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ŠKODA OCTAVIA RS a OCTAVIA SCOUT: 
Vrcholné modely řady OCTAVIA jsou sportovně laděné, 
multifunkční vozy pro každý den 
 

› Moderní benzinové a naftové motory generace Evo jsou úsporné a nabízí potěšení z jízdy 

› Skvělou trakci za všech situací zajišťuje lamelová spojka šesté generace použitá 

ve verzích s pohonem všech kol 

› Nová modelová řada OCTAVIA je ještě pohodlnější, nabízí vysokou úroveň aktivní 

a pasivní bezpečnosti, prostorný interiér a funkčnost typickou pro značku ŠKODA 

› Široká nabídka motorů 

 

Mladá Boleslav, 30. listopadu 2020 – Čtvrtá generace nejprodávanější řady značky ŠKODA je 

nyní kompletní díky sportovně laděnému modelu ŠKODA OCTAVIA RS a robustní verzi 

ŠKODA OCTAVIA SCOUT. Oba vrcholné modely řady OCTAVIA nabízejí ještě vyšší úroveň 

bezpečnosti, nové asistenční systémy, vyšší úroveň komfortu a moderní prvky konektivity. 

Nová ŠKODA OCTAVIA také nabízí nejširší nabídku motorizací v dosavadní historii řady 

OCTAVIA. 

 

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

říká: „Nabídku čtvrté generace modelu OCTAVIA doplňují modely ŠKODA OCTAVIA RS 

a OCTAVIA SCOUT. Těší mě, že pokračujeme v úspěšné tradici sportovně laděného vozu RS 

a verze pro aktivní životní styl SCOUT. Čtvrtá generace vozu ŠKODA OCTAVIA je všestrannější, 

nabízí více digitálních technologií a je šetrnější k životnímu prostředí než kdy předtím. Náš ikonický 

model nabízíme ve verzi liftback i kombi, s pohonem předních nebo všech kol, s moderními 

benzinovými, naftovými motory nebo s pohonem na zemní plyn. K dispozici jsou také 

elektrifikované verze s plug-in hybridním pohonem a mild-hybridní technologií. Tak široká nabídka 

přesvědčuje zákazníky. Aktuální generace modelu OCTAVIA je velmi dobře přijímána.“ 

 

Vrcholné modely RS a SCOUT jsou již několik generací na vrcholu řady OCTAVIA. Na model 

ŠKODA OCTAVIA RS iV, první model RS značky ŠKODA s plug-in hybridním pohonem, nyní 

navazují verze s nejvýkonnějšími naftovými a benzinovými motory řady OCTAVIA. OCTAVIA RS 

tak poprvé nabízí tři typy pohonu. Motor 2,0 TDI generace Evo, který nabízí výkon 147 kW (200 k), 

je k dispozici s pohonem předních kol nebo pohonem všech kol. Motor 2,0 TSI nové generace Evo 

nabízí výkon 180 kW (245 k) a pohon předních kol. Nová OCTAVIA SCOUT má v nabídce tři 

naftové a benzinové motory. Tento model ve verzi kombi s robustními prvky karoserie a vlastnostmi 

offroadového vozu je opět nabízen s pohonem všech kol. 

 

OCTAVIA RS a OCTAVIA SCOUT nabízí veškeré inovace čtvrté generace modelu OCTAVIA, 

jakými jsou velkorysý vnitřní prostor, cestovní komfort, nejvyšší úroveň aktivní a pasivní 

bezpečnosti a moderní prvky konektivity. Nabídka motorů nejprodávanějšího modelu značky 

ŠKODA, který je kromě verze OCTAVIA SCOUT nabízen ve verzi liftback nebo kombi, nebyla ještě 

nikdy tak široká. Kromě úsporných benzinových a naftových motorů a verze OCTAVIA G-TEC s 

ekologickým pohonem na zemní plyn jsou poprvé v nabídce také elektrifikované pohony. OCTAVIA 

iV s plug-in hybridním pohonem nabízí celkový systémový výkon 150 kW (204 k), zatímco verze 

OCTAVIA RS iV má celkový systémový výkon 180 kW (245 k). OCTAVIA je první vůz značky 
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ŠKODA, který nabízí dvě varianty motoru e-TEC s mild-hybridní technologií. U motorů o výkonu 

81 kW (110 k) a 110 kW (150 k) je použit 48V řemenový startér-generátor a 48V lithium-iontový 

akumulátor. 

