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ŠKODA KODIAQ: Modernizace úspěšného modelu SUV 
 

› Vylepšený designový jazyk značky ŠKODA a nové offroadové designové prvky 

› Prostorný interiér je komfortnější a využívá trvale udržitelné materiály 

› Poprvé nabízí ŠKODA KODIAQ Matrix-LED přední světlomety a Top ergonomická sedadla 

› Úspornější motory generace Evo a nová vrcholná motorizace modelu KODIAQ RS 

› Vůz je k dispozici ve výbavových stupních Ambition, Style a ve verzích L&K, SPORTLINE 

a RS 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Čtyři roky po uvedení na trh prochází světově 

úspěšné SUV ŠKODA KODIAQ rozsáhlou modernizací. Vůz přináší vylepšený, výraznější 

designový jazyk. Poprvé nabízí KODIAQ Matrix-LED přední světlomety a Top ergonomická 

přední sedadla s ventilací a masážní funkcí. Do široké nabídky úsporných motorů generace 

Evo patří také nový výkonnější motor TSI vrcholného sportovního modelu KODIAQ RS. Vůz, 

který může být na přání konfigurován jako sedmimístný, je dostupný ve výbavových 

stupních Ambition, Style a ve verzích L&K, SPORTLINE a RS. 

 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Před čtyřmi lety 

přinesl KODIAQ do segmentu vozů SUV přednosti vozů ŠKODA, mezi které patří velkorysý prostor, 

mnoho prvků Simply Clever a vynikající poměr ceny a užitné hodnoty. Tyto přednosti nabízí 

samozřejmě také modernizovaná verze bestselleru značky ŠKODA. Model KODIAQ jsme dále 

vylepšili. Současná verze tak nyní nabízí vyšší úroveň komfortu, efektivnější motory a svěží, 

výrazný vzhled. Jsem přesvědčen, že modernizovaná verze naváže na úspěšný příběh vozu 

KODIAQ.“ 

 

Ještě výraznější vzhled, poprvé v nabídce na přání Matrix-LED přední světlomety 

Modernizovaný model KODIAQ má vylepšený designový jazyk vozů SUV značky ŠKODA. Ve 

výbavových stupních Ambition a Style je součástí předního a zadního nárazníku lišta s hliníkovým 

dekorem, která dodává vozu robustní vzhled. K výraznějšímu designu přispívá rovněž nová přední 

část se vzpřímenější šestihrannou maskou chladiče. LED přední světlomety, které jsou součástí 

standadní výbavy, jsou užší a působí tak dynamičtějším dojmem. Poprvé ŠKODA KODIAQ nabízí 

na přání Matrix-LED přední světlomety. 19" kola z lehké slitiny Procyon a 20" kola z lehké slitiny 

Sagitarius vozu KODIAQ RS mají odnímatelné kryty, které vylepšují jejich aerodynamické 

vlastnosti. Speciální aerodynamická kola, nový přední a zadní nárazník a nový černě lakovaný 

střešní spoiler s finlety po stranách přispívají ke snížení odporu vzduchu.  

 

Interiér šetrnější k životnímu prostředí, poprvé v nabídce na přání Top ergonomická přední 

sedadla 

Moderní vzhled interiéru dotvářejí nové dekorační lišty, nové kontrastní prošívání a ambientní LED 

osvětlení s rozšířenými funkcemi. KODIAQ také poprvé nabízí na přání elektricky nastavitelná Top 

ergonomická přední sedadla s potahem z perforované kůže, ventilací a masážní funkcí, která jsou 

součástí komfort paketu Top. Pro výbavový stupeň Style jsou na přání dostupná ekologická 

sedadla s kvalitními potahy z trvale udržitelných veganských recyklovaných materiálů.  
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Virtuální kokpit a na přání dostupný sound systém CANTON s více reproduktory 

Součástí standardní výbavy modelu ŠKODA KODIAQ je od výbavového stupně Style virtuální 

kokpit s pozměněnou grafikou, 10,25" displejem a pěti režimy zobrazení, které lze individuálně 

nastavit. Na přání je dostupný rovněž vylepšený sound systém CANTON o výkonu 625 W, který 

nově nabízí centrální reproduktor zabudovaný v přístrojové desce, subwoofer umístěný v 

zavazadlovém prostoru a dalších deset namísto dosavadních osmi reproduktorů. Dva nové 

reproduktory s chromovaným rámečkem se nachází ve výplni předních dveří.  

 

Vylepšené asistenční systémy a typické prvky Simply Clever 

Širokou paletu asistenčních systémů vozu ŠKODA KODIAQ doplňuje rozšířená verze ochrany 

cestujících, která je nabízena na přání. Ochrana cestujících již dopředu rozpozná hrozící náraz a 

díky dodatečným radarovým senzorům na zádi dokáže nová verze reagovat i v případě, pokud 

vozidlu hrozí náraz zezadu. Asistovaná jízda 2.0, která je k dispozici ve dvou verzích, sdružuje dle 

dané verze sedm nebo osm asistenčních systémů, mezi které patří například Prediktivní tempomat, 

Adaptivní vedení v jízdním pruhu a vylepšená verze Rozpoznávání dopravních značek. K mnoha 

typickým Simply Clever prvkům nově patří integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů 

čelního skla. 

