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ŠKODA VISION E: Zažijte automobilovou budoucnost 
na vlastní kůži 
 

› Studie VISION E s elektrickým pohonem přiblíží na autosalonu IAA 2017 strategii v oblasti 

elektromobility značky ŠKODA 

› Vylepšený design studie prezentované v Šanghaji 

› Studie VISION E umožňuje automatizované řízení úrovně 3 

› Do roku 2025 bude mít ŠKODA v nabídce kromě plug-in-hybridů i pět čistě elektricky 

poháněných vozů 

› Elektromobilita značky ŠKODA bude Simply Clever  

 

Pro značku ŠKODA se již brzy elektromobilita stane nedílnou součástí každodenního života. 

V globální růstové strategii podniku hrají elektromobily klíčovou roli. Do roku 2025 bude mít 

ŠKODA v nabídce kromě plug-in hybridů i pět čistě elektricky poháněných vozů. Pak bude 

mít každý čtvrtý na světě prodaný vůz značky ŠKODA plug-in-hybridní nebo čistě elektrický 

pohon. Všechny budoucí lokálně bezemisní modely značky ŠKODA přesvědčí kvalitou 

typickou pro značku ŠKODA. Díky dlouhému dojezdu, jednoduchému nabíjení a vynikající 

hospodárnosti bude elektromobilita značky ŠKODA Simply Clever. 

 
„Jedním ze čtyř pilířů naší Strategie 2025 je elektrifikace naší modelové řady. Již pro modelový rok 

2019 uvedeme na trh model ŠKODA SUPERB s plug-in hybridním pohonem. V roce 2020 bude 

poté následovat náš první čistě elektrický model. Ve Frankfurtu prezentujeme studii VISION E, 

která dává konkrétní představu, jak by první elektrický model mohl vypadat,“ říká předseda 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. 

 

Současně bude ŠKODA na základě modulární stavebnice pro elektrifikaci vyvíjet další 

elektromobily. Tento vývoj probíhá paralelně s implementací dalších stupňů automatizovaného 

řízení do sériové výroby. V budoucnu bude řidič moci svému vozu svěřit stále více úkolů. 

Elektromobily značky ŠKODA disponují odpovídající základní architekturou, potřebnou k tomu, 

aby tyto ve střednědobém a dlouhodobém horizontu použitelné funkce mohly být integrovány 

do palubní elektroniky. 

 

Automobilový průmysl se nachází v procesu velkých změn. Otevírají se nové oblasti, pro které má 

značka ŠKODA produkty a řešení nebo je bude vyvíjet. Jde například o oblast služeb pro mobilitu. 

Mezi oblasti, které budou mít z tohoto vývoje prospěch, patří sdílení vozů (carsharing), poskytování 

mobility na vyžádání (mobility on-demand) a řada služeb, bezprostředně spojených s požadavky 

individuální mobility. Společnost ŠKODA AUTO má i v této oblasti potenciál k tomu, aby potřeby 

zákazníků přesně identifikovala a plnila jejich požadavky pomocí jasných, promyšlených 

a spolehlivých řešení.  

 

Na autosalonu IAA představuje ŠKODA svou první designovou studii s čistě elektrickým 

pohonem. Studie ŠKODA VISION E nabízí automatizované řízení úrovně 3. Design studie 

VISION E nese nezaměnitelné znaky nového designového jazyka elektromobilů značky ŠKODA. 

Nejnápadnějším detailem jsou protiběžně otevírané dveře a čtyři samostatná, otočná sedadla. 

Vůz nemá zpětná zrcátka. Místo nich zachycují kamery dění kolem studie a obraz se přenáší na 

palubní displeje. Sloupek B ve studii ŠKODA VISION E byl záměrně vynechán, aby vznikla ještě 
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velkorysejší nabídka prostoru. Ve srovnání s vozem prezentovaným na světové premiéře 

v Šanghaji byla příď zmodernizována a působí nyní charakterněji. Typická pro vozy značky ŠKODA 

je velkorysá nabídka prostoru, moderní asistenční systémy a řada Simply Clever prvků. 
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Přehled novinek 
 

KONCEPT: 

› První studie s čistě elektrickým pohonem v historii značky ŠKODA 

› Studie technicky vychází z modulární koncernové stavebnice pro elektromobily MEB 

(z něm. Modularer Elektrifizierungsbaukasten) 

› Možnost indukčního nabíjení  

 

DESIGN EXTERIÉRU: 

› Výrazně tvarovaná kapota motoru; plynule klesající linie střechy automobilu dodává charakter 

vozu s karoserií kupé 

› Díky chybějícímu sloupku B vznikla ještě velkorysejší nabídka prostoru 

› Protiběžně otevírané dveře 

› Zmodernizovaná příď 

› Příď s pásem LED světel po celé šířce vozu 

› Tenké trojúhelníkové světlomety s krystalickým designem a LED Matrix technologií 

› Výrazně tvarovaná záď; zadní skupinová světla vybavena LED technologií 

› Dění kolem vozu přenáší kamery, proto nemá vůz zpětná zrcátka 

 

DESIGN INTERIÉRU: 

› Absence středového tunelu vpředu i vzadu umožnila vytvořit více místa pro posádku 

› Samostatná otočná ergonomická sedadla skořepinového tvaru pro snadné nastupování 

a vystupování 

› Několik dotykových obrazovek pro řidiče, spolujezdce a cestující na zadních sedadlech umožňují 

přístup k informacím a zábavnímu programu 

› Phoneboxy ve výplních dveří  

 

POHON: 

› Dva elektromotory se systémovým výkonem 225 kW (306 k) 

› Pohon všech čtyř kol 

› Dojezd až 500 km  

› Maximální rychlost 180 km/h  

 

ASISTENČNÍ SYSTÉMY A AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ: 

› Asistent pro jízdu v kolonách automaticky brzdí a zrychluje  

› Možnost autonomního řízení úrovně 3 

› Parkovací autopilot Car Park Autopilot vyhledává volná parkovací místa 

› Inteligentní parkování (Educated Parking) si zapamatuje řidičem upřednostňované parkovací 

pozice a vyhledá je 

› Studie ŠKODA VISION E komunikuje s ostatními účastníky silničního provozu, vozidly 

a infrastrukturou 

 

KONCEPCE OVLÁDACÍCH A ZOBRAZOVACÍCH PRVKŮ: 

