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25. výročí legendy: Čtyři generace bestselleru ŠKODA OCTAVIA    
 

› 3. září 1996 začal z nové mladoboleslavské linky sjíždět model nižší střední třídy ŠKODA OCTAVIA     

› OCTAVIA zaujala především prostorností, moderními technologiemi, bezpečnostní výbavou a atraktivním 

poměrem cena/výkon     

› Přibližně 7 milionů prodaných vozů během 25 let pasuje model OCTAVIA na bestseller značky ŠKODA          

 

Mladá Boleslav, 2. září 2021 – Před 25 lety, 3. září 1996, vstoupila společnost ŠKODA AUTO do nové éry. 

V Mladé Boleslavi byla slavnostně otevřena jedna z nejmodernějších automobilových továren v Evropě a 

zároveň se v ní rozeběhla sériová výroba zásadní novinky české značky, modelu ŠKODA OCTAVIA. Čtyři 

novodobé generace bestselleru OCTAVIA našly od té doby více než 7 milionů spokojených zákazníků.                    
 

Klíčový model ŠKODA OCTAVIA patří k základním pilířům novodobé historie společnosti ŠKODA AUTO. Sériová 

výroba se rozeběhla právě před 25 lety a od té doby se pro některé z mnoha provedení tohoto bestselleru 

mladoboleslavské automobilky rozhodlo přibližně 7 milionů zákazníků. Dlouhodobý úspěch legendy OCTAVIA se 

dlouhodobě opírá o unikátní kombinaci velkorysé prostornosti, moderní techniku, včetně elektrifikovaného pohonu 

plug-in hybridní verze OCTAVIA iV, vysokou úroveň bezpečnosti a v neposlední řadě zachování atraktivní prodejní 

ceny. OCTAVIA se před čtvrt stoletím stala srdcem značky ŠKODA.  

 

Společnost ŠKODA AUTO v roce 1996 představila první model nižší střední třídy ve své novodobé historii. Jako velmi 

šťastná volba se ukázalo i oživení tradičního zvučného typového označení OCTAVIA. V období 1959 až 1971 je neslo 

více než 280 000 vozů ŠKODA, včetně provedení OCTAVIA COMBI. Latinský výraz ‚octavia‘ znamená osmá. Jednalo 

se totiž nejen o osmý model značky vzniklý po druhé světové válce, ale i pozici ve vývojové řadě moderní generace 

vozidel ŠKODA s nezávislým zavěšením všech kol od prvního typu z roku 1933. Původní modelová řada ŠKODA 

OCTAVIA se těšila velké oblibě zákazníků i daleko za hranicemi tehdejšího Československa. Napsala také důležitou 

kapitolu v letos 120leté historii ŠKODA Motorsport. Připomeňme alespoň hattrick prvenství ve třídě na Rallye Monte 

Carlo 1961 až 1963. Nebo vítězství vozu ŠKODA OCTAVIA ve třídě na 4000 mil dlouhé rallye z kanadského 

Montrealu do Vancouveru v roce 1962, stejně jako v Shell 4000 Rally 1963. 

 

Novodobá historie legendy OCTAVIA se píše od roku 1992. Přibližně rok po začlenění mladoboleslavské automobilky 

do koncernu Volkswagen se začal rodit model nižší střední třídy. Na zcela nové podvozkové platformě koncernu VW 

vznikla díky technologii CAD (Computer Aided Design; konstruování počítačovou podporou) karoserie 

s nezaměnitelným nadčasovým designem. Šlo o dílo týmu Dirka van Braeckela.  

 

Zároveň se v Mladé Boleslavi připravovala výstavba nového výrobního areálu, umožňujícího efektivní modulární 

produkci s kompletací komponentů a montážních skupin systémem just-in-time. Provádění montážních úkonů 

usnadnilo například pojíždění skeletů karoserií na nastavitelných montážních deskách, dříve putovaly halou 

podvěšené na dopravnících. Výrobní linku v bohatě prosklené hale o rozloze 37 500 m2 doplnila nová lakovna. Po 

slavnostním otevření haly 3. září 1996 vzrostla výrobní kapacita automobilky o 90 000 na 350 000 vozů ročně. 

V nových provozech vznikaly primárně automobily ŠKODA OCTAVIA.  

 

K trumfům velmi praktického liftbacku OCTAVIA s výklopnými pátými dveřmi, představeného již 4. dubna 1996 a 

sériově vyráběného od zmíněného 3. září 1996, patřila vysoká úroveň aktivní i pasivní bezpečnosti, zahrnující přední a 

boční airbagy. Pozornost budil také velkorysý prostor pro 528-1328 litrů zavazadel, snadno přístupný rozměrnými 

výklopnými pátými dveřmi tohoto praktického liftbacku.  

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/modely-cs/octavia-cs/skoda-octavia-25-let-na-vrcholu/
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V úvodním roce 1996 mohli zákazníci vybírat ze dvou benzinových čtyřválců (1.6 MPI/55 kW, resp. 1.8 20 V/92 kW) a 

jednoho turbodieselu, úsporné jednotky 1.9 TDI/66 kW s normovanou spotřebou 5,1 litru nafty na 100 km. Postupně 

rozšiřovanou paletu motorů korunovala verze 1.8 20 V Turbo/110 kW. V březnu 1998 debutovala ještě prostornější 

karosářská varianta OCTAVIA COMBI, v roce 1999 přibylo provedení pohonem všech kol. Do listopadu 2010 vzniklo 

přes 973 tisíc liftbacků a více než 472 tisíc kombi OCTAVIA první generace.  