 

KODIAQ je k dispozici ve výbavových stupních Ambition, Style a ve verzích L&K, 

SPORTLINE a RS 

Modernizovaný model ŠKODA KODIAQ je nabízen ve výbavových stupních Ambition a Style a dále 

ve verzích L&K, SPORTLINE a RS. Vrcholný model KODIAQ RS se kromě proměny vizáže může 

pyšnit i novým benzinovým motorem 2,0 TSI generace Evo s výkonem 180 kW (245 k), který je 

výkonnější než předchozí naftový motor a zároveň o více než 60 kg lehčí. Automobil díky tomu 

podává ještě lepší jízdní výkony. Do nové generace Evo koncernu Volkswagen, která je úspornější 

a vypouští méně emisí, patří také benzinové motory o výkonu 110 kW (150 k) a 140 kW (190 k) 

stejně jako naftové motory o výkonu 110 kW (150 k) a 147 kW (200 k). 
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Exteriér: Nové offroadové designové prvky přinášejí 
robustnější vzhled 
 

› Nová příď se vzpřímenější šestihrannou maskou chladiče 

› Úzké LED přední světlomety součástí standardní výbavy, Matrix-LED verze je dostupná na 

přání 

› Specifický vzhled verzí L&K a SPORTLINE, nová kola o průměru až 20" 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Díky nové přídi, novým offroadovým 

designovým prvkům a šestihranné masce chladiče má nyní ŠKODA KODIAQ ještě 

robustnější vzhled. Ve výbavových stupních Ambition a Style má KODIAQ na předním a 

zadním nárazníku lišty s hliníkovým dekorem. Nové spoilery zlepšují aerodynamické 

vlastnosti vozu a zajišťují součinitel odporu vzduchu cx od 0,31. LED přední světlomety, 

které jsou nyní užší než u předchůdce, jsou poprvé dostupné také v Matrix-LED verzi a 

zaručují výraznější vzhled. ŠKODA KODIAQ má rovněž nová kola z lehké slitiny o průměru 

až 20". Modely KODIAQ L&K a KODIAQ SPORTLINE mají specifický vzhled. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Modernizací velkého SUV KODIAQ 

byly vylepšeny klíčové designové prvky. Díky nové šestihranné masce chladiče, výrazné kapotě 

motoru a offroadovým designovým prvkům na přídi a zádi má KODIAQ ještě robustnější vzhled. 

Nové uspořádání čtyř předních světlometů dodává vozu KODIAQ osobitý charakter. Sportovnější 

vzhled má díky novému střešnímu spoileru, který zlepšuje aerodynamické vlastnosti, a ostře 

řezaným zadním světlům také záď.“ 

 

Kapota motoru byla nad podběhy předních kol výrazně zvýšena. Šestihranná maska chladiče je 

vzpřímenější a přední světlomety jsou užší než u předchůdce, přičemž i základní verze je vybavena 

LED technologií.   

 

Matrix-LED přední světlomety dostupné na přání 

KODIAQ poprvé nabízí Matrix-LED přední světlomety, které zejména v noci zajišťují vždy dobrou 

viditelnost. Matrix-LED přední světlomety jsou dostupné na přání od výbavového stupně Style. U 

modelů L&K a sportovního vrcholného modelu RS jsou součástí standardní výbavy. Pokud je nový 

KODIAQ vybavený Matrix-LED předními světlomety, nemá samostatná přední mlhová světla. Místo 

toho Matrix-LED přední světlomety disponují funkcí světla do špatného počasí, což je jeden z 

režimů světel, který pomáhá zlepšit osvětlení vozovky při zhoršené viditelnosti. Funkce se zapíná 

vytažením spínače světel do první polohy. 

 

Nový přední a zadní nárazník a ostře řezaná LED zadní světla 

Nový design má také přední i zadní nárazník. Přední nárazník je lakovaný v barvě vozu a v jeho 

spodní části se nachází nasávací otvor s novou krystalickou mřížkovanou strukturou po stranách 

ohraničený designovým prvkem ve tvaru písmene L, který naznačuje vzduchové clony Air Curtain. 

Součástí výbavového stupně Ambition a Style je aerodynamický černý přední spoiler s lištou 

hliníkového vzhledu. Užší, ostře řezaná Top LED zadní světla jsou součástí standardní výbavy - 

jsou vybavena animovanými ukazateli směru a uvítacím efektem. Zadní světla mají krystalické 

prvky a ukazují typický tvar koncových světel ve tvaru písmene C.  
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Černě lakovaný střešní spoiler a nová kola z lehké slitiny o průměru až 20" 

Nový černě lakovaný střešní spoiler vůz opticky rozšiřuje. Společně s bočními finlety zlepšuje 

střešní spoiler aerodynamické vlastnosti a pomáhá tak snižovat emise CO2. Zadní difuzor má lištu s 

hliníkovým dekorem. Skulpturální zadní nárazník je lakovaný v barvě vozu a třetí brzdové světlo je 

zabudováno ve spoileru. Dynamický vzhled modelu a jeho šíři podtrhuje sklo pátých dveří, které je 

nyní plošší. K robustnímu vzhledu přispívají také výrazné černé boční prahy z odolného plastu a 

mohutné přední a zadní podběhy kol s nápadnými lištami. KODIAQ je vybaven koly z lehké slitiny o 

průměru 17" až 20". 20" kola z lehké slitiny Sagitarius, která jsou exkluzivně nabízena pro model 

KODIAQ RS, a 19" kola z lehké slitiny Procyon mají odnímatelné kryty, které zlepšují jejich 

aerodynamické vlastnosti. 