 

OCTAVIA RS nabízí také skvělou aerodynamiku. Vůz dosahuje součinitele odporu vzduchu cx 

od 0,25 a nabízí tak nízké hodnoty emisí CO2 a nižší spotřebu. Mnoho částí karoserie bylo 

aerodynamicky upraveno, například vzduchové clony Air Curtain po stranách předního nárazníku, 

boční spoiler, difuzor na zadním nárazníku a zadní spoiler verze liftback. K lepší aerodynamice 

přispívají také aerodynamická kola z lehké slitiny. 
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ŠKODA OCTAVIA RS: Hnací ústrojí a podvozek 
 

› Dynamické, úsporné a výkonné benzinové a naftové motory generace Evo 

› Motor 2,0 TSI s uzávěrkou diferenciálu VAQ, motor 2,0 TDI na přání s pohonem 4×4 

a novou lamelovou spojkou 

› Sportovní podvozek snížený o 15 mm ve standardní výbavě, na přání adaptivní podvozek 

DCC 

 

ŠKODA nabízí sportovně laděný model OCTAVIA RS hned ve třech verzích. Po vozu 

OCTAVIA RS iV, prvním RS značky ŠKODA s plug-in hybridním pohonem, je tento 

kompaktní sportovně laděný model v nabídce také s nejvýkonnějším benzinovým a 

nejvýkonnějším naftovým motorem řady OCTAVIA. OCTAVIA RS s novým motorem 2,0 TSI 

generace Evo a OCTAVIA RS iV s plug-in hybridním pohonem mají výkon 180 kW (245 k). 

Motor 2,0 TDI nabízí výkon 147 kW (200 k).  

 

Přehled motorů aktuálního modelu OCTAVIA RS: 

 
Motor 2,0 TSI 2,0 TDI 

Max. výkon [kW] 180 147 

[k] 245 200 

Max. točivý moment 
[Nm] 

370 400 

Převodovka 6-M 7-DSG 7-DSG 7-DSG 

Pohon Pohon předních 
kol 

Pohon předních 
kol 

Pohon předních 
kol 

Pohon všech kol 

Max. rychlost [km/h] 250 250 249 (245) 243 (238) 

Zrychlení  
0-100 km/h [s] 

6,8 6,7 7,4 6,8 

() Platí pro verzi kombi 

 

V kombinaci s motorem 2,0 TDI o výkonu 147 kW (200 k) a pohonem všech kol dokáže 

OCTAVIA RS táhnout brzděný přívěs až do hmotnosti 2 000 kg. Objem palivové nádrže vozu 

ŠKODA OCTAVIA RS s pohonem předních kol činí 50 l, o 5 l více než standardní verze modelu 

OCTAVIA. Objem palivové nádrže verze s pohonem všech kol činí dokonce 55 l.  

 

Nové motory Evo prošly velkými změnami 

Nový motor 2,0 TSI vozu ŠKODA OCTAVIA RS vychází z motoru použitého v modelu minulé 

generace OCTAVIA RS 245. Při vývoji byl největší důraz kladen na zlepšení efektivity motoru při 

zachování skvělých dynamických vlastností, zejména výkonu 180 kW (245 k). Mezi nejvýznamnější 

vylepšení patří zvýšení vstřikovacího tlaku paliva na 350 bar, nový tvar dna pístů a nové těsnění 

u klikové hřídele snižující tření, což vede ke snížení spotřeby paliva. Další změny byly provedeny 

na výfukovém potrubí a systému zapalování.  

 

Motor 2,0 TDI o výkonu 147 kW (200 k) má shodný základ s ostatními naftovými motory generace 

Evo s výkonem 85 kW (116 k) a 110 kW (150 k). Motor 2,0 TDI/147 kW má však blok motoru 

z hliníku a také hliníkové písty se sadou pístních kroužků s optimalizovaným třením. Také jsou 

použity jiné ojnice a silnější ojniční čepy s průměrem 54 mm místo 48 mm. Pro zajištění 

vyváženějšího chlazení je turbodmychadlo chlazené kapalinou. 
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Lepší jízdní vlastnosti díky uzávěrce diferenciálu na přední nápravě, pohon 4×4 reaguje 

v řádu milisekund 

Lepší trakci a ještě lepší jízdní vlastnosti zajišťuje v případě verzí s motorem TSI standardně 

dodávaná elektronicky řízená uzávěrka diferenciálu na přední nápravě VAQ. Jedná se o šestou 

generaci elektrohydraulické vícelamelové spojky, která dokáže přenášet až 1 600 Nm na jedno 

kolo, oproti 500 Nm, které přenáší standardní systém XDS+ ostatních modelů OCTAVIA. VAQ 

pracuje v jízdních režimech Normal a Sport, které jsou na výběr v rámci volby jízdního režimu. 

