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ŠKODA ENYAQ iV a ŠKODA FABIA jsou nejlepšími vozy své třídy 
v testu Euro NCAP  
 

› Dva modely značky ŠKODA jsou nejbezpečnějšími testovanými vozy své třídy v roce 2021 

› ENYAQ iV a FABIA vynikají zejména špičkovými hodnotami v oblasti ochrany cestujících 

› Od roku 2008 získalo všech 14 testovaných modelů značky ŠKODA nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení 

 

Mladá Boleslav, 4. ledna 2022 – Velké ocenění pro ŠKODA AUTO: organizace European New Car Assessment 

Programme (Euro NCAP) vyhlásila plně elektrické SUV ŠKODA ENYAQ iV a čtvrtou generaci vozu ŠKODA 

FABIA nejlepšími vozy ve své třídě v testovacím roce 2021. Oba modely jsou v daných třídách nejbezpečnější 

ze všech testovaných vozidel v minulém roce. Se získanými 86 % z celkového možného počtu bodů je ENYAQ 

iV dosud nejbezpečnějším SUV v tomto referenčním testu bezpečnosti. Nová FABIA dosáhla svými 78 % 

nejlepšího výsledku mezi vloni testovanými kompaktními automobily. ŠKODA AUTO je jedinou automobilkou, 

která je zastoupena dvěma vozy označenými za nejlepší ve své třídě pro rok 2021. Od roku 2008 získaly 

všechny nové modely značky ŠKODA nejvyšší možné hodnocení pěti hvězdiček. 

 

Euro NCAP pravidelně sestavuje seznam vozů, které si během předchozího roku vedly nejlépe v referenčních testech 

bezpečnosti. Pro rok 2021 se mezi nejlepší ve své třídě řadí hned dva modely ŠKODA: ENYAQ iV v kategorii SUV a 

FABIA v kategorii kompaktních vozů. ŠKODA se tak stala jediným výrobcem, který obsadil v roce 2021 první místo ve 

dvou kategoriích. Vozy ENYAQ iV a FABIA jsou v pořadí 13. a 14. novým modelem značky ŠKODA, který od roku 

2008 bez výjimky získal nejvyšší hodnocení pěti hvězdiček. Už v roce 2014 obdržela třetí generace vozu ŠKODA 

FABIA ocenění nejlepší ve své třídě. Vzhledem k tomu, že se požadavky v testech Euro NCAP stále zpřísňují, je 

porovnání nejlepších vozů možné pouze pro kalendářní roky 2020 a 2021. Tím je zajištěno, že automobily podléhají 

stejným testovacím podmínkám. 

 

ŠKODA ENYAQ iV loni získala v testu Euro NCAP nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení a celkem 86 % z celkového 

počtu možných bodů. První vůz značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu 

Volkswagen dosáhl v rozsáhlých nárazových a bezpečnostních testech organizace Euro NCAP vynikajících výsledků, 

a to zejména v oblasti ochrany cestujících. Kombinací 94 % maximálně dosažitelných bodů za ochranu dospělých a 

89 % za ochranu dětí ve voze vytvořilo SUV značky ŠKODA absolutní rekord v hodnocení testů Euro NCAP, které 

jsou od roku 2020 opět přísnější. Tento výsledek byl překonán pouze jednou, a to vozem vyšší třídy. 

 

Nová ŠKODA FABIA v testu Euro NCAP dosáhla dalšího zvýšení bezpečnosti díky přechodu na modulární platformu 

koncernu Volkswagen MQB A0, která mimo jiné poprvé umožnila využití sedmi moderních asistenčních systémů. 

Čtvrtá generace úspěšného modelu získala 78 % maximálního dosažitelného počtu bodů a stejně jako ENYAQ iV 

zazářila především v oblasti ochrany cestujících s 85 % možných bodů za ochranu dospělých a 81 % maximálního 

počtu bodů za bezpečnost dětí. 

  

European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) je sdružení ministerstev dopravy, automobilových klubů, 

svazů pojišťoven a výzkumných ústavů z osmi evropských zemí, založené v roce 1997. Konsorcium má sídlo v 

belgické Lovani (Leuven). Provádí bezpečnostní testy aktuálních modelů a hodnotí jejich aktivní a pasivní bezpečnost, 

jakož i bezpečnou záchranu a vyproštění. V uplynulých letech se testy postupně zpřísňovaly a nyní zahrnují hned 

několik scénářů kolizí. Zatímco dříve se hodnotily výhradně výsledky nárazových testů, dnes se do výsledku stále 

výrazněji promítá i hodnocení aktivních bezpečnostních a asistenčních systémů. 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner    Martin Preusker  

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

P +420 730 862 420    P +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ENYAQ iV nejlepší SUV ve své třídě v testu Euro NCAP   

Nezávislá organizace European New Car Assessment 

Programme (Euro NCAP) ocenila model ŠKODA ENYAQ iV 

v referenčních testech bezpečnosti pro rok 2021 jako 

nejlepší vůz své třídy.  

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

FABIA nejbezpečnější kompaktní automobil 2021 

Čtvrtá generace vozu ŠKODA FABIA je jako nejbezpečnější 

kompaktní automobil druhým modelem značky ŠKODA 

v čele žebříčku nejlepších vozů své třídy v testu Euro NCAP 

za rok 2021. 

 

 

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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