 

Objem zavazadlového prostoru až 2 065 l 

Délka vozu činí 4 697 mm, šířka 1 882 mm a rozvor 2 790 mm. Díky na přání dostupné třetí řadě 

sedadel nabízí KODIAQ místo až pro sedm cestujících. Základní objem zavazadlového prostoru je 

u pětimístné verze 835 l, po sklopení zadních sedadel pak 2 065 l. 

 

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE s černě lakovanými prvky karoserie 

Model KODIAQ SPORTLINE charakterizuje mnoho sportovních prvků karoserie, například černě 

lakovaný rámeček masky chladiče s matně černými lamelami. Lišty kolem bočních oken, kryty 

vnějších zpětných zrcátek, střešní ližiny a nápisy na pátých dveřích jsou rovněž lakované v černé 

barvě, zatímco výrazné koncovky výfuku a lišta nad zadním difuzorem jsou chromované. Přední a 

zadní nárazník a boční prahy jsou lakované v barvě karoserie. Součástí standardní výbavy modelu 

KODIAQ SPORTLINE jsou také 19" antracitová kola z lehké slitiny Triglav, Top LED zadní světla 

s animovanými ukazateli směru i uvítacím efektem a zatmavená boční okna a sklo pátých dveří. Na 

předních blatnících se nachází plaketa s nápisem SPORTLINE. 

 

ŠKODA KODIAQ L&K s chromovanými designovými prvky 

Model KODIAQ L&K charakterizují rámeček a lamely masky chladiče a lišty kolem bočních oken v 

chromovaném provedení. Střešní ližiny jsou stříbrné a přední a zadní nárazník spolu s bočními 

prahy jsou lakované v barvě karoserie. Koncovky výfuku a lišta umístěná nad zadním difuzorem 

jsou chromované. Součástí standardní výbavy varianty L&K jsou zatmavená boční okna a sklo 

pátých dveří, Top LED zadní světla s animovanými ukazateli směru a uvítacím efektem, Matrix-LED 

přední světlomety a 19" antracitová kola z lehké slitiny Sirius. Na předních blatnících jsou plakety s 

nápisem Laurin & Klement. 
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Interiér: Vyšší úroveň komfortu a trvale udržitelné materiály 
 

› Poprvé v nabídce kožená Top ergonomická sedadla s ventilací a masážní funkcí, dostupná 

na přání 

› Pro výbavový stupeň Style jsou na přání k dispozici sedadla s potahem z recyklovaných 

veganských materiálů 

› Dvouramenný a tříramenný volant s rozšířenými funkcemi 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Interiér vozu KODIAQ byl znovu vylepšen a je 

nyní komfortnější, ergonomičtější a šetrnější k životnímu prostředí. Poprvé nabízí KODIAQ 

na přání Top ergonomická přední sedadla s ventilací a masážní funkcí. Pro výbavový stupeň 

Style jsou na přání dostupná ekologická sedadla s potahy z trvale udržitelných veganských 

materiálů. Nové dekorační lišty, nové kontrastní prošití a ambientní LED osvětlení s 

rozšířenými funkcemi dodávají interiéru svěží vzhled. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „V interiéru jsme se zaměřili především 

na zvýšení komfortu a trvalou udržitelnost. Poprvé jsou v této modelové řadě k dispozici 

ergonomická sedadla, která nabízejí ventilaci a masážní funkci. Ekologická sedadla, která jsou 

dostupná na přání, využívají výhradně recyklované veganské materiály.“ 

 

Poprvé se v modelu KODIAQ objevují na přání elektricky nastavitelná Top ergonomická přední 

sedadla, která jako součást komfort paketu Top přináší vyšší úroveň komfortu a ergonomie. Tato 

vyhřívaná sedadla jsou čalouněna perforovanou kůží a nabízí ventilaci i masážní funkci. Délku 

sedáku lze v případě potřeby manuálně nastavit. Integrovaná paměťová funkce, která ukládá 

osobní nastavení, se aktivuje jednoduchým stiskem tlačítka. Pro výbavový stupeň Style jsou na 

přání dostupná ekologická sedadla s kvalitními potahy z veganských recyklovaných materiálů. 

Výbavový stupeň Style má ve standardní výbavě sedadla s potahem v kombinaci látky a kůže. Na 

přání je k dispozici čalounění stropu mikrovláknem Suedia v černé barvě ve spojení 

s panoramatickým střešním oknem pro L&K a RS. 

 

Kontrastní švy a ambientní LED osvětlení s rozšířenými funkcemi dodávají interiéru nové 

optické akcenty 

ŠKODA KODIAQ nabízí velkorysý prostor a také kvalitně zpracovaný interiér s mnoha designovými 

prvky. Patří mezi ně například šedé kontrastní švy, které zdobí celou šíři přístrojové desky a výplně 

dveří. KODIAQ RS má kontrastní švy v červené barvě. Přístrojová deska a dveře mají ve 

výbavovém stupni Ambition nové dekorační lišty v designu broušeného hliníku a ve výbavovém 

stupni Style pak v designu Linear Diamonds. Ambientní LED osvětlení nově osvětluje prostor pro 

nohy v deseti barvách a odkládací schránky v předních dveřích v barvě bílé. Po otevření dveří 

řidiče a spolujezdce se na zem promítá logo ŠKODA. Ambientní LED osvětlení je součástí 

ambientního paketu dostupného na přání ve výbavovém stupni Style. U modelů L&K, SPORTLINE 

a RS je ambientní LED osvětlení součástí standardní výbavy.    