› Ovládání gesty, hlasové ovládání 

› Sledování pohybu očí Eye Tracking a asistent pro rozpoznání únavy řidiče Driver Alert 
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ŠKODA CONNECT A INFOTAINMENT: 

› Kapacitní dotykové displeje ve skleněném designu značky ŠKODA  

› Cestující jsou díky Wi-Fi hotspotu a modulu LTE vždy online 
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Autonomní řízení: Studie ŠKODA VISION E umožňuje 
automatizované řízení úrovně 3 
 

› Studie ŠKODA VISION E komunikuje s ostatními účastníky silničního provozu, vozidly 

a infrastrukturou  

› Autopilot samostatně řídí vozidlo na dálnici 

› Studie ŠKODA VISION E udržuje vůz v jízdním pruhu, vyhýbá se překážkám 

a umí samostatně předjíždět 

 

Studie ŠKODA VISION E umožňuje automatizované řízení úrovně 3. Vozy s autonomním 

řízením na úrovni 3 se mohou například zcela ujmout řízení na dálnici. Systémy přitom řídí 

předjíždění, vyhýbání, zrychlují a brzdí. V nebezpečných situacích je řidič vyzván, aby se 

ve stanoveném čase opět chopil volantu. Od úrovně 3 komunikují vozy automaticky i mezi 

sebou a vyměňují si informace o případných nebezpečných situacích. Studie VISION E umí 

také komunikovat s infrastrukturou.  

 

Studie ŠKODA VISION E ukazuje nejen pohled na čistě elektrickou a tedy i lokálně bezemisní 

mobilitu budoucnosti. Druhou širokou oblastí, na které tým konstruktérů pracoval, byly takové formy 

automatického nebo autonomního řízení, které by byly v blízké budoucnosti přenesitelné do 

běžného provozu. Na základě asistenčních systémů, které jsou již dnes k dispozici v sériově 

vyráběných modelech značky ŠKODA, vznikají další pokročilé možnosti jak řidiči ulehčit práci. 

Technologie použitá ve studii ŠKODA VISION E umožňuje řidiči přenést na vůz další úkoly. 

 

Autonomní řízení se dělí do několika úrovní. Jako úroveň 1 (Level 1) se popisuje asistované 

řízení. Mezi systémy této úrovně patří funkce, jako je tempomat, který samočinně udržuje 

nastavenou rychlost vozu a v posledních letech i odstup od vozidla jedoucího před ním. Na této 

úrovni musí mít řidič neustále ruce na volantu a sledovat provoz. Dalším příkladem jsou asistenty 

nouzové brzdy, které přebírají dílčí úkoly brzdění. Všechny další úkoly, související s řízením vozu, 

však přenechávají řidiči. Systémy mají často omezené funkce. Některé systémy jsou například 

použitelné při nepříznivém počasí jen velmi omezeně nebo pracují jen do určité rychlosti. 

 

Jako úroveň 2 (Level 2) se popisuje částečně automatizované řízení. Na této úrovni mohou vozidla 

ve stanovených situacích (například na dálnici) jet autonomně v přímém směru, udrží se v jízdním 

pruhu a samostatně si upravují odstup od vozidla jedoucího před ním. V dopravní zácpě může vůz 

zcela převzít řízení a brzdění. I zde dochází vlivem počasí k některým omezením, například pokud 

fungování elektroniky brání znečištěné senzory. 

 

Úrovní 3 (Level 3) označujeme vysoce automatizované řízení. Vozy s autonomním řízením 

na úrovni 3 se mohou například zcela ujmout řízení na dálnici. Systémy přitom řídí předjíždění, 

vyhýbání, zrychlují a brzdí. V nebezpečných situacích je řidič vyzván, aby se ve stanoveném čase 

opět chopil volantu. Od úrovně 3 komunikují vozy automaticky i mezi sebou a vyměňují si 

informace. 

 

Úrovně 4 (Level 4), plně automatizovaného řízení, má být dosaženo do několika let. Vozidlo se 

už po většinu času pohybuje samo a zvládá i složité situace na silnicích nižších tříd nebo ve městě. 

Řidič se může během jízdy věnovat jiným činnostem a nemusí neustále sledovat provoz. Vůz je 
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pak také zcela propojen se svým okolím. Na úrovni 4 je pak i zcela regulován městský provoz, 

například na semaforu automaticky naskočí zelená, když se ke křižovatce blíží vůz a v jiném směru 

není zaznamenán žádný provoz. Vozidla mezi sebou komunikují a vzájemně si hlásí například 

změnu jízdního pruhu. 

 

Od úrovně 5 (Level 5) budou vozy od startu do cíle jezdit naprosto samy. To znamená, že takové 

„bezpilotní“ vozy nepotřebují volant ani pedály. 

 

„Studie VISION E splňuje předpoklady pro autonomní řízení úrovně 3. ŠKODA VISION E se 

může samočinně pohybovat v kolonách, pomocí autopilota projíždět úseky dálnic, držet se 

v jízdním pruhu nebo předjíždět, samostatně vyhledávat volná parkovací místa a automaticky do 

nich zajíždět a vyjíždět,“ říká Christian Strube, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za 

oblast Technického vývoje. Slouží k tomu různé senzory různého dosahu a kamery, sledující dění 

v provozu. 

  

Kromě toho se instalují a zkouší různé komunikační úrovně. Stejně jako mnoho sériově vyráběných 

modelů značky ŠKODA se i studie ŠKODA VISION E může propojit s chytrým telefonem řidiče 

nebo s jinými mobilními přístroji a komunikovat s nimi. Studie ŠKODA VISION E ale umožňuje 

i komunikaci car-to-car a car-to-infrastructure.  
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Pohon: Dva elektromotory se starají o působivé zrychlení 
 

› Studie ŠKODA VISION E zrychluje s inteligentním pohonem všech kol velice plynule  

› Dva elektromotory se systémovým výkonem 225 kW (306 k) 

› Lithium-iontové akumulátory umožňují maximální dojezd 500 km 

 

Studie ŠKODA VISION E, která vychází z modulární koncernové stavebnice pro 

elektromobily MEB, má čistě elektrický pohon. Díky systémovému výkonu elektromotorů 

225 kW s inteligentním pohonem všech kol zrychluje studie ŠKODA VISION E velice plynule 

a zároveň extrémně dynamicky. Maximální rychlost studie činí 180 km/h. Výkonné lithium-

iontové akumulátory a chytrá rekuperace umožňují maximální dojezd 500 km na jedno nabití 

akumulátorů. 