 

Pohon všech kol, který je u varianty s motorem TDI nabízen na přání, přenáší hnací sílu pomocí 

nové, elektronicky řízené lamelové spojky šesté generace. Nová lamelová spojka je téměř o 0,8 kg 

lehčí než spojka předchozí generace. K optimální účinnosti přispívá použití oleje s nízkou 

viskozitou, snížené předpětí ložiska a vylepšené vnitřní mazání. Nové pístové čerpadlo je 

poháněno bezkartáčovým stejnosměrným elektrickým motorem s integrovanou řídicí jednotkou, což 

prodlužuje životnost a zvyšuje účinnost. Řídicí elektronika pohonu 4×4 reaguje v řádech milisekund 

na měnící se situaci na vozovce a pomáhá tak dynamickému průjezdu zatáčkami. V momentě 

odlehčení vnitřního kola převede systém 4×4 část hnacího momentu na protější kolo a vůz tak 

získá trakci. Pokud je vůz vybaven volbou jízdního režimu bez DCC, může si řidič u verze 

OCTAVIA RS s motorem 2,0 TDI pomocí volby jízdního režimu zvolit volbou režimů Normal nebo 

Sport chování systému XDS+. XDS+, které zlepšuje trakci, je funkčním rozšířením elektronické 

uzávěrky diferenciálu (EDS). 

 

Sportovní podvozek součástí standardní výbavy, adaptivní podvozek DCC nabízen na přání 

Standardně dodávaný sportovní podvozek je speciálně nastaven. ŠKODA OCTAVIA RS nabízí 

také snížení podvozku o 15 mm. Na přání je k dispozici také adaptivní podvozek DCC, který 

automaticky upravuje tlumicí charakteristiku a který v režimu Sport umožňuje velmi sportovní jízdu. 

V rámci volby jízdního režimu také poprvé nabízí v rámci jednotlivých režimů možnost navolit si 

jednotlivé parametry, například tlumicí charakteristiku, charakteristiku řízení nebo řazení 

automatické převodovky DSG na centrální obrazovce s úhlopříčkou 10" pomocí posuvné lišty dle 

vlastních preferencí. Víceprvková zadní náprava použitá ve voze OCTAVIA RS zajišťuje komfort 

a dobré vlastnosti při ovládání. Nejvýkonnější varianta je vybavena sedmnáctipalcovými brzdami. 

Naftová verze modelu RS je vybavena šestnáctipalcovými brzdami na přední nápravě 

a patnáctipalcovými brzdami na zadních kolech. 
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ŠKODA OCTAVIA RS: Nová technika a asistenční systémy 
 

› Poprvé nabízí ŠKODA OCTAVIA RS ovládání automatické převodovky DSG systémem 

shift-by-wire 

› Standardně dodávané progresivní řízení zlepšuje ovládání a zajišťuje velmi dobré 

dynamické vlastnosti 

› Nové asistenční systémy, jako například Antikolizní asistent nebo Asistent při odbočování  

 

OCTAVIA RS nabízí všechny nové technologie a inovativní asistenční systémy čtvrté 

generace modelu OCTAVIA. Poprvé vůz nabízí ovládání automatické převodovky DSG 

systémem shift-by-wire. Nové asistenční systémy, jako například Antikolizní asistent 

a Asistent při odbočování, zajišťují vyšší úroveň bezpečnosti.  

 

OCTAVIA RS nabízí ovládání automatické převodovky DSG systémem shift-by-wire. 

Volba jízdního režimu tak neprobíhá mechanicky, ale elektronicky. Tento systém šetří místo a také 

má nový vzhled. Místo známé volicí páky automatické převodovky DSG se tak ve středové konzoli 

nachází nový ovládací modul s malým přepínačem, kterým řidič volí režimy R (zpětný chod), 

N (neutrál) a D/S (standardní režim Drive/sportovní režim), a také tlačítko parkovacího módu P.  

 

Standardně dodávané progresivní řízení 

V základní výbavě má OCTAVIA RS také progresivní řízení, které přispívá k lepší dynamice řízení 

při rychlejší jízdě a zlepšuje ovládání. Zároveň zachovává pohodlí při manévrování v nízkých 

rychlostech. Progresivní řízení ve voze OCTAVIA RS nabízí také ve srovnání se standardním 

řízením dynamičtější odezvu volantu. Mezi krajními polohami volantu je 2,13 otáčky, oproti tomu 

standardní řízení OCTAVIA potřebuje 2,70 otáčky.  