TISKOVÁ MAPA 
Strana 7 z 16 

 
 
Tisková mapa ŠKODA KODIAQ || Obsah || Úvod || Exteriér || Interiér || Motory || Bezpečnost || Konektivita || Simply Clever || 
ŠKODA KODIAQ RS || Příběh vozů SUV || Kontakty  
 

 

Dvouramenný a tříramenný volant s novými funkcemi 

Multifunkční kožený volant, který může být na přání vyhřívaný, má nový design. Do výbavového 

stupně L&K je standardně nabízen volant dvouramenný. Sportovní tříramenný volant je k dispozici 

na přání; u modelů SPORTLINE a RS je však součástí standardní výbavy. Pomocí otočných 

ovladačů a tlačítek lze ovládat různé funkce vozu, asistenční systémy a infotainment, aniž by bylo 

nutné pustit volant z rukou. Nové je rovněž ovládání Asistované jízdy 2.0 pomocí tlačítka na 

volantu. Některé asistenční systémy nabízí u volantů také funkci Detekce držení volantu, která v 

pravidelných intervalech kontroluje, zda má řidič ruce na volantu, nebo umí zjistit například v 

případě zdravotní indispozice, že již vozidlo neovládá. U vozidel vybavených automatickou 

převodovkou DSG je volant od výbavového stupně Style a výše vybaven pádly pod volantem, 

kterými lze manuálně volit rychlostní stupně.  

 

Sound systém CANTON nabízí deset reproduktorů 

V rámci modernizace modelu ŠKODA KODIAQ byl také rozšířen na přání dostupný sound systém 

CANTON s celkovým výkonem 625 W, který nově nabízí centrální reproduktor zabudovaný v 

přístrojové desce, subwoofer umístěný v zavazadlovém prostoru a dalších deset namísto 

dosavadních osmi reproduktorů. Dva nové reproduktory s chromovaným rámečkem se nachází ve 

výplni předních dveří.   

 

KODIAQ SPORTLINE nabízí sportovní interiér v černém provedení a dekor Carbon 

Vzhled interiéru ŠKODA KODIAQ SPORTLINE charakterizuje sportovní černá barva a lišty v 

dekoru Carbon. Černá sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy jsou čalouněna 

mikrovláknem Suedia a doplněna šedými kontrastními švy. Součástí standardní výbavy je elektricky 

nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí. Na přání jsou k dispozici v rámci komfort paketu Top kožená, 

elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí, která nabízí ventilaci a nastavení délky sedáku. 

Tříramenný sportovní volant zdobí stříbrné kontrastní švy a plaketa s nápisem SPORTLINE. Kryty 

pedálů mají vzhled nerezové oceli. Interiér zdobí černý strop a černé kontrastní švy na přístrojové 

desce. Černou barvu mají také kontrastní švy v obložení dveří, které je u verze SPORTLINE 

čalouněno mikrovláknem Suedia. 

 

Ventilovaná sedadla standardní součástí modelu KODIAQ L&K 

KODIAQ L&K nabízí elektricky nastavitelná přední sedadla čalouněná perforovanou kůží v černé 

nebo béžové barvě. Ta nabízí ventilaci a paměťovou funkci. Přístrojovou desku a výplně dveří 

zdobí šedé kontrastní švy, přičemž dekorační lišty jsou v černém Piano dekoru. Multifunkční volant 

zdobí plaketa s nápisem Laurin & Klement a na displeji infotainmentu se zobrazuje uvítací logo 

L&K. Kryty pedálů mají vzhled nerezové oceli. Součástí standardní výbavy modelu KODIAQ L&K je 

také ambientní LED osvětlení s rozšířenými funkcemi a sound systém CANTON. 
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Motory: Generace Evo nabízí nižší spotřebu a emise 
 

› Pět motorů pokrývá výkonové spektrum od 110 kW (150 k) do 180 kW (245 k) 

› Progresivní řízení kombinuje dynamické vlastnosti se snadným ovládáním vozu 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – ŠKODA KODIAQ nabízí pět moderních 

úsporných motorů nové generace Evo koncernu Volkswagen. V rámci procesu Twin Dosing, 

který se objevuje u obou naftových motorů, jsou během úpravy výfukových plynů emise 

oxidů dusíku hluboko pod stanovenou normou. KODIAQ nabízí poprvé pro sportovní 

vrcholný model RS benzinový motor 2,0 TSI o výkonu 180 kW (245 k).  

 

Johannes Neft, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast Technického 

vývoje, říká: „U nových motorů generace Evo jsme vylepšili výkon, zvýšili účinnost a současně 

snížili emise CO2 a NOx. Poprvé jsme ve voze KODIAQ nasadili náš nejvýkonnější motor 2,0 TSI o 

výkonu 180 kW, který v porovnání s předchozím motorem nabízí vyšší výkon a má nižší hmotnost.“ 

 

ŠKODA KODIAQ nabízí dva naftové motory 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) a 147 kW (200 k), 

které se pojí se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. V nabídce jsou také tři 

benzinové motory. Motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) je jako jediný vybaven pohonem 

předních kol a manuální šestistupňovou převodovkou. Na přání je dodávána automatická 

převodovka DSG. Ta je společně s pohonem všech kol součástí standardní výbavy u motoru 

2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k) a 2,0 TSI o výkonu 180 kW (245 k) modelu KODIAQ RS. Všechny 

motory splňují emisní normu Euro 6d. 