 

„Charakteristickou vlastností elektromotorů je dostupnost maximálního točivého momentu již 

při rozjezdu, což platí i pro pohonné jednotky ŠKODA VISION E. I díky tomu studie dosahuje 

nejlepší dynamiky, jakou bylo kdy možné u vozu značky ŠKODA zažít,“ říká Christian Strube, 

člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za Technický vývoj. Maximální rychlost studie 

činí 180 km/h. Výkonné lithium-iontové akumulátory a chytrá rekuperace umožňují maximální 

dojezd 500 km na jedno nabití akumulátorů. Na 80% své kapacity se baterie nabije za 30 minut. 

 

Díky inteligentnímu managementu spolupracují oba elektromotory o výkonu 225 kW (306 k) studie 

ŠKODA VISION E maximálně efektivně a neustále pohání všechna čtyři kola. Zážitek z jízdy ve 

voze na čistě elektrický pohon navíc umocňuje inteligentní pohon všech kol. Hnací moment na 

kolech je řízen v závislosti na aktuálních požadavcích řidiče a jízdní situaci, aby bylo kdykoli možné 

zaručit maximální stabilitu, bezpečnost a dynamiku.  

 

Mimořádně výkonná, kapalinou chlazená lithium-iontová baterie je ve voze uložena uprostřed, 

mezi přední a zadní nápravou v bezpečném místě hluboko v podlaze. Tato poloha plochého 

vysokonapěťového zdroje také přispívá k optimálnímu rozložení hmotnosti mezi přední a zadní 

nápravu a k nízko položenému těžišti studie ŠKODA VISION E.  
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Asistenční systémy: Inovativní technologie pro více 
bezpečnosti a komfortu  
 

› Asistent pro jízdu v kolonách samostatně akceleruje nebo brzdí 

› Autopilot pro jízdu po dálnici samostatně řídí, vyhýbá se, brzdí a zrychluje  

› Parkovací autopilot Car Park Autopilot automaticky vyhledá volná parkovací místa 

a zajede do nich 

› Travel Assist s rozpoznáváním dopravních značek 

 

Na palubě studie ŠKODA VISION E se nachází řada asistenčních systémů, které pomáhají 

řidiči v každé situaci: při běžné jízdě, s automatizovaným řízením nebo při parkování. 

Systém Front Assist rozpozná překážky nacházející se před vozidlem a v případě potřeby 

automaticky zabrzdí. Blind Spot Detect a Rear Traffic Alert rozpoznávají nebezpečí, která se 

nachází mimo zorný úhel řidiče a také v případě potřeby varují a brzdí. V případě dopravní 

kolony nebo během jízdy také vůz zrychluje nebo brzdí v závislosti na aktuální jízdní situaci. 

Různí parkovací asistenti navedou vůz k volnému parkovacímu místu, ale i z něj automaticky 

vycouvají. 

 

Studie ŠKODA VISION E je vybavena řadou asistenčních systémů, zvyšujících komfort 

a bezpečnost a nabízených i pro současné modely značky ŠKODA.  

 

Mezi ně patří Front Assist včetně funkce nouzové brzdy City s prediktivní ochranou chodců, 

který pomocí radarových senzorů zaznamenává překážky před vozidlem a v případě potřeby začne 

systém automaticky brzdit. Systém Blind Spot Detect varuje řidiče před přejížděním do vedlejšího 

jízdního pruhu, pokud se jiné vozidlo nachází v mrtvém úhlu. To platí i při vyjíždění z podélného 

parkovacího místa. Při couvání z parkovacího místa pomáhá další asistenční systém Rear Traffic 

Alert, „oči“ na zádi této studie. Radarové senzory zaznamenávají vozidla blížící se v příčném 

směru a v případě nebezpečí řidiče varuje, a pokud je to nutné, začne automaticky brzdit. 

Zaparkování vozu a vyjetí z parkovacího místa probíhá také automaticky. Parkovací asistent 

sám nasměruje vůz do parkovacího místa a opět z něj vyjede. 

 

V hustém provozu udržuje adaptivní tempomat požadovaný odstup od vpředu jedoucího vozidla, 

asistent Lane Assist zabraňuje neúmyslnému opuštění jízdního pruhu, zatímco asistent pro 

rozpoznání únavy řidiče Driver Alert rozpozná u řidiče příznaky únavy a doporučí pauzu. Studie 

VISION E je také vybavena asistentem Travel Assist s rozpoznáváním dopravních značek. 

Kromě toho jsou součástí standardní výbavy na palubě také asistent pro jízdu v kolonách, který 

samostatně akceleruje nebo brzdí a také autopilot pro jízdu po dálnici, který samostatně řídí, 

vyhýbá se překážkám, brzdí a zrychluje (pokud dálnice splňuje požadavky na autonomní řízení).  

 

Parkovací autopilot Car Park Autopilot velmi pomůže zejména v městech s hustým provozem. 

Systém automaticky vyhledává volná parkovací místa a navede vás k nim. Inteligentní parkovací 

systém (Educated Parking) umí ještě víc. Zapamatovává si preferovaná parkovací místa a je 

schopen je znovu vyhledat. 

 

Studie ŠKODA VISION E má po svém obvodu různé laserové, radarové scannery a 3D kameru. 

Dálkové laserové scannery pro sledování okolí při autonomním provozu, radarové senzory pro 
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rozpoznávání vozů a překážek na střední vzdálenost a radarové scannery pro kratší vzdálenosti. 

Veškeré senzory a scannery spolupracují s asistenčními systémy. Data zpracovává vyhodnocovací 

a řídicí jednotka s mimořádně vysokým výpočetním výkonem. 
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Design: Funkční a moderní studie ve stylu vozů 
s karoserií kupé 
 

› Nápadný design exteriéru s tenkými trojúhelníkovými světlomety s krystalickým 

designem a LED Matrix technologií 

› Absence sloupku B a velkorysejší prostornost interiéru    

› Futuristický design interiéru se samostatnými otočnými sedadly skořepinového tvaru 

pro snadné nastupování a vystupování 

› Nejmodernější koncepce ovládacích prvků pro informace a zábavní program 

 

Délka studie ŠKODA VISION E činí 4 688 mm, šířka 1 924 mm a výška 1 591 mm. Díky 

velkému rozvoru 2 851 mm a krátkým převisům vpředu a vzadu vznikl, tak jak je to u vozů 

značky ŠKODA obvyklé, mimořádně velký a komfortní interiér. Perspektivní koncept vozu 

spojuje zvýšenou pozici sedadel, typickou pro vozy kategorie SUV, a velkorysou 

prostornost limuzíny s dynamicky působící siluetou a plynule klesající linií střechy 

ve stylu vozů s karoserií kupé.  

