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Objevte Švédsko: Testování modelů Škoda 4×4 na 

sněhu a ledu 
 

 Švédsko je ideálním místem pro zážitek z jízdy na sněhu a ledu s kompletní nabídkou vozů 

Škoda 4×4  

 Spolujízda se závodními jezdci Andreasem Mikkelsenem a Emilem Lindholmem ve voze 

Fabia RS Rally2 

 Škoda Auto se chce pokusit ve Švédsku o překonání světového rekordu v driftování na ledě  

 

Mladá Boleslav, 17. ledna 2023 – Škoda Auto objevuje Švédsko! Automobilka pořádá ve 

středním Švédsku akci 4×4 Winter Experience. V království s téměř 100 000 jezery, které 

se může pochlubit rozvinutým průmyslem a energetickým sektorem, který se svou 

udržitelností řadí k světovým lídrům, se představí kompletní portfolio modelů Škoda 

s pohonem všech kol, včetně plně elektrické řady Enyaq iV. Účastníci se mohou těšit na 

vyhlídkové jízdy nedotčenou krajinou a vzrušující aktivity zaměřené na ovladatelnost vozů 

na zamrzlém jezeře. Vrcholem akce bude spolujízda s vozem Fabia RS Rally2 a pokus 

o překonání světového rekordu v nejdelším nepřetržitém driftu na ledu s vozem 

Enyaq RS iV. 

 

Švédsko má prosperující ekonomiku s vysoce rozvinutým lesnictvím a průmyslem. Polovinu 

země pokrývají lesy, zemědělská půda tvoří asi 10 % celkové rozlohy. Švédská krajina, která je 

poměrně rovinatá, je poseta téměř 100 000 jezery, která jsou bohatým zdrojem vody. Ve 

středošvédském kraji Jämtland stojí na břehu pátého největšího jezera v zemi, Storsjön, 

město Östersund. Tam a na nedalekém ostrově Frösön pořádá Škoda Auto akci 4×4 Winter 

Experience. Univerzitní město Östersund s přibližně 50 000 obyvateli je zejména díky 

biatlonu a rychlobruslení známé i jako dějiště zimních sportů. 

 

Švédsko v posledních letech prochází významnou energetickou transformací s důrazem na 

nízkouhlíkovou výrobu. V první polovině roku 2022 bylo největším exportérem 

elektřiny v Evropě, když vyvezlo 16 terawatthodin elektrické energie. Většina švédské 

elektřiny pochází z jaderných elektráren, hydroelektráren a biopaliv. Nízkouhlíková výroba 

energie může výrazně snížit emise znečišťujících látek ve velké části severní Evropy. Švédsko 

zároveň výrazně zvyšuje efektivitu průmyslové výroby: přestože průmysl neustále roste, je 

současná spotřeba energie přibližně stejná jako v 80. letech 20. století, kdy byla průmyslová 

výroba ve Švédsku mnohem nižší. 

 

Švédský přístup je inspirací i pro společnost Škoda Auto. Udržitelnost je jedním z klíčových 

témat firemní strategie Next Level – Škoda Strategy 2030. Škoda Auto chce důsledně 
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podporovat klimaticky neutrální mobilitu a výrobu a do roku 2030 snížit emise CO₂ vozového 

parku značky Škoda o více než polovinu v porovnání s rokem 2020. 

 

V rámci akce 4×4 Winter Experience bude možné vyzkoušet celé portfolio modelů značky 

Škoda s pohonem všech kol – vozy modelových řad Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb a také 

verze 80x a RS čistě elektrických vozů Enyaq iV a Enyaq Coupé iV. Testovací jízdy se 

uskuteční na malebných trasách s minimálním dopadem na přírodu. Na zamrzlém jezeře 

budou probíhat exkluzivní aktivity: nácvik brzdění, slalom, zkouška ovladatelnosti vozidla na 

testovací dráze a v nabídce bude také škola driftu. Díky zapojení týmu Škoda Motorsport 

budou mít účastníci dokonce možnost vyzkoušet si jako spolujezdci zcela nový model 

Fabia RS Rally2. Novináři se budou moci svézt se známými jezdci, jako jsou Andreas Mikkelsen 

a Emil Lindholm. 