 

Motory generace Evo jsou účinnější a vypouští méně emisí 

Díky mnoha vylepšením nabízejí motory nové generace Evo vysokou účinnost a nízké emise. Díky 

optimalizaci systému úpravy výfukových plynů SCR se dvěma katalyzátory jsou emise oxidu dusíku 

(NOx) obou naftových motorů generace Evo hluboko pod stanovenou normou. Během takzvaného 

procesu Twin Dosing dochází k vstřikování AdBlue® před dva SCR katalyzátory, které jsou řazené 

za sebou. Oproti předchozím motorům byla optimalizována kliková hřídel a provedeny změny ve 

vedení výfukových plynů, v turbodmychadle, vstřikovací soustavě a systému řízení provozní teploty 

motoru, což vede ke snížení spotřeby. Výkonnější varianta naftového motoru má také lehčí písty z 

hliníkové slitiny a turbodmychadlo chlazené vodou. Benzinové motory generace Evo jsou ještě 

účinnější než jejich předchůdci. Vysoký vstřikovací tlak až 350 barů zajišťuje nižší hydraulické 

ztráty a nižší spotřebu paliva. Motor 1,5 TSI je také vybaven technologií aktivního řízení válců 

(ACT), která při nízké zátěži automaticky odpojuje dva válce a dále tak snižuje spotřebu. 

 

Nový motor modelu KODIAQ RS je lehčí o 60 kg 

Oproti předchozímu naftovému motoru sportovní vrcholné verze RS se výkon nového benzinového 

motoru zvýšil o 4 kW (5 k) na 180 kW (245 k). Maximální točivý moment 370 Nm je k dispozici od 

1 600 min-1. Současně se o více než 60 kg snížila jeho hmotnost a o 5,2 kg se snížila hmotnost 

nové sedmistupňové převodovky DSG. Nová ŠKODA KODIAQ RS tak nabízí dynamičtější jízdní 

vlastnosti a ještě lepší jízdní výkony. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá verze RS za 6,5 s, což 

oproti předchozímu modelu představuje zlepšení o 0,4 s. Maximální rychlost činí 234 km/h, což je o 

9 km/h více než u předchůdce. 
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Progresivní řízení kombinuje dynamické vlastnosti se snadným ovládáním 

Progresivní řízení je součástí standardní výbavy verzí KODIAQ L&K, KODIAQ SPORTLINE a 

KODIAQ RS. Ve výbavovém stupni Style je k dispozici na přání. Variabilní převod řízení, který je 

závislý na úhlu natočení volantu, umožňuje lepší ovladatelnost při rychlejší jízdě a dynamičtější 

průjezd zatáčkou. Naproti tomu při větších úhlech natočení volantu, například při odbočování ve 

městě při nižší rychlosti nebo při parkování, je zapotřebí mnohem méně síly k otočení volantu a vůz 

se snadněji ovládá.   
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Bezpečnost: Asistovaná jízda a až devět airbagů 
 

› V závislosti na dané verzi sdružuje Asistovaná jízda 2.0 v jednom paketu sedm, respektive 

osm asistenčních systémů 

› Více komfortu přináší Automatické parkování, Panoramatický kamerový systém a Asistent 

pro manévrování s přívěsem 

› Ochrana cestujících, která je k dispozici na přání, reaguje již předem na hrozící náraz 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Modernizovaná ŠKODA KODIAQ nabízí 

vylepšené asistenční systémy a devět airbagů, což přispívá k maximální ochraně všech 

cestujících. Ochrana cestujících, která je k dispozici na přání, reaguje již předem na hrozící 

náraz, aby minimalizovala následky případné nehody. V závislosti na dané verzi sdružuje 

Asistovaná jízda 2.0 sedm, respektive osm asistenčních systémů, mezi které patří například 

Prediktivní tempomat, Adaptivní vedení v jízdním pruhu nebo vylepšená verze Rozpoznávání 

dopravních značek. 

 

Cestující ve voze ŠKODA KODIAQ chrání v případě nehody až devět airbagů. Součástí standardní 

výbavy jsou airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, hlavové airbagy a kolenní airbag 

řidiče. Boční airbagy vzadu jsou nabízeny na přání společně s Ochranou cestujících v rámci paketu 

ochrana cestujících. Pokud senzory zaznamenají nebezpečí nárazu nebo nouzové či panické 

brzdění, systém automaticky zavře otevřená okna nebo panoramatickou střechu, spustí varovná 

světla a předepne bezpečnostní pásy předních sedadel. 

 

Komfort a bezpečí zvyšuje mnoho asistenčních systémů 

Ve voze ŠKODA KODIAQ pomáhá předejít nehodám mnoho asistenčních systémů. Součástí 

standardní výbavy je Front Assist s funkcí nouzové brzdy a prediktivní ochranou chodců. Asistent 

změny jízdního pruhu, dostupný na přání, je aktivní až do vzdálenosti 70 m a včas varuje řidiče, 

pokud se zezadu blíží jiná vozidla. 