 

Nové, inovativní a vylepšené asistenční systémy 

OCTAVIA RS nabízí inovativní, vylepšené asistenční systémy známé ze čtvrté generace modelu 

OCTAVIA. Antikolizní asistent pomáhá řidiči v případě hrozící srážky s chodcem, cyklistou nebo 

jiným vozidlem. Pokud řidič naznačí volantem vyhýbací manévr, pomůže mu Antikolizní asistent 

cílenými zásahy do řízení překážku objet a předejít tak nehodě. Asistent při odbočování zase na 

křižovatce při odbočování vlevo dokáže včas rozpoznat protijedoucí vozidla, upozornit na ně řidiče 

a také automaticky zastavit vozidlo. Funkce Varování při vystupování z vozu, která bude dostupná 

od jara 2021, po otevření dveří upozorní cestující, pokud se zezadu blíží jiné vozidlo nebo cyklista. 

Novinkou jsou také Místní dopravní informace, které automaticky upozorňují řidiče na komplikace 

v dopravě v bezprostřední blízkosti vozu, například na dopravní zácpu. Asistent změny jízdního 

pruhu (Side Assist) je aktivní až do vzdálenosti 70 m a varuje řidiče, pokud se blíží jiná vozidla 

nebo se již nacházejí v mrtvém úhlu. Díky svému dosahu pomáhá předcházet nehodám také na 

dálnicích a rychlostních silnicích. Systém řidiče varuje dobře viditelným světelným signálem na 

krytu vnějších zrcátek. Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) nefunguje, pokud je do zásuvky 

tažného zařízení připojen přívěs nebo držák jízdních kol. Front Assist s prediktivní ochranou 

chodců a cyklistů zase při jízdě ve městě upozorní řidiče na možnou srážku, nejdříve opticky 

a akusticky, posléze krátkým přibrzděním. Pokud řidič nereaguje, vůz dokáže zcela zastavit. 

Systém detekuje vozidla pohybující se stejným směrem, stojící vozidla a chodce či cyklisty, kteří se 

pohybují před vozem.  
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ŠKODA OCTAVIA RS: Dynamický vzhled 
 

› Typickým identifikačním znakem jsou maska chladiče a kryty vnějších zpětných zrcátek 

v černém provedení 

› Součástí standardní výbavy jsou Matrix-LED přední světlomety, Top LED zadní světla, 

18″ černá kola z lehké slitiny a červené brzdové třmeny  

 

Jak je již zvykem, mají vozy RS sportovnější vzhled v porovnání s ostatními modely 

OCTAVIA. Sportovní vzhled zvýrazňují černé designové prvky. Součástí standardní výbavy 

jsou Matrix-LED přední světlomety a Top LED zadní světla s dynamickými směrovými světly 

a animovanou funkcí Coming/Leaving Home. 

 

Součástí standardní výbavy vozu ŠKODA OCTAVIA RS jsou inovativní Matrix-LED přední 

světlomety a Top LED zadní světla. Součástí Top LED zadních světel jsou dynamická směrová 

světla a animovaná funkce Coming/Leaving Home. Vůz nabízí specifický přední a zadní nárazník 

a mnoho černých designových prvků karoserie, které podtrhují sportovní vzhled, typický pro vůz 

RS. Sportovně zaměřený model charakterizuje také specifická plaketa RS na mřížce chladiče a na 

zádi. Výrazná maska chladiče, difuzor na předním nárazníku a vzduchové clony Air Curtain 

umístěné kolem specifických LED mlhových světlometů jsou v černé lesklé barvě. Kryty vnějších 

zpětných zrcátek, lišty kolem bočních oken, střešní nosič u karosářské verze kombi, boční spoiler 

na zádi, difuzor na zadním nárazníku, nápis ŠKODA na zádi a zadní spoiler verze liftback jsou také 

v černém provedení. Karosářská verze kombi má zadní spoiler v barvě vozu. Pro model 

OCTAVIA RS je k dispozici devět barev karoserie. 

 

18" nebo 19" kola z lehké slitiny a větší rozměry 

ŠKODA OCTAVIA RS je standardně dodávána s černě lakovanými osmnáctipalcovými koly z lehké 

slitiny. Pozornost poutají brzdové třmeny lakované v červené barvě, typické pro vůz RS. Na přání 

jsou nabízena devatenáctipalcová kola z lehké slitiny.  