 

Design exteriéru 

„Nový designový jazyk značky ŠKODA v posledních letech přinesl několik vzrušujících studií, 

které ukázaly cestu značky do budoucnosti,“ říká Karl Neuhold, vedoucí designu exteriéru ve 

ŠKODA AUTO. „Studie ŠKODA VISION E nyní představuje další krok ve vývoji budoucího 

designu.“ 

 

Moderní design značky ŠKODA zaujme vyváženými proporcemi, čistými tvary, precizními liniemi 

a ostrými hranami. Charakteristické jsou také silně konturované plochy, na kterých vzniká efektní 

hra světla a stínu, vyzařující dynamiku a emocionalitu. Krystalická struktura světlometů, zadních 

skupinových svítilen a dalších detailů určují svou trojrozměrností charakter vozu, ovlivněný 

moderními technologiemi a mimořádnou rafinovaností. Design je tak výrazem nadčasové elegance 

a moderní funkčnosti, která je pro vozy značky ŠKODA typická. 

 

„Umění českých sklářů má ve světě značné renomé a dlouhou tradici. Důležitou roli hraje také 

jako zdroj inspirace pro moderní design značky ŠKODA. Ten spojuje klasické výrobní postupy 

s moderní estetikou. Design studie ŠKODA VISION E se přitom také odvolává na kulturní dědictví 

v domovské zemi značky ŠKODA,“ říká Karl Neuhold. Schopnost vytvářet z jednoduchých 

a jasných tvarů kvalitní a emocionálně působivá umělecká díla koresponduje do značné míry 

se základními hodnotami české automobilky, jejíž vozy harmonicky slučují estetiku a funkčnost. 

 

Typický designový jazyk značky ŠKODA se v uplynulých letech průběžně vyvíjel. Studie přitom 

vždy zohledňovaly detaily. V roce 2011 to byla studie ŠKODA VISION D, poté ŠKODA VISION C 

(2014) a ŠKODA VISION S (2016). Tento nepřetržitý vývoj se odráží také ve vzhledu zcela nových 

nebo přepracovaných modelů a nyní jej studie ŠKODA VISION E posunula na novou úroveň. 

 

Vylepšená příď studie ŠKODA VISION E se vyznačuje výrazně plasticky tvarovanou kapotou 

motoru, jejíž hrany směřují k logu značky ŠKODA, které se nachází uprostřed kapoty a je 

podsvícené bílou barvou. Pod ní se přes celou šířku vozu táhne široký pruh LED světel, který na 

obou koncích ústí do úzkých, trojúhelníkových světlometů. Všechny světelné plochy na přídi a na 
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bocích jsou bílé. Stejně jako ostatní elektromobily, nemá ani studie VISION E klasickou masku 

chladiče. Namísto ní je kapota protažená až pod široký světelný pruh dolů k úrovni nárazníku. 

Spodní část přídě studie zdobí tenká černá lišta nárazníku nad předním spoilerem. Ta spojuje obě 

trojúhelníkové vnější mřížky pro přívod vzduchu. Díky spojení klasických designových prvků značky 

ŠKODA a designových novinek působí studie ŠKODA VISION E mimořádně kompaktním, 

robustním a dynamickým dojmem.  

 

Pro boční siluetu vozu je charakteristické silně skloněné čelní sklo a zhruba od poloviny vozu 

pozvolna klesající linie střechy. Tato kombinace prvků připomíná styl vozů s karoserií kupé. Vůz 

nemá obvyklý sloupek B, ani vnější zpětná zrcátka. Dveře se ovládají elektricky, otevírají se proti 

sobě a zaručují tak mimořádně pohodlný nástup i výstup. Také víko zavazadlového prostoru se 

ovládá elektricky. Namísto vnějších zpětných zrcátek přenáší kamery dění kolem vozu na displeje 

v interiéru. Toto řešení zlepšuje aerodynamiku karoserie i funkce vnějších zrcátek (např. při 

rozpoznávání vozidel). 

 

Výrazná Tornado linie, která stoupá od světlometů až k zadním skupinovým svítilnám, rozehrává 

na bocích zajímanou hru světla a stínů. V přední části vozu začíná na blatníku, pod Tornado linií, 

další originální pruh LED světel, který zasahuje do obou párů dveří, zvýrazňuje klínovitý tvar 

karoserie a dokresluje boční pohled.  

 

Pro studii ŠKODA VISION E vymysleli designéři zcela výjimečný koncept osvětlení. Světlomety 

studie ŠKODA VISION E jsou vybaveny LED Matrix technologií, která zaručuje vynikající osvětlení 

vozovky v závislosti na aktuální jízdní situaci. Vysoce účinné LED světlomety vyzařují rovnoměrné 

potkávací a dálkové světlo, které je nasměrováno na plochu před vozem. Inovativní řídicí systém 

osvětlení přináší další přednosti adaptivním světlometům. Jednotlivé diody jsou ovládány společně 

s čočkami a reflektory, aby cíleně osvítily pouze určité plochy vozovky a další naopak vynechaly. 

Řídicí jednotka osvětlení využívá data z kamery na přídi vozu a na základě takto pořízených dat 

dochází průběžně k přesnému nastavení osvětlení. Na základě takto pořízených dat dochází 

průběžně k přesnému nastavení osvětlení. Díky tomu je možné optimálně využít dosah světlometů 

dálkových světel a zároveň vyloučit oslnění účastníků silničního provozu jedoucích v protisměru.  

 

Veškerá světla v zadních skupinových svítilnách využívají pokrokovou LED technologii. Diody 

pracují mimořádně úsporně a vytváří vysoký kontrast. Díky tomu se veškeré relevantní světelné 

prvky, jako je zadní koncové světlo, brzdové světlo a směrové světlo, vyznačují harmonickým 

a výrazným světlem. 