 

Asistovaná jízda 2.0 sdružuje asistenční systémy na bázi radaru a kamery a údaje z navigace 

Velmi obsáhlým paketem bezpečnostní výbavy je Asistovaná jízda 2.0, která je k dispozici ve dvou 

verzích a zahrnuje Prediktivní tempomat. Ten zpracovává kromě údajů kamery v čelním skle i data 

z navigačního systému a s předstihem upravuje rychlost např. před zatáčkami nebo dle 

rychlostních limitů. Součástí prediktivního tempomatu v modelu KODIAQ je také funkce Stop&Go. 

Pokud je KODIAQ vybaven automatickou převodovkou DSG, dokáže systém vůz samočinně 

zastavit a jestliže stání nepřekročí dobu tří sekund, zajistí také opětovný automatický rozjezd 

vozidla. Součástí Asistované jízdy 2.0 je také vylepšená verze Rozpoznávání dopravních značek, 

která využívá lepší kameru, dále Adaptivní vedení v jízdním pruhu, které rozpozná i práce na silnici 

a veškerá ohraničení vozovky, Asistent změny jízdního pruhu, Automatické parkování, Asistent při 

jízdě v koloně a Nouzový asistent. Asistovaná jízda 2.0 Top nabízí navíc Panoramatický kamerový 

systém. Asistovaná jízda také pomocí Detekce držení volantu minimálně každých 15 sekund 

kontroluje, zda má řidič neustále ruce na volantu, a v případě například zdravotní indispozice řidiče 

tak dokáže zjistit, že vozidlo případně nikdo neovládá. Pokud taková situace nastane, zasáhne 

Nouzový asistent, který zapne varovná světla a v rámci jízdního pruhu, ve kterém automobil jede, 

začne brzdit až do úplného zastavení. 
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Pohodlné parkování 

Při parkování nebo manévrování nabízí přehled o okolí vozu kromě zadní parkovací kamery také 

Panoramatický kamerový systém. Ten pomocí čtyř kamer promítá okolí vozu na displej 

infotainmentu. Součástí Panoramatického kamerového systému je také Asistent pro manévrování. 

Pokud systém zaregistruje překážky před nebo za vozem, automaticky zabrzdí. Současná verze na 

přání dostupného Automatického parkování umí KODIAQ zaparkovat do příčných i podélných 

parkovacích míst, přičemž z podélných dokáže také vyjet. Couvání s přívěsem ulehčuje Asistent 

pro couvání s přívěsem, který je k dispozici na přání. Ten převezme kontrolu nad volantem poté, co 

řidič nastaví otočným spínačem ovládání zpětných zrcátek úhel, ve kterém chce s přívěsem couvat.  
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Konektivita: Moderní, digitální, s možností individuální 
konfigurace 
 

› Tři infotainment systémy s úhlopříčkou až 9,2" 

› Moderní konektivita se stálým připojením k internetu a online službami 

› Virtuální kokpit s 10,25" displejem a novými režimy zobrazení součástí standardní výbavy 

od výbavového stupně Style 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – ŠKODA KODIAQ nabízí moderní infotainment 

systémy s digitálním DAB tunerem, velkými dotykovými displeji a rozsáhlými online 

službami včetně web rádia. Bolero, Amundsen a Columbus, které patří do třetí generace 

modulární platformy infotainmentu koncernu Volkswagen, jsou pomocí zabudované karty 

eSIM vždy online. Od výbavového stupně Style je součástí standardní výbavy virtuální 

kokpit s 10,25" displejem, který nabízí nové režimy zobrazení. 

 

Bolero a Amundsen v modernizovaném voze ŠKODA KODIAQ mají dotykový displej o velikosti 8". 

Díky zabudované kartě eSIM jsou vždy online a nabízí digitální DAB tuner a web rádio. Systémy se 

ovládají na dotykovém displeji pomocí otočných ovladačů a tlačítek na volantu nebo pomocí 

digitální asistentky Laury. Ta je vybavena online podporou a rozumí pokynům v celkem 15 jazycích. 

Navigační systém Columbus má displej o velikosti 9,2". Mapové podklady a software systému se 

aktualizují vzdáleně „vzduchem“. 

 

Virtuální kokpit se specifickými režimy zobrazení pro modely KODIAQ SPORTLINE a 

KODIAQ RS 

Součástí standardní výbavy od výbavového stupně Style je virtuální kokpit s 10,25" displejem, který 

nabízí pět režimů zobrazení s pozměněnou grafikou: Klasické, Rozšířené, Moderní, Základní a 

Sportovní zobrazení, přičemž jednotlivé režimy lze individuálně nakonfigurovat. V modelech 

KODIAQ SPORTLINE a KODIAQ RS mají režimy zobrazení specifický, sportovnější design. Na 

přání je k dispozici také nabíjecí box ve středové konzoli pro bezdrátové nabíjení mobilních 

telefonů. Mobilní telefony lze připojit a nabíjet také pomocí USB-C konektorů. Na přání je nabízen 

USB-C konektor u vnitřního zpětného zrcátka, kterým lze například napájet palubní kameru. 

 

Aplikace infotainmentu zobrazují zprávy nebo počasí 

K online službám ve voze ŠKODA KODIAQ patří aplikace infotainmentu, které zobrazují aktuální 

zprávy, informace o počasí nebo umožňují synchronizaci osobního Google kalendáře. Díky 

technologii SmartLink lze prostřednictvím Android Auto a Apple CarPlay připojit chytré telefony. 

