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Asistenční systémy: Větší jízdní dynamika na sněhu 

a v terénu 
 

 Systém XDS nahrazuje samosvorný diferenciál a umožňuje rychlý průjezd zatáčkou 

 Jízdní režimy Off-road, Snow a Traction pomáhají v náročných situacích 

 Asistent při jízdě z kopce koriguje rychlost vozu při sjíždění prudkých svahů 

 

Mladá Boleslav, 17. ledna 2023 – Ve vozech Škoda s pohonem všech kol pomáhají v náročných 

situacích speciální elektronické asistenční systémy, které poskytují ještě vyšší bezpečnost a větší 

prožitek z jízdy. Systém XDS+ rozšiřuje rozsah funkcí elektronické uzávěrky diferenciálu (EDS) 

a umožňuje rychlejší průjezd zatáčkou. V zimních podmínkách a v terénu mohou řidiči modelů 

Škoda 4×4 využít jízdní profily Snow a Off-road nebo Asistenta při jízdě z kopce. 

 

Modely Škoda Auto s pohonem všech kol jsou vybaveny elektronickou uzávěrkou diferenciálu (EDS) 

na přední i zadní nápravě. EDS zasahuje v nižších rychlostech, a to tehdy, když dochází k protáčení 

jednoho kola na stejné nápravě. Systém přibrzděním protáčejícího se kola přenese více točivého 

momentu na druhé kolo s lepší trakcí. Systém XDS+ zasahuje i při vyšších rychlostech, což umožňuje 

ještě lepší držení stopy při rychlém průjezdu zatáčkou. Jakmile elektronika rozpozná, že jedno z kol 

na vnitřní straně zatáčky je příliš odlehčeno, systém prostřednictvím hydrauliky systému ESC cíleně 

zvýší brzdný tlak na toto kolo, aby obnovil optimální trakci. Systém XDS+ funguje jako samosvorný 

diferenciál a eliminuje nedotáčivost v rychle projížděných zatáčkách. 

 

Bezpečná jízda na sněhu a v terénu 

U verzí 4×4 modelů Karoq a Kodiaq lze zvolit z nabídky jízdních profilů režim Snow. Verze 4×4 modelů 

Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq mají v závislosti na výbavě také režim Off-road, který optimalizuje 

při jízdě mimo zpevněnou vozovku nastavení asistenčních systémů pro jízdu v terénu. Je aktivní 

do rychlosti 30 km/h a zahrnuje podporu rozjezdu a trakce, brzdění a pomáhá při jízdě z prudkého 

kopce tím, že reguluje rychlost vozidla při prudkém sjezdu mimo silnici prostřednictvím brzdové 

soustavy a brzdného momentu motoru. U Off-road režimu se na displeji infotainment systému 

zobrazují také údaje jako úhel natočení kol, kompas a výškoměr. Režim Snow pomáhá v momentě, 

kdy se vůz pohybuje po povrchu s nízkou adhezí. Například protiblokovací systém ABS umožňuje 

o něco delší smýknutí kol, aby se zvětšil brzdný účinek nahrnutím sněhu před pneumatiku. 

Protiprokluzový systém ASR rovněž dovolí větší protočení kol pro lepší záběr lamel zimních 

pneumatik. Sedmistupňová automatická převodovka DSG řadí vyšší převodové stupně v nižších 

otáčkách než obvykle a plynový pedál reaguje vláčněji tak, aby se nežádoucím skokovým přidáním 

točivého momentu zamezilo protočení kol. 
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Režim Traction pro modely Enyaq iV 

Modely řady Enyaq iV nabízí jízdní režim Traction, který je navržený pro jízdu na nezpevněných nebo 

kluzkých površích. Tento režim zajišťuje stálý pohon všech kol do rychlosti 20 km/h a zároveň snižuje 

přenos točivého momentu. U vozidel, pro která je na přání dostupný adaptivní podvozek DCC, 

nastavuje tlumení na hodnotu Soft pro dosažení maximální trakce.  
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Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k modelům s pohonem 4×4 ve Škoda Auto získáte pod hashtagem 

#SkodaExploresSweden. 

 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích, jako je Indie a severní Afrika; 
 v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq 

iV, Enyaq Coupé iV, Slavia a Kushaq; 
 v roce 2022 dodala zákazníkům celosvětově 731 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
 zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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