 

Pod světlomety probíhá další, silně konturovaná linie, jež navazuje na odpovídající boční linii 

vozidla. Výrazný tvar linie a zadního spoileru vytváří plochu, která skrývá zadní svítilny a logo 

značky ŠKODA osvětlené bílou barvou. Pod zadní linií probíhá další pruh LED světel a černý 

nárazník, který směřuje dolů a zakončuje záď. Jak je to běžné u každého čistě elektricky 

poháněného vozu, chybí ve studii výfuk. 

 

Díky výrazně horizontálním liniím a dynamickému klínovitému tvaru působí již stojící studie 

ŠKODA VISION E velmi robustně a sportovně. Kombinace nových designových prvků a klasických 

znaků značky ŠKODA činí ze studie ŠKODA VISION E atraktivního zástupce aktuálního 

designového jazyka značky ŠKODA. 
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Design interiéru 

Absence středového tunelu vytváří velkoryse prostorný interiér se čtyřmi samostatnými, lehce 

zvýšenými otočnými sedadly s inovativními opěradly. Protiběžně otevírané dveře se ovládají 

elektricky. Díky velkým proskleným plochám působí interiér studie otevřeným a světlým dojmem. 

Plynulé pokračování horizontálních linií zvýrazňuje jasnou strukturu a velkorysý interiér.  

 

Vedle hlavní obrazovky, na níž se zobrazují klasická data vozu, se nachází další displeje pro 

posádku vozu. Uprostřed palubní desky se nachází centrální dotykový displej, na kterém si mohou 

řidič a spolujezdec přečíst a ovládat všechny důležité funkce a služby, jako například služby 

ŠKODA Connect.  

 

Spolujezdec má, podobně jako cestující na zadních sedadlech, k dispozici vlastní obrazovku, 

přes kterou lze nastavovat komfortní funkce i služby palubního zábavního a informačního systému. 

Monitor pro spolujezdce je umístěn v palubní desce, obrazovky pro cestující na zadních sedadlech 

jsou umístěny v opěradlech předních sedadel. Kromě toho mohou spolujezdec a cestující na 

zadních sedadlech pomocí vlastních dotykových obrazovek měnit nabídku svého zábavního 

systému. Ovládací tlačítko pro spolujezdce je umístěno v pravé loketní opěrce, tlačítko pro cestující 

na zadních sedadlech mezi zadními samostatnými sedadly. 

 

V dekoračních lištách dveří a pod palubní deskou je zabudováno ambientní osvětlení, které lze 

regulovat a individuálně přizpůsobit v deseti barevných odstínech. 

 

Při přepnutí na autonomní řízení lze přední sedadla odsunout a opěradla sklopit, resp. upravit 

polohu volantu a umožnit tak maximální možné využití prostoru a odpovídající cestovní komfort.  
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ŠKODA Connect a Infotainment: Cestující jsou díky Wi-Fi 
hotspotu a modulu LTE vždy online 
 

› Automatické Tísňové volání a službu Pomoc na cestě lze aktivovat zmáčknutím tlačítka 

› Navigace v reálném čase s doporučením objízdných tras 

› Možnost nakonfigurování služeb z domácího počítače přes portál ŠKODA Connect 

› Aplikace ŠKODA Connect umožňuje kontrolu vozu na dálku 

› Hudební a infotainment systémy s hlasovým ovládáním nebo ovládáním gesty 

› Eye Tracking pozoruje pohyb očí řidiče a zobrazuje informace na různých displejích 

v interiéru a varuje v případě únavy 

› Heart Rate Monitor neustále sleduje tepovou frekvenci řidiče a v případě nouze zastaví 

vůz na krajnici 

 

Studie ŠKODA VISION E disponuje nejnovějšími infotainment systémy. Všechny kapacitní 

dotykové displeje jsou navrženy ve skleněném designu, typickém pro značku ŠKODA. 

Díky vysokorychlostnímu modulu LTE a nejaktuálnějšímu navigačnímu systému s Wi-Fi 

hotspotem, k němuž se mohou připojit všichni cestující, jsou cestující ve voze ŠKODA 

VISION E vždy online. Nabídku infotainmentu doplňují mobilní online-služby ŠKODA 

Connect. Nabízí navigaci v reálném čase s doporučením objízdných tras, informace, 

zábavu a asistenční služby. V nouzových situacích se aktivuje automaticky Tísňové volání, 

v případě poruchy lze stisknutím tlačítka přivolat pomoc. Prostřednictvím portálu ŠKODA 

Connect je možno nakonfigurovat služby na domácím počítači a cíle, trasy a zvláštní cíle 

přenést do vozu.  

 

Služba Dopravní informace online přenáší do vozu informace o provozu na zvolené trase 

v reálném čase a v případě dopravní zácpy navrhne objízdnou trasu. Také služby Parkovací místa, 

Zprávy a Počasí poskytují nabídky upravené na míru. Navigace ve studii ŠKODA VISION E funguje 

prostřednictvím fotorealistických mapových podkladů, pohledy z ulice se zobrazují jako 

360stupňové panoramatické záběry. Cíle se zadávají pomocí klávesnice nebo hlasového ovládání. 

Pokud řidič plánuje trasu už z domova, určí aplikace ŠKODA Connect s ohledem na aktuální 

dopravní situaci ideální čas odjezdu. 

 

Služby Care Connect pomáhají cestujícím ve studii ŠKODA VISION E v mnoha situacích. Přenos 

dat probíhá přes dedikovanou SIM kartu, která je pevně zabudovaná ve voze. Pokud se při nehodě 

aktivují zádržné systémy, naváže vůz Tísňovým voláním (Emergency Call) telefonické a datové 

spojení se speciální ústřednou tísňového volání a předá relevantní data. Tísňové volání lze 

aktivovat i zmáčknutím tlačítka. 

 

Pomocí služby Pomoc na cestě může řidič konzultovat technické dotazy nebo si vyžádat pomoc 

při poruše. Pomocí Proaktivní servisní služby lze s prodejcem domluvit termín servisní prohlídky. 

Přitom jsou do servisu předávána relevantní data. 

 

Řadu online služeb lze prostřednictvím aplikace ŠKODA Connect využívat na chytrém telefonu. 

Na dálku je tak možné zkontrolovat, je-li vůz uzamčen a má zhasnuta světla, případně tyto funkce 

chytrým telefonem přepnout. Na dálku je také možné zkontrolovat aktuální zbývající dojezd. 
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Novinkou v nabídce v oblasti konektivity je individuální nastavení vozu. Již před jízdou se 

studií ŠKODA VISION E lze naprogramovat playlisty, nezávislé topení a navigační cíle a vypočítat 

dojezd vozidla na elektřinu. K otevření vozu slouží digitální kód uložený v chytrém telefonu, 

chytrých hodinkách nebo na tabletu. Při plánování trasy dostává řidič návrhy, které odpovídají jeho 

preferencím. Informace týkající se počasí nebo dopravní situace jsou také upraveny na míru. 