Služby, které jsou součástí ŠKODA Connect, umožňují například vzdálený přístup pomocí aplikace 

MyŠKODA. Řidič tak může na dálku přes mobilní telefon vůz odemknout nebo zamknout, zobrazit 

aktuální pozici automobilu na mapě nebo aktivovat výstražná světla a klakson, aby vůz snadno 

našel na velkém parkovišti.   
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Simply Clever: Tradiční chytré prvky 
 

› Každodenní používání vozu ŠKODA KODIAQ ulehčuje řidičům až 45 Simply Clever prvků  

› Novým prvkem je integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla 

› KODIAQ nabízí klasické Simply Clever prvky jako například škrabku na led ve víčku 

palivové nádrže nebo držák parkovacích lístků na vnitřní straně A-sloupku 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Novým prvkem ve voze ŠKODA KODIAQ je 

integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla. Součástí standardní 

výbavy jsou však také tradiční Simply Clever prvky, mezi které patří například škrabka na led 

ve víčku palivové nádrže s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu pneumatik, držák 

parkovacích lístků na vnitřní straně A-sloupku a odkládací schránky ve výplni předních dveří 

včetně deštníku. ŠKODA KODIAQ nabízí celkem až 45 Simply Clever prvků. 

 

Komfort na zadních sedadlech zvyšuje na přání dostupný ambientní paket, který obsahuje Paket 

pro spaní s dvěma velkými komfortními hlavovými opěrkami a přikrývkou, rolety zadních oken a 

další prvky výbavy, které zvyšují komfort na zadních sedadlech. K dispozici je také držák tabletu na 

hlavových opěrkách předních sedadel, který nabízí cestujícím vzadu další možnosti zábavy. 

Snadný přístup k zavazadlům umožňují elektricky ovládané páté dveře s virtuálním pedálem, které 

jsou dostupné na přání. Virtuální pedál otevírá páté dveře pohybem nohy pod zadním nárazníkem. 

 

Interiér vozu ŠKODA KODIAQ nabízí až čtyři USB-C konektory. Držák nápojů se systémem Easy 

Open umožňuje jednoduché otevírání lahví bez jejich protáčení. 

 

Přehled vybraných prvků Simply Clever (některé z nich jsou dostupné na přání) 

Dva USB-C konektory vpředu, 1× USB-C vzadu a 1× USB-C ve vnitřním zpětném zrcátku 

Integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla 

Paket pro spaní 

Elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close a virtuálním pedálem 

Odkládací schránky ve výplni předních dveří včetně deštníku 

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru 

Držák tabletu na hlavových opěrkách předních sedadel 

Držák nápojů se systémem Easy Open 

Odkládací schránka pro 1,5 litrovou lahev v předních a zadních dveřích  
Sklopné stolky na zadní straně opěradel předních sedadel 

Ochrana proti natankování nesprávného paliva (naftová verze) 

Háčky na tašky v zavazadlovém prostoru 

Roletový kryt zavazadlového prostoru ovládaný jedním dotykem 

Oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru 

Cargo elementy pod podlahou zavazadlového prostoru 

Škrabka na led ve víčku palivové nádrže s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu 

Držák parkovacích lístků na vnitřní straně A-sloupku  

Elektricky ovládaná dětská pojistka 

Stínicí rolety pro zadní boční skla  
Mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení  
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ŠKODA KODIAQ RS: Výkonnější, lehčí, rychlejší 
 

› Nový benzinový motor 2,0 TSI je o 60 kg lehčí než předchozí naftový motor 

› Nová 20" kola, specifický přední nárazník a designové prvky karoserie v černé lesklé 

barvě 

› Interiér s výraznými, specifickými designovými prvky, sedadla s čalouněním 

mikrovláknem Suedia v černé barvě a kontrastním prošíváním 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Díky většímu výkonu a nižší hmotnosti má nová 

ŠKODA KODIAQ RS dynamičtější projev. Designové prvky karoserie jsou v černé lesklé 

barvě. Nová 20" kola z lehké slitiny Sagitarius mají aerodynamické kryty. Model KODIAQ RS 

nově charakterizuje specifický přední nárazník s dynamickým vzhledem. Interiér zdobí 

virtuální kokpit a čalounění sedadel a výplní dveří mikrovláknem Suedia v černé barvě. 

Dosavadní naftový motor byl nahrazen novým benzinovým motorem 2,0 TSI o výkonu 

180 kW (245 k). 

 

Typické sportovní černé prvky karoserie dávají na první pohled najevo, že se jedná o člena rodiny 

RS značky ŠKODA. Nová šestihranná maska chladiče s mohutnými dvojitými lamelami, lišty kolem 

bočních oken a střešní ližiny jsou u modelu KODIAQ RS v černé lesklé barvě. Specifický nový 

přední nárazník je lakovaný v barvě vozu. Přední část vozu zdobí také užší světlomety, které nabízí 

standardně Matrix-LED technologii. Jak je již pro vozy RS typické, je součástí zadního nárazníku 

integrovaný reflexní pruh táhnoucí se po celé šíři vozu. Na zádi a masce chladiče se nachází logo 

RS. Součástí standardní výbavy jsou nová 20" leštěná kola z lehké slitiny Sagitarius v černé 

metalické barvě s aerodynamickými kryty.  