 

Rozměry aktuálního modelu OCTAVIA RS: 

  

Rozměry OCTAVIA RS OCTAVIA COMBI RS 

Délka [mm] 4702 4702 

Šířka [mm] 1829 1829 

Výška [mm] 1457 1455 

Rozvor [mm] 2677 2677 

Prostor před koleny [mm] 78 78 

Objem zavazadlového prostoru [l] 600 640 
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ŠKODA OCTAVIA RS: Sportovní interiér 
 

› Černý sportovní interiér se sportovními sedadly z materiálu Alcantara®  

› Nový středový airbag zajišťuje ještě větší ochranu řidiče a spolujezdce  

› Virtuální kokpit s režimem zobrazení Sport součástí standardní výbavy 

 

Interiér nového vozu OCTAVIA RS je převážně v černém provedení. Na přání nabízí 

sportovní Top ergonomická sedadla s čalouněním v kombinaci materiálu Alcantara® a kůže. 

Poprvé zajišťuje lepší ochranu cestujících ve voze OCTAVIA RS středový airbag. Součástí 

standardní výbavy je také virtuální kokpit a digitální asistentka Laura. 

 

Černý interiér vozů OCTAVIA RS zdobí specifický design a materiál Alcantara®. Tříramenný 

multifunkční sportovní volant v novém designu s logem RS je vybaven páčkami řazení pro 

převodovku DSG. Standardně dodávaná přední sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy 

jsou potažena látkou v černé barvě a červeným prošitím, které zdobí také přístrojovou desku. 

Na přání nabízí sportovní Top ergonomická sedadla s čalouněním v kombinaci materiálu 

Alcantara® a kůže, nastavením délky sedáku a masážní funkcí. Logo RS se nachází také na 

sedadlech. Sedadla, kožený volant a přístrojová deska potažená materiálem Alcantara®
 mají 

ozdobné červené nebo stříbrnošedé prošití. Sportovní vzhled interiéru doplňují černý strop, výplně 

dveří z materiálu Alcantara®, dekorační lišty na přístrojové desce se specifickým designem, pedály, 

které mají hliníkový vzhled, a bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko.  

 

Nový středový airbag chrání v případě nehody řidiče a spolujezdce 

Modely OCTAVIA RS jsou standardně vybaveny novým středovým airbagem mezi předními 

sedadly. Účelem tohoto airbagu je chránit řidiče a spolujezdce v případě dopravní nehody před 

vzájemným střetem, zejména při nárazu z boku. Nový airbag je umístěn na vnitřním boku opěradla 

řidiče. 

 

Virtuální kokpit s režimem zobrazení Sport a digitální asistentka Laura součástí standardní 

výbavy 

Vůz ŠKODA OCTAVIA RS je standardně vybaven 10,25" virtuálním kokpitem, který navíc nabízí 

režim Sport a specifické uvítací logo. Infotainment systémy s 10" displejem jsou postaveny na 

poslední generaci modulární stavebnice infotainmentu koncernu Volkswagen. Díky zabudované 

eSIM je OCTAVIA RS vždy online a nabízí přístup k mobilním online službám ŠKODA Connect. 

Infotainment systémy nového vozu OCTAVIA RS nabízí hlasové ovládání pomocí digitální 

asistentky Laura, která rozumí také celým větám.    
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ŠKODA OCTAVIA SCOUT: Hnací ústrojí a podvozek 
 

› Paket pro špatné cesty a světlá výška zvýšená o 15 mm součástí standardní výbavy 

› Nová OCTAVIA SCOUT nabízí opět pohon všech kol 

› Premiéru má motor 2,0 TDI s výkonem 147 kW 

 

Nová generace úspěšného modelu OCTAVIA SCOUT s vlastnostmi offroadového vozu je 

tradičně nabízena s pohonem všech kol. Premiéru ve voze OCTAVIA SCOUT, který je 

nabízen v karosářské verzi kombi, má nejsilnější naftový motor 2,0 TDI o výkonu 

147 kW (200 k). 

 

Přehled motorů aktuálního modelu OCTAVIA SCOUT: 

 
Motor 2,0 TSI 2,0 TDI 2,0 TDI 

Max. výkon [kW] 140 110 147 

[k] 190 150 200 

Max. točivý moment [Nm] 320 360 400 

Převodovka 7-DSG 7-DSG 7-DSG 

Pohon Pohon všech kol Pohon všech kol  Pohon všech kol  

Max. rychlost [km/h] – 211 230 

Zrychlení  
0-100 km/h [s] 

– 8,7 6,8 

– Údaje nejsou k dispozici 

 

V kombinaci s motorem 2,0 TDI o výkonu 147 kW (200 k) dokáže OCTAVIA SCOUT táhnout 

brzděný přívěs až do hmotnosti 2 000 kg. Objem palivové nádrže vozu ŠKODA OCTAVIA SCOUT 

činí 55 l, o 10 l více než standardní verze modelu OCTAVIA. 