 

Také koncepce ovládacích a zobrazovacích prvků v interiéru studie ŠKODA VISION E 

zahrnuje nové systémy, které optimalizují jízdní komfort a bezpečnost. Inovativní digitální 

komunikační rozhraní člověk-stroj (Human Machine Interface, HMI) zaručuje maximální flexibilitu při 

ovládání celé řady funkcí ve voze. Infotainment, komunikační funkce a navigace se aktivují a řídí 

pomocí centrálního ovládacího prvku na středovém panelu i pomocí příslušné dotykové obrazovky.  

 

Navíc disponuje studie ŠKODA VISION E u vybraných funkcí možností předávat pokyny gesty. 

Definované pohyby rukou, které provádí řidič v okolí středového panelu, zaznamenává 

a identifikuje kamera. Tímto způsobem lze jednoduchými pohyby ruky a prstů udělovat 

standardizované pokyny jako například ovládání hlasitosti rádia nebo příjem telefonních hovorů, 

aniž by musel řidič spustit oči z vozovky.  

 

Studie je také vybavena nejpokročilejší verzí hlasového ovládání. Řidič může dávat pokyny, 

například volbu navigačních cílů nebo programů infotainmentu, nejen předem definovanými pojmy, 

ale může je formulovat také v celých větách, jejichž kontext systém pochopí a pokyny provede. 

 

K dalším novinkám, se kterými studie přichází, patří například systém Eye Tracking, který neustále 

sleduje pohyby očí řidiče. Systém, který využívá data z kamery, je schopen zobrazit řidiči potřebné 

informace vždy ve správný čas a v ergonomicky ideální pozici na mnoha displejích v interiéru. 

Pokud se řidič například podívá na centrální monitor, aby vybral požadovaný zábavný program, 

zobrazí se mu tak po krátkou dobu také relevantní jízdní data a případná varování. Tímto 

způsobem má řidič i přes to, že dočasně nevěnuje pozornost dění na vozovce, před očima všechna 

důležitá data.  

 

Systém Eye Tracking je možné využít také k analýze míry soustředění řidiče. Při poklesu 

koncentrace se aktivuje systém Driver Alert a navrhne řidiči přestávku. Další bezpečnostní systém, 

představený ve voze ŠKODA VISION E, je Heart Rate Monitor, který neustále sleduje tepovou 

frekvenci řidiče a v případě rizikových hodnot jej varuje.  

 

Rozsáhlé propojení automobilu, řidiče a spolujezdců zaručuje mimořádně komfortní a bezpečnou 

jízdu. Konektivita slouží ke zlepšení informovanosti posádky, pro zábavu na palubě a k zvýšení 

bezpečnosti. Všichni cestující mohou ve studii ŠKODA VISION E prostřednictvím palubní sítě 

zasílat řidiči data, jako například návrh trasy nebo playlisty, a dle libosti navzájem komunikovat.  
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Citáty 

 

„Jedním ze čtyř pilířů naší Strategie 2025 je elektrifikace naší modelové řady. Již pro modelový rok 

2019 uvedeme na trh model ŠKODA SUPERB s plug-in hybridním pohonem. V roce 2020 bude 

poté následovat náš první čistě elektrický model. Ve Frankfurtu prezentujeme studii VISION E, 

která dává konkrétní představu, jak by první elektrický model mohl vypadat.“ 

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

 

„Nový designový jazyk značky ŠKODA v posledních letech přinesl několik vzrušujících studií, které 

ukázaly cestu značky do budoucnosti. Studie ŠKODA VISION E nyní představuje další krok ve 

vývoji budoucího designu.“ 

Karl Neuhold, vedoucí designu exteriéru ve ŠKODA AUTO 

 

„Umění českých sklářů má ve světě značné renomé a dlouhou tradici. Důležitou roli hraje také jako 

zdroj inspirace pro moderní design značky ŠKODA. Ten spojuje klasické výrobní postupy s 

moderní estetikou. Design studie ŠKODA VISION E se přitom také odvolává na kulturní dědictví v 

domovské zemi značky ŠKODA.“ 

Karl Neuhold, vedoucí designu exteriéru ve ŠKODA AUTO 

 

„Charakteristickou vlastností elektromotorů je dostupnost maximálního točivého momentu již při 

rozjezdu, což platí i pro pohonné jednotky ŠKODA VISION E. I díky tomu studie dosahuje nejlepší 

dynamiky, jakou bylo kdy možné u vozu značky ŠKODA zažít.“ 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za Technický vývoj 

 

„Studie VISION E splňuje předpoklady pro autonomní řízení úrovně 3. ŠKODA VISION E se může 

samočinně pohybovat v kolonách, pomocí autopilota projíždět úseky dálnic, držet se v jízdním 

pruhu nebo předjíždět, samostatně vyhledávat volná parkovací místa a automaticky do nich 

zajíždět a vyjíždět.“ 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za Technický vývoj 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 734 298 614 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

media.skoda-auto.com 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

 

Follow us!  #Skoda 

 

 

Facebook 

 

YouTube  Instagram  Twitter 

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery, 
zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:silke.rosskothen@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
https://media.skoda-auto.com/en/_layouts/Skoda.PRPortal/homepage.aspx
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://twitter.com/skodaweb
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
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Přehled novinek 
 

DESIGN:  

› Kompaktní SUV s moderním designovým jazykem a velmi velkorysou nabídkou prostoru  

› Komfortní a funkční interiér 

› LED světlomety a zadní svítilny s LED prvky, LED mlhové světlomety s funkcí Corner  

› Kola z lehké slitiny k dispozici až do velikosti 19 palců 

 

VÝBAVA:  

› Digitální přístrojový panel   

› Systém zadních sedadel VarioFlex 

› Vyhřívaná přední i zadní sedadla, vyhřívaný volant 

› Personalizovaný klíč ukládá volbu jízdního profilu, nastavení asistenčních systémů a infotainment 

systémů 

 

POHONNÉ JEDNOTKY:  

