak éru vozů s motorem 

vzadu. Blok motoru se vyráběl patentovaným procesem tlakového lití hliníku, který tak podtrhoval 
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vysokou strojírenskou odbornost v mladoboleslavském závodě. Koncept pohonu s motorem vzadu a 

pohonem zadních kol využíval rovněž model ŠKODA 110 R z roku 1970. Ze sportovního 

dvoudveřového kupé později vycházel vůz ŠKODA 130 RS, slavící úspěchy na závodních okruzích a 

soutěžních tratích, na které se ještě dnes odvolávají sportovní modely RS. TREKKA, která vznikla 

v roce 1966 na Novém Zélandu, vycházela z původního modelu OCTAVIA a je předchůdcem 

dnešních modelů SUV. Terénní vůz byl zkonstruován na míru speciálním požadavkům trhu a 

potřebám jeho zákazníků.  

 

Pohon předních kol a debut moderního modelu OCTAVIA 

Dalším milníkem v historickém korzu je model ŠKODA FAVORIT. Kompaktním modelem, navrženým 

karosářským studiem Bertone, se ŠKODA v roce 1987 zařadila k výrobcům automobilů s uspořádáním 

vše vpředu. Vedle verze hatchback nabízela také varianty kombi a pickup. Model OCTAVIA z roku 

1996 je prvním modelem značky ŠKODA, kompletně vyvinutým pod záštitou koncernu Volkswagen, 

který značce otevřel cestu k pozici velkoobjemového výrobce. Jeho nabídka prostoru a přesvědčivý 

poměr ceny a kvality se následně staly pevnou součásti identity všech produktů značky ŠKODA. 

ŠKODA YETI v roce 2009 představil úspěšný vstup do segmentu modelů SUV. Tam značka, jejíž 

kompletní rodinu vozů SUV dnes tvoří modely KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a budoucí model ENYAQ iV, 

získala nové zákazníky. Model YETI byl žádaný i pro četné 'Simply Clever' prvky, například 

individuálně posuvné sedadla VarioFlex. S modelem SCALA zavedla ŠKODA v roce 2018 nový 

designový jazyk a vedle pro značku typické velkorysé nabídky prostoru, teď nabízí i emocionálně 

pojatý exteriér. Automobilka současně udělala velký krok v oblasti konektivity  – model SCALA je 

prvním vozem značky ŠKODA, který je stále online.  

 

ENYAQ iV posouvá značku ŠKODA do elektrické budoucnosti 

Stejně jako svou éru ovlivnil každý z ostatních jedenácti automobilových milníků, ovlivní rovněž 

výrazně značku ŠKODA v příštích letech nový model ENYAQ iV. ŠKODA v něm sesnoubí všechny 

přednosti vozů značky, jako je esprit, vynalézavost, designérský um, odvaha a nápaditost spolu 

s moderními technologiemi. Je to esence všech hodnot značky, je překvapivá, praktická a 'Simply 

Clever'. Model ENYAQ iV je výsledem zkušenosti 125ti leté historie vývoje, kompetence, kreativity a 

nadšení, a povede značku do udržitelné a elektrické budoucnosti. Světová premiéra modelu ENYAQ 

iV se bude konat v druhé polovině roku, prodej pak bude zahájen v prvním čtvrtletí roku 2021. 
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Citáty k cestě za 125letou historií automobilky a jejími 
dvanácti automobilovými milníky: 
 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Technického 

vývoje: 

„Každý z těchto mimořádných modelů ze 125leté historie automobilky ŠKODA výrazně ovlivnil rozvoj 

společnosti. Řada hodnot naší značky má dlouhou tradici. Vysoký jízdní komfort sahá až k první 

generaci modelu ŠKODA SUPERB, mimořádný design najdeme u modelu ŠKODA FELICIA, moderní 

konstrukcí karoserie se vyznačovala již ŠKODA 1000 MB a velkorysou nabídkou prostoru nadchnul 

první moderní model ŠKODA OCTAVIA. U nového modelu ENYAQ iV nám modulární platforma pro 

elektromobily dává možnost sloučit všechny tyto přednosti do jednoho vozidla, které díky čistě 

elektrickému pohonu jezdí lokálně bezemisně a tím je také mimořádně ekologický.“ 

 

Björn Kröll, vedoucí produktového marketingu ŠKODA:  

„ŠKODA se ohlíží za svou 125letou historií a za mnoha ikonickými modely. Do každého nového vozu 

se přitom promítly zkušenosti, získané při vývoji a provozu předešlých modelů. Model ENYAQ iV je 

esencí všech těchto poznatků, současně se do něj ale dostávají i nové nápady, které nadchnou a jsou 

'Simply Clever'. Jako náš první vůz s čistě elektrickým pohonem, který byl od samého počátku i tak 

koncipován, uvádí model ENYAQ iV naši společnost do nové éry.“ 

 

Michal Velebný, ŠKODA Muzeum: 

„Společná jízda dvanácti milníků z historie automobilky ŠKODA je pro nás mimořádnou událostí. 

Každý z těchto vozů vypráví vlastní příběh, ale všechny vozy společně působivě dokumentují už 

125letou historii společnosti ŠKODA AUTO. Vidět všechny tyto klenoty v akci je výjimečným 

okamžikem nejen pro nás ve ŠKODA Muzeu.“ 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

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

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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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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