 

Interiér s černým čalouněním z mikrovlákna Suedia  

Sportovní černá barva dominuje také v interiéru vozu KODIAQ RS, který je standardně vybaven 

virtuálním kokpitem se specifickými režimy zobrazení. Sportovní sedadla s integrovanými opěrkami 

hlavy jsou čalouněná mikrovláknem Suedia v černé barvě. Zdobí je výrazné červené prošívání, 

přičemž na předních sedadlech se rovněž nachází červené logo RS. Červené prošívání je použito i 

na přístrojové desce a loketních opěrkách dveří. Výplně dveří jsou čalouněny mikrovláknem Suedia 

v černé barvě, které zdobí černé křížové prošívání. Na přání je k dispozici čalounění stropu 

mikrovláknem Suedia v exkluzivní černé barvě s panoramatickým střešním oknem a také kožená, 

elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí, která nabízí ventilaci a nastavení délky sedáku 

v rámci komfort paketu Top.  

 

Progresivní řízení a systém Dynamic Sound Boost součástí standardní výbavy 

Nový benzinový motor 2,0 TSI (více informací naleznete v kapitole „Motory“) má výkon 180 kW 

(245 k). Oproti předchozímu naftovému motoru verze RS je nová vrcholná motorizace výkonnější a 

také o 60 kg lehčí. Vůz má díky tomu dynamičtější projev a umožňuje podávat lepší jízdní výkony. 

Ovládání vozu při sportovním způsobu jízdy usnadňuje standardně dodávané progresivní řízení. 

Zvukový projev motoru doplňuje systém Dynamic Sound Boost. 
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Příběh vozů SUV: ofenzívu zahájil KODIAQ 
 

› Předchůdcem byla TREKKA: Od roku 1966 do roku 1972 vzniklo přibližně 3 000 vozů 

› První moderní SUV značky ŠKODA byl model YETI v roce 2009 

› Současnou SUV rodinu značky ŠKODA, kterou nyní tvoří osm modelů, odstartoval v roce 

2016 KODIAQ 

 

Mladá Boleslav / Megève, 28. června 2021 – Příběh vozů SUV začal již 50 let před 

představením modelu KODIAQ v roce 2016. V roce 1966 totiž vznikl na Novém Zélandě 

terénní vůz TREKKA, který jako základ využíval dobový model OCTAVIA. Celkem bylo do 

roku 1972 vyrobeno přibližně 3 000 vozů. Cestu k moderním SUV připravila v roce 2009 

ŠKODA YETI a úspěšnou SUV ofenzívu značky ŠKODA zahájil v roce 2016 model KODIAQ. 

Současnou rodinu vozů SUV značky ŠKODA tvoří osm modelů. 

 

Předchůdcem současných SUV značky ŠKODA byla ŠKODA TREKKA, která se od roku 1966 

vyráběla na Novém Zélandě, a to na technickém základu dobového modelu OCTAVIA. Do roku 

1972 vzniklo přibližně 3 000 vozů, které se prodávaly na Novém Zélandě, ale byly vyváženy i do 

Austrálie, na Fidži, Samou a do Vietnamu. První moderní SUV značky ŠKODA byl výrazný a velmi 

praktický model YETI představený v roce 2009. Velkou SUV ofenzívu pak odstartoval v roce 2016 

model KODIAQ.  

 

KODIAQ je úspěšný po celém světě 

ŠKODA KODIAQ se brzy stala celosvětově úspěšným modelem. Do konce května 2021 bylo 

vyrobeno a dodáno zákazníkům více než 620 000 kusů tohoto velkého SUV. Díky vysoké poptávce 

je KODIAQ vyráběn kromě českého závodu v Kvasinách také v čínském Čchang-ša, v indickém 

Aurangabádu a ruském Nižním Novgorodu. KODIAQ je nabízen na 60 trzích po celém světě. 

 

Současnou rodinu vozů SUV tvoří osm modelů 

Současnou rodinu vozů SUV značky ŠKODA, kterou tvoří osm modelů, odstartoval KODIAQ, který 

je na přání dostupný i v sedmimístném provedení. Již v roce 2017 ho následoval KAROQ a v roce 

2018 dostal KODIAQ jako první SUV značky ŠKODA verzi RS. V témže roce byl speciálně pro 

čínský trh vyvinut KAMIQ jako nový kompaktní vstupní model a SUV kupé KODIAQ GT. V roce 

2019 představila ŠKODA AUTO další čínskou exkluzivitu – KAMIQ GT. Ve stejném roce bylo v 

Evropě uvedeno na trh městské SUV KAMIQ postavené na bázi modulární platformy MQB-A0. 

Představením prvního elektrického SUV ŠKODA ENYAQ iV v roce 2020 zahájila ŠKODA AUTO 

ofenzívu v oblasti elektromobility. ENYAQ iV doplnil názvosloví vozů SUV o „E“ na začátku. 

Nejmladším členem rodiny SUV značky ŠKODA je KUSHAQ, speciálně vyvinutý pro indický trh. 

Česká automobilka dosud vyrobila více než dva miliony vozů SUV. V roce 2020 tvořil podíl modelů 

SUV na celkových dodávkách téměř 40 %. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Veškeré informace k novému vozu ŠKODA KODIAQ získáte pod hashtagem 

#SkodaKodiaq. 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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