› Pět motorů – dva zážehové a tři vznětové, ve výkonovém spektru od 85 kW (115 k) 

do 140 kW (190 k) 

› Tříválcový motor 1,0 TSI o výkonu 85 kW (115k), motor 1,5 TSI s aktivním řízením válců ACT 

o výkonu 110 kW (150 k) 

› Motory 1,6 TDI o výkonu 85 kW (115 k), 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) a 2,0 TDI o výkonu 

140 kW (190 k)  

 

PODVOZEK A PŘEVODOVKY:  

› Adaptivní podvozek DCC (Dynamic Chassis Control) nabízí tři režimy nastavení   

› Volba jízdního profilu ve čtyřech režimech: Normal, Eco, Sport a Individual 

› Speciální režim Offroad a Snow pro verze s pohonem všech kol 

 

ASISTENČNÍ SYSTÉMY:  

› Front Assist včetně funkce nouzové brzdy City s prediktivní ochranou chodců varuje a brzdí 

samočinně  

› Blind Spot Detect a asistent pro vyjíždění z parkovacích míst Rear Traffic Alert varují před 

nebezpečnými překážkami za vozidlem 

› Lane Assist aktivním zásahem do řízení zabrání neúmyslnému vybočení z jízdního pruhu 

› Driver Alert rozpozná únavu řidiče, a pokud je to nutné, varuje 

› Rozpoznávání dopravních značek, fungující na bázi kamery, identifikuje také aktuální rychlostní 

omezení a zákazy předjíždění 

 

ŠKODA CONNECT A INFOTAINMENT:  

› Na výběr tři infotainment systémy 

› Care Connect: Automatické Tísňové volání a služba Pomoc na cestě stisknutím tlačítka   

› Cestující jsou díky Wi-Fi hotspotu a modulu LTE vždy online 

› První vůz ŠKODA s ovládáním funkcí gesty 
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ŠKODA KAROQ 
Nové, kompaktní SUV se spoustou místa 
a nejmodernější technikou 
 

› Nabídka konektivity stanovuje měřítka ve svém segmentu 

› Motory: Čtyři nové motory, mezi nimi dva benzinové motory TSI 

› Podvozek: až pět jízdních režimů, speciální režim Offroad 

› Množství asistenčních systémů: široká nabídka pro vyšší úroveň bezpečnosti a komfortu 

› ŠKODA Connect: online infotainment systémy s kapacitními dotykovými displeji 

ve skleněném designu, služby Care Connect, automatické Tísňové volání a služba Pomoc 

na cestě 

› Výbava: LED světlomety, digitální přístrojový panel 

› Model ŠKODA KAROQ je pokračováním SUV ofenzívy značky ŠKODA 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 11. září 2017 – Zcela nově vyvinutý vůz ŠKODA KAROQ nabízí 

mimořádný prostor, typický pro značku ŠKODA, dále nové asistenční systémy, LED 

světlomety a volně programovatelný digitální přístrojový panel. Emocionální a dynamický 

design s řadou krystalických prvků využívá nový designový jazyk vozů SUV značky ŠKODA. 

Na výběr je pět motorů ve výkonovém spektru od 85 kW (115 k) do 140 kW (190 k), čtyři 

z nich jsou nové. Systém druhé řady sedadel VarioFlex je jen jedním z mnoha chytrých  

řešení. Zvláště dlouhé předměty lze díky sklopnému opěradlu sedadla předního spolujezdce 

snadno přepravovat přímo v interiéru tohoto kompaktního SUV.  

 

Nový tvar, pozměněné proporce a v porovnání s vozem ŠKODA YETI větší rozměry karoserie 

ukazují, že jde o zcela nový vůz. Model ŠKODA KAROQ je SUV s charakterem: emocionální 

a dynamický design s řadou krystalických prvků je pojat zcela v duchu nového designového jazyka 

vozů SUV značky ŠKODA. 

 

Nový model ŠKODA KAROQ měří 4 382 mm na délku, 1 841 mm na šířku a 1 603 mm na výšku. 

Zvětšené rozměry karoserie jdou ku prospěchu cestujícím. Prostor před koleny cestujících na 

zadních sedadlech činí 69 mm. Dlouhý rozvor náprav 2 638 mm (u verze s pohonem všech kol 

2 630 mm) naznačuje velkorysý vnitřní prostor. 

 

Značka ŠKODA je synonymem mimořádné nabídky prostoru. To platí i pro nový vůz ŠKODA 

KAROQ. Zavazadlový prostor má v pětimístném uspořádání interiéru základní objem 521 l. Při 

sklopených zadních sedadlech vzroste objem pro zavazadla na 1630 l. S na přání dodávaným 

systémem zadních sedadel VarioFlex je základní velikost prostoru pro zavazadla variabilní 

a pohybuje se od 479 do 588 l.  

 

Systém VarioFlex se skládá ze tří samostatných, individuálně nastavitelných sedadel, která lze 

v případě potřeby dokonce vyjmout z vozu. Maximální využitelný objem zavazadlového prostoru 

při dvoumístné konfiguraci a po vyjmutí sedadel činí 1 810 l a v kompaktním voze tak vzniká 

užitečný prostor odpovídající malé dodávce. 
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Špičková konektivita 

Díky inovativním řešením patří ŠKODA KAROQ v oblasti konektivity na vrchol segmentu. 

Infotainment vychází z druhé generace koncernové modulární stavebnice. Nabízí vysoce moderní 

funkce a rozhraní a je vybaven kapacitními dotykovými displeji. Vrcholné systémy Columbus 

a Amundsen disponují funkcí Wi-Fi hotspot. Pro infotainment systém Columbus je v nabídce 

na přání LTE modul, který umožňuje internetové připojení na bázi v současnosti nejrychlejšího 

mobilního standardu. S ním mohou být pasažéři připojeni k internetu či posílat e-maily ze svých 

telefonů a tabletů. 

 

Nové mobilní on-line služby ŠKODA Connect podporují vysokorychlostní připojení LTE a jsou 
rozdělené do dvou kategorií: Infotainment Online sloužící pro informace a navigaci a služby 

Care Connect, které pomáhají při poruchách a v nouzi. Tlačítko automatického Tísňového volání 

(Emergency Call), které v Evropě patří ke standardní výbavě až od roku 2018, je součástí výbavy 

na přání v rámci služby Care Connect již dnes. Další on-line služby fungují prostřednictvím aplikace 

ŠKODA Connect App. S nimi lze vůz pomocí chytrého telefonu na dálku kontrolovat, konfigurovat 

a třeba také najít, kde jste ho zaparkovali. 