 

Jako vrchol akce se chce Škoda Auto pokusit o překonání světového rekordu v nejdelším 

nepřetržitém driftu na ledě a také o vytvoření nového rekordu v nejdelším nepřetržitém driftu 

na ledě s elektromobilem, a to s nově představeným vozem Enyaq RS iV.  

 

Týmy Škoda Motorsport i značky Škoda pracující na technickém vývoji sériových vozů, jezdí 

do Švédska pravidelně testovat své automobily, a to včetně prototypů. Stranou však 

nezůstávají ani ostatní skandinávské země. Poslední podobná akce, zaměřená na tehdy 

dostupné portfolio modelů s pohonem všech kol, se konala v roce 2018 ve Finsku. Nyní nastal 

čas pozvat zájemce na další kolo testovacích jízd. 
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Vybaveny do každého terénu: Od roku 1999 bylo 

zákazníkům dodáno více než 1 250 000 vozů Škoda 

s pohonem 4×4 
 

 Široké portfolio vozů s pohonem všech kol zahrnuje šest modelových řad, čtyři karosářské verze 

a tři koncepce motorů  

 Modely s pohonem všech kol od roku 1999: Octavia Combi jako první novodobý sériově vyráběný 

vůz značky Škoda s pohonem všech kol 

 Škoda Kodiaq 4×4 nejprodávanějším modelem značky Škoda s pohonem všech kol za rok 2022 

 

Mladá Boleslav, 17. ledna 2023 – Škoda Auto prováděla první testy s vozy 4×4 již ve 

40. letech minulého století. Od roku 1999 se modely s pohonem všech kol staly nedílnou 

součástí produktové nabídky značky Škoda. Po první generaci modelu Škoda Octavia 4×4 

následovala řada dalších modelů Škoda s pohonem všech kol. V současné době je na 

výběr šest modelových řad, včetně čistě elektrických modelů rodiny Enyaq iV, modelů 

Octavia a Superb, které jsou v nabídce v karosářské verzi liftback a kombi, a SUV Karoq a 

Kodiaq. Poptávka po modelech značky Škoda s pohonem 4×4 je stále vysoká – v roce 

2022 vyrobila Škoda Auto 106 118 vozů s pohonem všech kol. 

 

Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast prodeje a marketingu, 

říká: „Od roku 1999, kdy jsme představili první model Octavia Combi 4×4, zájem o vozy 

značky Škoda s pohonem všech kol neustále roste. Důležitým faktorem tohoto vývoje je 

vysoká celosvětová poptávka po modelech v segmentu SUV. Široké portfolio vozů 

Škoda 4×4 oslovuje aktivní zákazníky, kteří chtějí zažít něco nového a každý den objevovat 

něco jiného. Říkáme jim ‚contemporary explorers‘ – noví objevitelé. Modely Škoda s pohonem 

všech kol poskytují již více než 20 let optimální trakci na jakémkoli povrchu a umožňují tak 

našim zákazníkům opustit zavedené cesty – v duchu hesla ‚objevuj více‘." 

 

Všestranná nabídka vozů 4×4 

Modely Škoda Octavia a Superb jsou k dispozici s pohonem 4×4 v karosářských verzích 

liftback a kombi a s benzinovými nebo naftovými motory, jejichž výkonové spektrum sahá od 

110 kW (150 k) do 206 kW (280 k). Obě řady SUV Karoq a Kodiaq rozdělují ve verzích 4×4 na 

všechna kola výkon od 110 kW (150 k) do 180 kW (245 k) a jsou k dispozici s benzinovými 

nebo naftovými motory. Vozy Škoda s pohonem všech kol jsou vybaveny sedmistupňovou 

automatickou převodovkou DSG. Vrcholem nabídky modelů Škoda 4×4 jsou čistě elektrické 

vozy rodiny Enyaq iV ve výkonových verzích 80x (195 kW) a RS (220 kW)* s dvěma 

elektromotory.  
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Pohon všech kol zajišťuje větší bezpečnost a zvyšuje potěšení z jízdy  

Moderní pohony všech kol značky Škoda zajišťují optimální trakci za všech okolností, a to 

nejen v zimním počasí při jízdě na sněhu nebo na zledovatělé vozovce. Jsou přímo propojeny 

s asistenčními systémy řidiče a na měnící se podmínky na vozovce reagují v řádu milisekund. 