 

Nová lamelová spojka šesté generace 

Pohon všech kol vozu OCTAVIA SCOUT využívá novou elektronicky řízenou lamelovou spojku 

šesté generace. Nová lamelová spojka je téměř o 0,8 kg lehčí než spojka předchozí generace 

a umožňuje vozu dosahovat velmi nízkou spotřebu paliva. K vysoké účinnosti přispívá použití oleje 

s nízkou viskozitou, snížené předpětí ložiska a vylepšené vnitřní mazání. Dosavadní řídicí jednotka, 

která byla umístěna mimo, je z důvodu rychlejších reakcí nově integrována. Software umí 

rozpoznat na základě jízdy řidiče, zda je aktuálně pohon všech kol zapotřebí. V případě potřeby 

zcela odpojí elektromotor pohánějící olejové čerpadlo. Pokud je pohon 4×4 zapotřebí, je systém 

v co nejkratší době opět k dispozici. 

 

Paket pro špatné cesty se zvýšenou světlou výškou a speciální funkce Off-road 

Vůz ŠKODA OCTAVIA SCOUT je standardně dodáván s paketem pro špatné cesty včetně ochrany 

podvozku vpředu a vzadu. Díky světlé výšce zvýšené o 15 mm na 163 mm si OCTAVIA SCOUT 

skvěle poradí i mimo zpevněné cesty. Je tak skvělým vozem splňujícím požadavky ve všech 

situacích. Na přání je k dispozici také adaptivní podvozek DCC. Pokud je vůz vybaven volbou 

jízdního režimu bez DCC, může si řidič pomocí volby jízdního režimu zvolit pomocí režimů Normal 

nebo Sport chování systému XDS+. XDS+, které zlepšuje trakci, je funkčním rozšířením 

elektronické uzávěrky diferenciálu (EDS). 
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OCTAVIA SCOUT je jediný model řady OCTAVIA, který nabízí funkci Off-road. Funkce Off-road je 

součástí standardní výbavy a zapíná se přes obrazovku volby jízdního režimu. Tato funkce 

přizpůsobuje nastavení systémů jízdní stability pro jízdu v terénu. Změní se tak průběh reakce 

plynového pedálu, DSG převodovka řadí ve vyšších otáčkách. Obsahuje rovněž asistenta pro jízdu 

z kopce. Víceprvková zadní náprava použitá ve voze OCTAVIA SCOUT zajišťuje komfort a dobré 

vlastnosti při ovládání.  
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ŠKODA OCTAVIA SCOUT: Inovativní technologie 
 

› Poprvé nabízí OCTAVIA SCOUT ovládání automatické převodovky DSG systémem 

shift-by-wire 

› Nový head-up displej promítá důležité informace na čelní sklo 

› Nové asistenční systémy, jako například Antikolizní asistent nebo Asistent při odbočování  

 

OCTAVIA SCOUT nabízí mnoho nových technologií a všechny asistenční systémy 

čtvrté generace modelu OCTAVIA. Poprvé vůz nabízí ovládání automatické převodovky DSG 

systémem shift-by-wire a head-up displej. Nové asistenční systémy, jako například 

Antikolizní asistent a Asistent při odbočování, zvyšují bezpečnost.  

 

Premiéru ve voze OCTAVIA SCOUT má na přání v rámci Asistované jízdy 2.0 Top dodávaný head-

up displej, který promítá důležité informace, jako například aktuální rychlost jízdy, navigační 

instrukce, rozpoznané dopravní značky nebo aktivované asistenční systémy na čelní sklo. Čelní 

sklo a volant jsou vyhřívané. 