 

Štafetu převzala ještě úspěšnější druhá novodobá generace modelu ŠKODA OCTAVIA, vyráběná v období 2004 až 

2013. Kromě zvýšené užitné hodnoty přinesla řadu novinek, například zážehové motory s přímým vstřikem paliva či 

samočinnou dvouspojkovou převodovku DSG. Následovala třetí generace vozu OCTAVIA, vyráběná mezi lety 2012 a 

2020, a konečně aktuální čtvrtá generace, představená 11. listopadu 2019. Společnost ŠKODA AUTO nyní nabízí 

bestseller OCTAVIA s nejširší nabídkou motorizací v historii této modelové řady. Je k dispozici v provedení liftback a 

kombi, s pohonem předních či všech kol. Disponuje vyspělými zážehovými i vznětovými motory a nabízí širokou paletu 

alternativních pohonů, mezi něž patří verze na zemní plyn (CNG), plug-in hybridní a mild-hybridní verze. Ve srovnání 

s předchůdci se aktuální OCTAVIA může pochlubit také velkorysejším interiérem nabízejícím vynikající komfort 

v kombinaci s maximální úrovní bezpečnosti a pokročilými funkcemi konektivity.      

 

ŠKODA OCTAVIA si vydobyla pevné místo na trhu a těší se stále větší popularitě doma i ve světě. O tom vypovídá 

také řada prestižních ocenění.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ondřej Láník 

Komunikace Sponzoring, Classic 

T +420 734 298 184    

ondrej.lanik@skoda-auto.cz   

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

Video a fotografie k tématu: 

 

 

Video - 25. výročí legendy ŠKODA OCTAVIA   

Klíčový model ŠKODA OCTAVIA patří k základním pilířům 

novodobé historie společnosti ŠKODA AUTO. Sériová 

výroba se rozeběhla právě před 25 lety a od té doby se pro 

některé z mnoha provedení tohoto bestselleru 

mladoboleslavské automobilky rozhodlo přibližně 7 milionů 

zákazníků.  

 

YouTube                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

25. výročí legendy:  

Čtyři generace bestselleru ŠKODA OCTAVIA   

Sériová výroba v Mladé Boleslavi odstartovala 3. září 1996. 

Moderní technologie přinesly vysoký standard bezpečnosti, 

pohodlí a efektivity provozu.  

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
mailto:ondrej.lanik@skoda-auto.cz
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
https://youtu.be/wFD7F87iZKs
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/09/210902-SKODA-OCTAVIA_25th-anniversary-1.jpg
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
https://youtu.be/wFD7F87iZKs
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/09/210902-SKODA-OCTAVIA_25th-anniversary-1.jpg
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25. výročí legendy:  

Čtyři generace bestselleru ŠKODA OCTAVIA   

V úterý 3. září 1996 byl slavnostně zahájen provoz moderní 

výrobní haly v Mladé Boleslavi, zároveň odstartovala sériová 

produkce modelu ŠKODA OCTAVIA.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

25. výročí legendy:  

Čtyři generace bestselleru ŠKODA OCTAVIA   

Přestřižení pásky při příležitosti zahájení sériové produkce 

modelu ŠKODA OCTAVIA se 3. září 1996 ujal tehdejší 

český prezident Václav Havel.    

 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

25. výročí legendy:  

Čtyři generace bestselleru ŠKODA OCTAVIA   

V září 1997 debutovala ještě praktičtější ŠKODA OCTAVIA 

COMBI s prostorem pro 548 až 1512 l zavazadel. Proti 

liftbacku bylo o šest milimetrů delší a 26 mm vyšší, přitom 

jen o 15 až 30 kg těžší. O dvě léta později přibyla verze 4×4.   

   

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

25. výročí legendy:  

Čtyři generace bestselleru ŠKODA OCTAVIA   

 V období 2004 až 2013 měli zákazníci k dispozici druhou 

generaci modelu ŠKODA OCTAVIA. V září 2006 se 

představila její atraktivní outdoorová varianta OCTAVIA 

SCOUT s pohonem 4×4 a světlou výškou 180 mm.  

   

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

25. výročí legendy:  

Čtyři generace bestselleru ŠKODA OCTAVIA   

ŠKODA OCTAVIA třetí generace (2012 až 2020) s novými 

motory měla až o 17 % nižší spotřebu než předchůdce. 

Modernizované provedení tohoto modelu (2016) přineslo 

mj. Full LED světlomety a moderní asistenční systémy.      

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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25. výročí legendy:  

Čtyři generace bestselleru ŠKODA OCTAVIA   

OCTAVIA čtvrté generace je k dispozici jako liftback i kombi. 

Široká paleta pohonů zahrnuje plug-in hybridní a mild-

hybridní verzi. Ještě velkorysejší komfortní interiér nabízí 

maximální úroveň bezpečnosti a pokročilé funkce 

konektivity.    

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

25. výročí legendy:  

Čtyři generace bestselleru ŠKODA OCTAVIA    

V lednu 2001 vzdal nový dynamický model OCTAVIA RS 

(1,8 l/132 kW) hold 100 letům ŠKODA Motorsport. Aktuálně 

je v nabídce akční model OCTAVIA RS 120 let Motorsport, 

ve špičkovém provedení 2.0 TSI s výkonem 180 kW. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

25. výročí legendy:  

Čtyři generace bestselleru ŠKODA OCTAVIA   

Před 25 lety oživila ŠKODA AUTO tradiční zvučné typové 

označení OCTAVIA. V období 1959 až 1971 je neslo více 

než 280 000 vozů ŠKODA s motorem vpředu a pohonem 

zadních kol, včetně provedení OCTAVIA COMBI.  

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  

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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