To zvyšuje nejen bezpečnost všech cestujících i ostatních účastníků silničního provozu, ale i 

potěšení z jízdy na zcela suchých silnicích. Čtyři poháněná kola spolupracují s inteligentními 

asistenčními systémy, díky čemuž zvyšují jízdní stabilitu a zajišťují rychlejší průjezd zatáčkou. 

Kromě toho nabízí pohon všech kol velké výhody také při tažení přívěsu – u modelu Škoda 

Kodiaq až do hmotnosti 2 500 kg. 

 

První testy s pohonem 4×4 probíhaly již ve 40. letech minulého století 

Škoda Auto vyráběla své první modely s pohonem 4×4 již na počátku 40. let minulého století. 

Superb OHV se zdvihovým objemem 3 litry se stal základem pro vojenské vozidlo 

Superb 3000 – Kfz 15, přičemž pod typovým označením 956 se testovala i verze s pohonem 

všech kol. V 60. letech Škoda Auto přestala vyvíjet terénní vozidla pro vojenské účely a 

zaměřila se na zemědělství. Na počátku 60. let byl ve spolupráci s ČZ Strakonice vyvinut typ 

998, zvaný Agromobil, a o něco později typ 990. Z předpokládaných 13 vyrobených 

prototypů dodnes existují dva, z nichž jeden je ve sbírce Škoda Muzea. V rámci modernizace 

užitkového vozu Škoda 1203 se v Mladé Boleslavi uvažovalo také o komerční verzi modelu s 

pohonem všech kol (typ 779, 1970), která se však nikdy nezačala vyrábět. 

 

Octavia Combi 1. generace jako první novodobý vůz značky Škoda s pohonem všech kol 

Škoda Octavia Combi 1. generace byla jako první novodobý sériově vyráběný vůz značky 

Škoda s pohonem všech kol představena v roce 1999. U všech motorů tohoto modelu se 

o přenos hnací síly starala manuální převodovka. Lamelová spojka pak přenášela část hnací 

síly také na zadní nápravu. Octavia 4×4 znamenala pro značku Škoda velký úspěch i proto, že 

modely s pohonem všech kol byly v této třídě a v této cenové kategorii na přelomu tisíciletí 

spíše raritou. Poté Škoda Auto svou nabídku vozů 4×4 neustále rozšiřovala. Kromě 

následujících generací modelu Octavia byly uvedeny na trh ve verzích s pohonem všech kol 

také Superb, Yeti a modely Kodiaq a Karoq. Škoda Enyaq iV přináší i v době elektromobility 

pohon 4×4 ve verzích 80x a RS se dvěma elektromotory. Od roku 1999 dodala Škoda Auto 

svým zákazníkům více než 1,25 milionu vozů s pohonem všech kol. Celkem bylo vyrobeno 

zhruba 410 000 vozů Octavia s pohonem všech kol. Bestseller značky Škoda je tak zároveň 

nejčastěji dodávaným modelem s pohonem všech kol vůbec. Octavia 4×4 je šestinásobným 

vítězem titulu „Vůz roku s pohonem všech čtyř kol“ německého časopisu Auto Bild 

Allrad. V letech 2014, 2015, 2019, 2020 a 2021 zvítězila jako nejlepší dovážený automobil 

v kategorii „Osobní vůz 4×4 do 40 000 eur“ a v roce 2020 dosáhla dvojnásobného vítězství, 

když se stala navíc i absolutním vítězem své kategorie. 
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Věděli jste, že… 

 

• novodobá historie vozů Škoda 4×4 se začala psát v roce 1999, kdy byla uvedena na trh 

Škoda Octavia Combi 4×4? 

• v roce 2022 bylo vyrobeno 14 463 vozů Škoda Octavia 4×4? 

• aktuálně značka Škoda nabízí pohon všech kol v šesti modelových řadách? 

• Enyaq iV, Octavia a Superb zvítězily v roce 2021 ve čtenářské anketě Allradautos des Jahres 

německého odborného časopisu Auto Bild Allrad mezi importovanými vozy? 

• Německo je v současnosti největším trhem pro vozy značky Škoda s pohonem všech kol 

z hlediska objemu? 