 

Inovativní technika čtvrté generace modelu OCTAVIA  

Také nová OCTAVIA SCOUT nabízí mnoho inovací známých ze čtvrté generace modelu 

OCTAVIA. Nová OCTAVIA je vůbec první model značky ŠKODA, který nabízí ovládání automatické 

převodovky DSG systémem shift-by-wire, volba jízdního režimu tedy probíhá elektronicky. Řidič volí 

jízdní režimy malým přepínačem ve středové konzoli. Nové asistenční systémy vozu 

OCTAVIA SCOUT, jako například Antikolizní asistent, Asistent při odbočování, funkce Varování 

při vystupování z vozu, která bude dostupná od jara 2021, nebo Místní dopravní informace, zajišťují 

vyšší bezpečnost. Poprvé také OCTAVIA SCOUT nabízí Matrix-LED přední světlomety, které 

umožňují mít neustále rozsvícena dálková světla. Součástí standardní výbavy jsou Top LED zadní 

světla s dynamickými směrovými světly a animovanou funkcí Coming/Leaving Home společně 

s virtuálním pedálem a elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru. 

 

Nové a vylepšené asistenční systémy vozu OCTAVIA SCOUT 

OCTAVIA SCOUT nabízí také další nové nebo vylepšené asistenční systémy známé ze 

čtvrté generace modelu OCTAVIA. Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) je aktivní až 

do vzdálenosti 70 m a varuje řidiče, pokud se blíží jiná vozidla nebo se již nacházejí v mrtvém úhlu. 

Díky svému dosahu pomáhá předcházet nehodám také na dálnicích a rychlostních silnicích. 

Front Assist s prediktivní ochranou chodců a cyklistů zase při jízdě ve městě upozorní řidiče 

na možnou srážku, nejdříve opticky a akusticky, posléze krátkým přibrzděním. Pokud řidič 

nereaguje, vůz dokáže zcela zastavit. Systém detekuje vozidla pohybující se stejným směrem, 

stojící vozidla a chodce či cyklisty, kteří se pohybují před vozem.  
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ŠKODA OCTAVIA SCOUT: Robustní vzhled 
 

› Ochrana podvozku ve stříbrné barvě, stříbrný střešní nosič a stříbrné kryty vnějších 

zpětných zrcátek  

› Součástí standardní výbavy jsou Full LED přední světlomety a 18″ kola z lehké slitiny  

 
Robustní model ŠKODA OCTAVIA SCOUT má offroadový vzhled především díky ochraně 

podvozku ve stříbrné barvě a stříbrným prvkům karoserie. Součástí standardní výbavy jsou 

Full LED přední světlomety, 18″ kola z lehké slitiny, stříbrný střešní nosič a stříbrné kryty 

vnějších zpětných zrcátek. 

 

Vůz OCTAVIA SCOUT charakterizuje specificky tvarovaný přední a zadní nárazník a spodní díl 

nárazníku ve stříbrné matné barvě. Černé plastové prvky jako lemy blatníků, prahů a spodních 

částí dveří zabraňují poškození karoserie. Přední a zadní difuzor mají hliníkový design stejně jako 

střešní nosič, lišty kolem bočních oken a kryty elektricky nastavitelných, automaticky sklopných 

a vyhřívaných vnějších zpětných zrcátek s funkcí automatického stmívání. 

ŠKODA OCTAVIA SCOUT je standardně vybavena Full LED předními světlomety. Na předních 

blatnících jsou speciální plakety s nápisem SCOUT. Pro model OCTAVIA SCOUT je k dispozici 

jedenáct barev karoserie. 

 

18" nebo 19" kola z lehké slitiny  

Vzhled vozu OCTAVIA SCOUT podtrhují standardně dodávaná stříbrná osmnáctipalcová kola 

z lehké slitiny Braga. Kola Braga v antracitovém odstínu a také 19″ kola Manaslu z lehké slitiny jsou 

k dispozici na přání.  

 

Rozměry aktuálního modelu OCTAVIA SCOUT: 

 

Rozměry OCTAVIA SCOUT 

Délka [mm] 4703 

Šířka [mm] 1829 

Výška [mm] 1488 

Rozvor [mm] 2677 

Prostor před koleny [mm] 78 

Objem zavazadlového prostoru [l] 640 

 

Lepší součinitel odporu vzduchu cx  

Dynamičtější linie nové generace modelu OCTAVIA snižují také odpor vzduchu. OCTAVIA tak díky 

součiniteli odporu vzduchu cx 0,29 patří k vozům s nejlepší aerodynamikou ve své třídě.  
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ŠKODA OCTAVIA SCOUT: Interiér se specifickými prvky 
 

› Specifické dekorativní lišty a sedadla potažená látkou ThermoFlux součástí standardní 

výbavy  

› Nový středový airbag zajišťuje ještě větší ochranu řidiče a spolujezdce  

› Virtuální kokpit a digitální asistentka Laura součástí standardní výbavy 

 

Interiér vozu OCTAVIA SCOUT nabízí specifické dekorativní lišty, sedadla potažená látkou 