• Island je v současnosti největším trhem pro vozy značky Škoda s pohonem všech kol 

z hlediska podílu 4×4 u prodaných vozů? 

• aktuálně nejprodávanějším vozem s pohonem 4×4 v portfoliu značky Škoda je model Kodiaq? 

V roce 2022 bylo vyrobeno 45 170 vozů tohoto SUV s pohonem všech kol. 

• Škoda Kodiaq 4×4 může táhnout přívěs o hmotnosti až 2 500 kg? 

 

 

Přehled: Aktuální modelové verze značky Škoda s pohonem 4×4:  

• Škoda Octavia 4×4  

• Škoda Octavia Combi 4×4 

• Škoda Octavia Sportline 4×4 

• Škoda Octavia Combi Sportline 4×4 

• Škoda Octavia Scout 4×4  

• Škoda Octavia RS 4×4  

• Škoda Octavia Combi RS 4×4  

• Škoda Karoq 4×4  

• Škoda Karoq Sportline 4×4 

• Škoda Kodiaq 4×4  

• Škoda Kodiaq Sportline 4×4 

• Škoda Kodiaq RS 4×4 

• Škoda Superb 4×4 

• Škoda Superb Combi 4×4 

• Škoda Superb Sportline 4×4 

• Škoda Superb Combi Sportline 4×4 

• Škoda Superb Scout 4×4 

• Škoda Enyaq iV 80x 

• Škoda Enyaq RS iV 

• Škoda Enyaq Coupé RS iV 
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Technologie: Moderní elektronicky řízený pohon 

všech kol zajišťuje optimální účinnost 
 

 Modely s benzinovými a naftovými motory využívají elektronicky řízenou mezinápravovou 

vícelamelovou spojku 

 Ve vozech rodiny Enyaq iV zajišťují pohon všech kol dva elektromotory  

 Za normálních podmínek využívají vozy 4×4 pouze přední nebo zadní pohon 

 

Mladá Boleslav, 17. ledna 2023 – Pro efektivní přenos hnací síly používá Škoda Auto 

u svých modelů s pohonem všech kol pokročilý elektronický management. V modelech 

rodiny Enyaq iV zajišťují pohon 4×4 dva elektromotory. Řady Octavia, Superb, Karoq 

a Kodiaq využívají elektronicky řízenou mezinápravovou vícelamelovou spojku, která 

rozděluje hnací sílu mezi přední a zadní nápravu. 

 

Johannes Neft, člen představenstva společnosti Škoda Auto odpovědný za oblast 

technického vývoje, říká: „Pohon všech kol pomáhá dále zlepšovat jízdní vlastnosti a zajišťuje 

tak výrazně vyšší bezpečnost u spalovacích i elektrických vozidel. To platí nejen v zimě, 

například na sněhu nebo ledu, ale také na suchých nebo mokrých vozovkách. Moderní 

elektronické řídicí systémy optimálně reagují na měnící se podmínky na vozovce v řádu 

milisekund a zajišťují, že jízdní situace zůstává pod kontrolou. Pokud to však podmínky dovolí, 

je poháněna pouze jedna náprava, díky čemuž jsou modely s pohonem všech kol úspornější.“ 

 

Modely 4×4 řady Enyaq iV a Enyaq Coupé iV s elektromotorem na obou nápravách 

Škoda Auto používá u svých modelů s pohonem všech kol moderní technologie a dvě různé 

koncepce. Modely 4×4 z rodiny Enyaq iV – varianty 80x a RS – mají dva elektromotory, 

z nichž jeden pohání přední nápravu a druhý zadní nápravu. Na zadní nápravě je, stejně jako 

u modelů řady Enyaq iV s jedním elektromotorem a pohonem zadních kol, zabudován 

synchronní elektromotor s permanentním magnetem (PMSM) o výkonu 150 kW. Ve většině 

jízdních situací dosahuje účinnosti přes 90 %, a je tak velmi efektivní. Pokud to jízdní situace 

vyžaduje, například při nižší přilnavosti, zajistí navíc pohon předních kol asynchronní 

elektromotor (ASM) o výkonu 80 kW zabudovaný na přední nápravě. Vyznačuje se 

krátkodobou přetížitelností a nízkými třecími ztráty při nečinnosti. Systémový výkon verze 

Enyaq iV 80x činí 195 kW, u verze RS iV činí výkon 220 kW*. Vzhledem k tomu, že zde nejsou 

použity žádné součásti, jako jsou kardanova hřídel, spojky nebo diferenciály, neexistuje mezi 

oběma nápravami žádné mechanické spojení. Systém proto pracuje velmi rychle a efektivně. 

Elektronické řízení elektromotorů je tak rychlé a plynulé, že řidič ani nepostřehne potřebné 

korekce v součinnosti s asistenčními systémy. 
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Rozdělení hnací síly ve vozech se spalovacími motory pomocí mezinápravové 

vícelamelové spojky 

Škoda Auto používá u svých modelů se spalovacím motorem a pohonem všech kol 

elektronicky řízenou mezinápravovou vícelamelovou spojku. Její současná šestá generace je 

téměř o 0,8 kg lehčí než spojka předchozí generace a pomáhá vozům dosahovat velmi nízkou 

spotřebu paliva. K vysoké účinnosti přispívá použití oleje s nízkou viskozitou, snížené předpětí 

ložiska a vylepšené vnitřní mazání. Okamžitou odezvu zajišťuje řídicí jednotka, která je přímo 

její součástí. Řada senzorů neustále vyhodnocuje parametry, například otáčky kol, úhel 

natočení kol, příčné a podélné zrychlení vozu, polohu plynového pedálu, otáčky motory nebo 

aktuální točivý moment. Na základě těchto parametrů řídicí jednotka lamelové spojky během 

milisekund vypočítá a zkoordinuje optimální přenos točivého momentu na jednotlivá kola. 

Pohon Škoda 4×4 funguje zcela automaticky a je připraven poskytnout řidiči vždy nejlepší 

možnou trakci. 

 

Princip fungování lamelové spojky 

Řídicí jednotka reguluje otáčky hnacího čerpadla v lamelové spojce. Kromě pístkového 

čerpadla se skládá z elektromotoru a odstředivého ventilu, který podle otáček čerpadla řídí 

tlak oleje v hlavním pracovním pístu. Čím jsou otáčky čerpadla vyšší, tím větší hnací moment 

může mezinápravová spojka přenést na zadní nápravu. K jejímu otevření, a tedy přenosu sil 

primárně na přední nápravu, dojde naopak při nižších otáčkách hnacího čerpadla za běžných 

jízdních podmínek a požadavků. V tomto případě se model s pohonem 4×4 chová jako 

srovnatelné vozidlo s pohonem předních kol. Pokud snímače systému zaznamenají změnu 

jízdní situace, například v důsledku ztráty trakce předních kol, zvýší se tlak oleje na lamely 

mezinápravové spojky a točivý moment se během několika milisekund v ideálním poměru 

přenese i na zadní kola. Pokud přední kola již ztrácí přilnavost, přesune vícelamelová spojka až 

90 % hnacího momentu na zadní nápravu a v případě potřeby je dokonce schopna přenést až 

85 % hnací síly na jedno kolo. Elektronická uzávěrka diferenciálu EDS na přední a zadní 

nápravě také zabraňuje protáčení jednotlivých kol při nedostatečné přilnavosti selektivním 

přibrzděním protáčejícího se kola. 
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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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Bezpečnost: Skvělá ovladatelnost v náročných 

situacích 
 

 Systém reaguje v řádu milisekund na měnící se podmínky na vozovce 

 U pohonu 4×4 přenáší každé kolo méně síly, a tak si déle udržuje přilnavost 

 Škoda Auto nabízí užitečné prvky výbavy a chytré příslušenství pro zimní období 

 

Mladá Boleslav, 17. ledna 2023 – Systémy pohonu všech kol v kombinaci s moderní 

víceprvkovou zadní nápravou zajišťují za všech okolností velmi dobré jízdní vlastnosti. 

Díky rozložení hnací síly na čtyři kola musí jednotlivá kola přenášet menší sílu než u 

vozidla s jednou poháněnou nápravou, a proto si každé kolo déle udrží přilnavost. Tento 

větší rozsah k dosažení meze adheze, například při přenosu bočních sil, umožňuje vozidlu 

rozjezd i na kluzkém povrchu. S ohledem na chladné roční období nabízí Škoda Auto také 

komfortní prvky výbavy, jako je vyhřívání sedadel, volantu, čelního skla nebo nezávislé 

topení. 