ThermoFlux a chromové ozdobné lišty. Vůbec poprvé je OCTAVIA SCOUT vybavena 

středovým airbagem. Součástí standardní výbavy jsou také virtuální kokpit a digitální 

asistentka Laura. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Ve vzdušném interiéru nového vozu 

OCTAVIA SCOUT se člověk cítí jako doma. Charakteristickým prvkem je modulární přístrojová 

deska uspořádaná v několika úrovních. Vzhled interiéru také dotváří mnoho typických prvků vozu 

SCOUT, jako například specifické dekorativní lišty, sedadla potažená látkou ThermoFlux, vyšité 

logo SCOUT na předních sedadlech a hnědé kontrastní prošití. Vůz má robustní a elegantní 

vzhled, což jsou typické znaky vozu OCTAVIA SCOUT s offroadovými prvky nabízeného ve verzi 

kombi.“ 

 

Specifické prvky v novém interiéru 

Osobitý vzhled dodávají novému interiéru s ergonomickými prvky a lepším ovládáním specifické 

prvky vozu OCTAVIA SCOUT, jako například dekorační lišta na přístrojové desce se specifickým 

dřevěným dekorem nebo na přání ve stříbrném provedení, sedadla potažená látkou ThermoFlux 

nebo vyšité logo SCOUT na předních sedadlech. Potahy sedadel, dvouramenný vyhřívaný 

multifunkční kožený volant, který je vybaven páčkami řazení pro převodovku DSG, a modulární 

deska uspořádána v několika úrovních mají kontrastní prošití v hnědém odstínu Tabor. Pedály mají 

hliníkový vzhled. Chromové prvky na středové konzoli umocňují celkový dojem z interiéru. 

Chromové ozdobné lišty na přístrojové desce, výplni dveří a klikách dveří v kombinaci s novými, 

měkčenými materiály dodávají interiéru na eleganci. Vzhled interiéru dotvářejí vnitřní zpětné 

zrcátko s automatickým stmíváním a vkládané tkané koberce. 

 

Virtuální kokpit s logem SCOUT a digitální asistentka Laura součástí standardní výbavy 

Vůz ŠKODA OCTAVIA SCOUT je standardně vybaven 10,25" virtuálním kokpitem, který navíc 

zobrazuje při nastoupení a vystoupení z vozu speciální animaci s logem SCOUT. Infotainment 

systémy s 10" displejem jsou postaveny na poslední generaci modulární stavebnice infotainmentu 

koncernu Volkswagen. Díky zabudované eSIM je OCTAVIA SCOUT vždy online. Infotainment 

systémy nabízí hlasové ovládání pomocí digitální asistentky Laura, která rozumí také celým větám. 

 

Středový airbag a bezklíčový systém KESSY součástí standardní výbavy, třízónová 

klimatizace Climatronic k dispozici na přání 

Modely OCTAVIA SCOUT jsou standardně vybaveny novým středovým airbagem mezi předními 

sedadly, který zajišťuje ještě více bezpečí pro řidiče a spolujezdce. Účelem tohoto airbagu je 

chránit řidiče a spolujezdce v případě dopravní nehody před vzájemným střetem, zejména při 

nárazu z boku. Nová OCTAVIA SCOUT nabízí v interiéru také další novinky čtvrté generace 

modelu OCTAVIA, například elektromechanickou parkovací brzdu s funkcí Auto Hold. Nové 
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ambientní LED osvětlení nepřímo osvětluje přední dveře, přístrojovou desku a prostor pro nohy. 

Řidič může vybírat z celkem 30 barev. Také je možné nastavit jednu barvu osvětlení pro dekorační 

lišty v přístrojové desce a předních dveřích a jinou pro prostor pro nohy. Standardně je vůz vybaven 

10 barvami osvětlení, dalších 20 barev lze zakoupit pomocí služby Funkce na vyžádání. Poprvé 

nabízí vůz OCTAVIA SCOUT také na přání 3zónovou klimatizaci Climatronic a akustická boční skla 

vpředu, která dále snižují hluk v kabině vozu v rámci Klima paketu. Na přání je nabízen Phone Box, 

který umožňuje bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. Standardně dodávaný bezklíčový systém 

KESSY lze nyní využít pro všechny čtyři dveře. Součástí standardní výroby jsou také dva USB-C 

konektory vzadu a USB-C konektor umístěný na stropní konzoli nad vnitřním zpětným zrcátkem. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte:  

Hermann Prax    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 8 11785 

hermann.prax@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room 

app 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› 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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