 

Stabilní jízdní vlastnosti a lepší trakce na kluzkých, mokrých a nezpevněných cestách 

Pohon Škoda 4×4 naplno ukazuje své přednosti zejména v zimě, ale nabízí také velké výhody 

na nezpevněném povrchu a při tažení karavanu nebo přívěsu pro přepravu lodí nebo koní. 

Elektronický řídicí systém reaguje během milisekund na měnící se podmínky na vozovce a 

stabilizuje jízdní chování přerozdělením hnací síly ještě dříve, než řidič rozpozná potenciální 

nebezpečí nebo stihne sám zasáhnout.  

 

Inteligentní mezinápravová lamelová spojka a moderní víceprvková zadní náprava 

Jádrem systému pohonu všech kol značky Škoda pro vozy se spalovacím motorem je 

elektronicky řízená mezinápravová lamelová spojka. Všechny modely Škoda 4×4 jsou 

vybaveny vyspělou víceprvkovou zadní nápravou, která zajišťuje přesné vedení kol a zvyšuje 

ovladatelnost, bezpečnost a pohodlí cestujících. 

 

Fyzikální výhody pohonu všech kol 

Nejdůležitější fyzikální výhodou pohonu všech kol je rozdělení hnací síly na všechna čtyři kola. 

Přitom každé jednotlivé kolo přenáší menší točivý moment než u vozidla s jednou poháněnou 

nápravou. To ponechává větší manévrovací prostor až do dosažení meze adheze, což lze 

využít například k přenosu bočních vodicích sil. Vozidlo tak zůstává ovladatelné 

a kontrolovatelné. Pohon všech kol navíc dokáže přenášet větší výkon, což umožňuje lepší 

akceleraci a v některých situacích je to dokonce nutný předpoklad pro rozjezd. 
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Komfortní prvky výbavy pro zimní období 

Pro větší pohodlí v zimě nabízí značka Škoda svým zákazníkům různé prvky výbavy. Vyhřívání 

volantu zabraňuje studeným rukám, vyhřívané čelní sklo zajišťuje bezpečný výhled bez 

nutnosti škrábání námrazy. Škrabku na led, jeden z nejznámějších Simply Clever prvků značky 

Škoda, lze stále nalézt ve víčku palivové nádrže. U vozů rodiny Enyaq iV se tento praktický 

doplněk nachází ve víku zavazadlového prostoru. Na přání jsou k dispozici také vyhřívaná 

zadní sedadla. Nezávislé topení, rovněž dodávané na přání, pak vyhřívá interiér a motor ještě 

před rozjezdem. Topení lze pohodlně naprogramovat nebo zapnout na dálku pomocí 

dálkového ovládání. Škoda Originální příslušenství zahrnuje také praktické gumové vkládané 

koberce nebo oboustrannou vanu do zavazadlového prostoru, střešní nosiče nebo střešní 

boxy, určené například pro přepravu lyžařské výbavy. 
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Portfolio modelů: Škoda má v nabídce šest 

modelových řad s pohonem všech kol 
 

 Od modelu Octavia po Enyaq iV: Pohon všech kol je k dispozici pro čtyři karosářské verze 

 Pohon: Kromě benzinových a naftových motorů je na výběr také elektrický pohon 

 Všestrannost: Vozy 4×4 jsou k dispozici v mnoha výbavových stupních 

 

Mladá Boleslav, 17. ledna 2023 – S modely Octavia, Superb, Karoq a Kodiaq a s modely 

rodiny Enyaq iV nabízí Škoda Auto v současnosti šest modelových řad s pohonem 4×4. 

Kromě karosářských verzí liftback, kombi a SUV zahrnuje nabídka vozů s pohonem všech 

kol také kupé SUV. K dispozici jsou modely s benzinovým a naftovým motorem a také 

elektromobily. Velmi rozmanitá je rovněž nabídka výbavových verzí, od modelů Scout a 

Sportline až po verze RS a L&K. Výkonové spektrum sahá od 110 kW (150 k) u modelů 

Octavia, Karoq a Kodiaq až po 206 kW (280 k) u modelu Superb a 220 kW* (299 k) u 

čistě elektrických RS modelů rodiny Enyaq iV. 

 

Škoda Octavia 

Bestseller značky Škoda a průkopník pohonu 4×4 je i ve své čtvrté generaci k 

dispozici v karosářské verzi liftback a kombi v mnoha výbavových stupních jako vůz s 

pohonem všech kol. Ve výbavových stupních Ambition a Style je pohon 4×4 k dispozici v 

kombinaci s motorem 2,0 TSI 140 kW a 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k). Dalším motorem 

dostupným pro model Octavia Scout je 2,0 TDI o výkonu 147 kW (200 k), který Škoda 

dodává také do sportovního modelu Octavia RS. V modelu Octavia je použita elektronicky 

řízená mezinápravová vícelamelová spojka šesté generace. Je přibližně o 0,8 kg lehčí než 

předchozí verze a má optimalizovanou účinnost, což umožňuje snížit spotřebu paliva. 

Navíc reaguje ještě rychleji díky integrované řídicí jednotce. Octavia Scout se světlou výškou 

zvýšenou o 15 mm na celkových 163 mm je také vybavena paketem pro špatné cesty, který 

zahrnuje spodní kryt zadní nápravy. Součástí standardní výbavy této varianty je jízdní režim 

Off-road, který přizpůsobuje nastavení systémů jízdní stability, jako je ABS, ASR nebo ESC, 

pro jízdu v terénu. Změní se tak průběh reakce plynového pedálu, sedmistupňová převodovka 

DSG řadí ve vyšších otáčkách a deaktivuje se předepínání bezpečnostních pásů, pokud je 

součástí výbavy Proaktivní ochrana cestujících. Standardem je také nastavitelné ambientní 

osvětlení a Asistent pro jízdu z kopce. Modely Octavia s naftovým motorem a pohonem 

všech kol dokáží táhnout přívěs o hmotnosti až 2 000 kg. V roce 2022 vyrobila Škoda Auto 

14 463 vozů Octavia s pohonem všech kol. 

 

Škoda Superb 

U modelu Superb je pohon všech kol s elektronicky řízenou vícelamelovou spojkou páté 

generace standardem pro dva nejvýkonnější motory - 2,0 TDI o výkonu 147 kW (200 k) 
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a 2,0 TSI o výkonu 206 kW (280 k). Pohon všech kol nabízí kromě výbavového stupně Style 

také varianty L&K a Sportline pro model nabízený v karosářských verzích liftback a kombi, 

stejně jako model Superb Scout, který je k dispozici pouze ve verzi kombi. Stejně jako 

Octavia Scout nabízí tento model paket pro špatné cesty s o 15 mm větší světlou výškou, 

jízdní režim Off-road, nastavitelné ambientní osvětlení a Asistenta pro jízdu z kopce. Oba 

motory umožňují táhnout přívěs o hmotnosti až 2 200 kg. Škoda Auto v roce 2022 vyrobila 

12 436 vozů Superb 4×4. 

 

Škoda Karoq 

Kompaktní SUV Škoda Karoq je k dispozici s pohonem všech kol od výbavového stupně 

Ambition. Škoda nabízí pohon 4×4 v kombinaci s motorem 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k). 

Výhradně pro Karoq Sportline a Sportline Exclusive je k dispozici také motor 2,0 TSI o výkonu 

140 kW (190 k) s pohonem všech kol. O distribuci točivého momentu se stará elektronicky 

řízená vícelamelová spojka páté generace. Stisknutím tlačítka lez aktivovat i funkci Off-road. 

S motorem 2,0 TDI může Karoq táhnout přívěs o hmotnosti až 2 100 kg. Při parkování přívěsu 

pomáhá na přání dostupný Asistent pro manévrování s přívěsem Trailer Assist, který při 

pomalém couvání manévruje přívěsem v požadovaném směru pomocí automatických pohybů 

volantu. Za rok 2022 vyrobila Škoda Auto 18 203 vozů Karoq 4×4. 

 

Škoda Kodiaq 

SUV, které je na přání k dispozici i v sedmimístném provedení, se s velkorysým prostorem 

pohybuje na horní hranici segmentu kompaktních SUV. Stejně jako Karoq je i Kodiaq od 

výbavového stupně Ambition k dispozici s pohonem všech kol, přičemž na výběr je motor 

2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k). Motory 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k) a 2,0 TDI o 

výkonu 147 kW (200 k) jsou standardně k dispozici s pohonem 4×4 ve výbavovém stupni 

Style a ve verzích Kodiaq L&K a Kodiaq Sportline. Sportovní vrcholný model Kodiaq RS také 

rozděluje výkon 180 kW (245 k) motoru 2,0 TSI na všechna čtyři kola. Modely Kodiaq s 

pohonem všech kol a naftovým motorem umožňují táhnout přívěs o hmotnosti až 2 500 kg. 

Stejně jako u modelu Karoq nabízí také Kodiaq na přání Asistenta pro manévrování s přívěsem 

Trailer Assist, který pomáhá při manévrováním s přívěsem. Celkem bylo vyrobeno více než 

429 000 vozů Kodiaq, z nichž více než 309 000 je vybaveno pohonem všech kol. V roce 2022 

bylo vyrobeno 45 170 vozů Kodiaq s pohonem 4×4. 

 

Škoda Enyaq iV  

Čistě elektrický Enyaq iV je k dispozici ve dvou výkonových verzích s pohonem všech kol. 

Enyaq iV 80x má, stejně jako Enyaq RS iV a Enyaq Coupé RS iV, dva elektromotory. 

Synchronní elektromotor s permanentním magnetem (PMSM) umístěný na zadní nápravě má 

výkon 150 kW a asynchronní elektromotor (ASM) na přední nápravě má výkon 80 kW. 

Elektronicky řízené elektromotory přenášejí výkon přímo na příslušnou nápravu a zajišťují tak 

v případě potřeby pohon všech kol. Systémový výkon vozu Enyaq iV 80x činí 195 kW, 

maximální točivý moment je 425 Nm. Systémový výkon modelů Enyaq RS iV 
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a Enyaq Coupé RS iV činí 220 kW*, maximální točivý moment dosahuje 460 Nm. Modely RS 

řady Enyaq iV a Enyaq Coupé iV jsou tak v současnosti nejvýkonnějšími sériově vyráběnými 

vozy značky Škoda. U modelů Enyaq iV s pohonem všech kol mohou řidiči na rozdíl od verzí 

s pohonem zadních kol zvolit také 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. Maximální hmotnost přípojného vozidla činí u verzí 80x a RS rodiny 

Enyaq iV 1 400 kg při 8% stoupání. Asistent pro manévrování s přívěsem Trailer Assist 

pomáhá v případě potřeby při manévrování s přívěsem. Škoda Auto v roce 2022 vyrobila 

15 846 vozů rodiny Enyaq iV s pohonem všech kol. 

 

* Maximální elektrický výkon 220 kW: Maximální jízdní výkon, který je dle UN-GTR.21 dostupný po dobu až 30 sekund. 

Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména venkovní teplota a stav nabití, 

teplota, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru. Maximální jízdní výkon je k dispozici, když je teplota 

vysokonapěťového akumulátoru v rozmezí 23-50°C a jeho úroveň nabití je vyšší než 88 %. Odchylky, zejména od výše uvedených 

parametrů, mohou vést od snížení jízdního výkonu až k jeho úplné nedostupnosti. Teplotu vysokonapěťového akumulátoru lze do 

určité míry ovlivnit pomocí funkce nezávislé klimatizace a úroveň nabití je možné nastavit v infotainmentu vozidla. Aktuálně 

dostupný jízdní výkon se zobrazuje na indikátoru výkonu vozidla. Pro zachování nejlepší využitelné kapacity vysokonapěťového  

akumulátoru se při každodenním používání vozidla doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití na 80 % (na 100 % doporučujeme 

vysokonapěťový akumulátor nabíjet například pouze před delší cestou). 

 

 

Kontakt  

Vítězslav Kodym 

Vedoucí Komunikace produktu 

P +420 326 811 784 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 

Michaela Sklenářová 

Tisková mluvčí Komunikace produktu 

P +420 730 862 342 

michaela.sklenarova@skoda-auto.cz 
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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. 
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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. 