 

Inteligentní propojení mezi vozem a chytrým telefonem dosahuje v modelu ŠKODA KAROQ nové 

úrovně. Platforma SmartLink+ se standardy Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink™ 

a SmartGate je součástí standardní výbavy základního infotainment systému Bolero. Phonebox 

s indukčním nabíjením připojuje chytrý telefon k anténě vozidla a současně jej bezdrátově nabíjí. 

 

Spolehliví pomocníci: Asistenční systémy 

Ve voze ŠKODA KAROQ je k dispozici široká škála asistenčních systémů. K novým komfortním 

systémům patří například Park Assist, Lane Assist nebo Traffic Jam Assist. K vyšší úrovni 

bezpečnosti přispívají systémy Blind Spot Detect, Front Assist s prediktivní ochranou chodců 

nebo Emergency Assist.  

 

Pro model ŠKODA KAROQ jsou k dispozici i další asistenční systémy. Udržují dostatečný odstup 

před následovanými vozidly, ulehčují řidiči přejíždění z pruhu do pruhu nebo ho naopak v jízdním 

pruhu udržují, upozorňují na důležité dopravní značky a asistují při parkování.  
 
Poprvé ve voze značky ŠKODA bude k dispozici tzv. digitální přístrojový panel, který řidiči vozu 

ŠKODA KAROQ umožňuje nastavit některé z uspořádání velkoplošného displeje v přístrojovém panelu 

 

Silné motory, agilní podvozek 

Nejmodernější techniku má nové kompaktní a všestranné SUV i pod kapotou. Novinkou 

v nabídce pohonných jednotek jsou oba zážehové a dva vznětové motory. Motorovou paletu tvoří pět 

pohonných jednotek, které mají zdvihové objemy 1,0 l, 1,5 l, 1,6 l, a 2,0 l. Výkonové spektrum sahá 

od 85 kW (115 k) do 140 kW (190 k). Všechny agregáty jsou přeplňované turbodmychadlem a mají 

přímé vstřikování paliva, systém Start-Stop a rekuperaci brzdné energie. 

 

Také podvozek modelu ŠKODA KAROQ definuje měřítka ve svém segmentu a své kvality ukazuje i mimo 

zpevněné silnice. Od výbavového stupně Ambition je k dispozici na přání také volba jízdního profilu 

v režimech Normal, Sport, Eco, Individual a Snow (ve verzi 4×4). Režim Offroad u verze s pohonem 

všech kol jízdní vlastnosti mimo zpevněné silnice dále zlepšuje.  
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Design: Výrazný, dynamický, emocionální 
 

› Kompaktní SUV značky ŠKODA s jasným designovým jazykem 

› LED světlomety s Corner funkcí 

› Karoserie s krátkými převisy a výraznou Tornado linií 

› Dlouhý rozvor náprav zaručuje velkorysý vnitřní prostor 

› Kola z lehké slitiny ve velikostech 16 až 19 palců 

 

ŠKODA KAROQ je již na první pohled zcela nový vůz. Jde o nejmladšího zástupce nového 

designového jazyka značky ŠKODA s emocionálními a dynamickými liniemi a četnými 

krystalickými prvky. Výrazný a robustní zevnějšek vysílá jasnou zprávu: Toto je kompaktní 

SUV značky ŠKODA. 

 

Výrazně tvarovaná příď s ostrými konturami symbolizuje ochranu a sílu. Příď dostala geometricky 

tvarované světlomety s precizními liniemi. Od výbavového stupně Ambition jsou na přání k dispozici 

LED světlomety s čirou optikou. Na spodním okraji hlavních světlometů prochází tenký světlovod, 

který zajišťuje homogenní denní svícení a funkci směrových světel. Pod hlavními světlomety jsou 

mlhové světlomety, které je také možné objednat s technologií LED a Corner funkcí. Mřížka 

chladiče s dvojitými vertikálními lamelami je orámována chromovanou lištou a má lichoběžníkový 

tvar, typický pro vozy ŠKODA. Uprostřed kapoty nese nové SUV hrdě velké logo ŠKODA. 

 

Při pohledu z boku naznačuje velký rozvor náprav velkorysý vnitřní prostor. Karoserie má krátké 

převisy vpředu i vzadu, ustupující linii střechy, kterou opticky prodlužuje křivka sloupku D, a zužující 

se záď.  

 

Přední světlomety a zadní svítilny spojuje na bocích karoserie prolis, který karoserii rozděluje 

a dotváří robustní dojem. Blatníky mají ochranné plastové lemy, typické pro vůz SUV značky 

ŠKODA, a díky tomu působí vůz ŠKODA KAROQ ještě dobrodružnějším dojmem.  

 

Záď zvýrazňuje šířku vozidla klenutými boky i horizontálním rozdělením výšky mezi nárazník 

a karoserii. Zapuštěné, dělené zadní skupinové svítilny ve výrazném tvaru písmene C mají vnější 

část integrovanou do boků karoserie, vnitřní část je zapuštěna do výklopné zádě. Na vnějším 

okraji zadního nárazníku jsou umístěny odrazky. Zadní svítilny využívají světelné diody pro 

koncová, brzdová a mlhová světla. I vůz ŠKODA KAROQ se se svým světelným podpisem hlásí 

k rodině vozů s okřídleným šípem ve znaku – koncová světla do tmy září charakteristickým tvarem 

písmena C. 

 

Kompaktní SUV jezdí sériově na 16palcových nebo 17palcových kolech, která jsou v nabídce 

ve dvou různých designech. Na přání lze objednat kola z lehké slitiny ve velikostech 17, 18 a 19 

palců. 
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Výbava: Digitální přístrojový panel poprvé ve voze ŠKODA 
 

› Digitální přístrojový panel: Čtyři uspořádání digitálního přístrojového panelu 

› Možnost individuálního nastavení díky personalizovanému klíči 

› Vyhřívaná přední i zadní sedadla, vyhřívaný věnec volantu 

› Přední LED světlomety a zadní skupinové svítilny s technologií LED 

› LED ambientní osvětlení v interiéru 

› Se systémem zadních sedadel VarioFlex činí základní objem zavazadlového prostoru 

479 až 588 l 

› Simply Clever: elektrické otevírání pátých dveří s virtuálním pedálem i mechanicky 

sklopné, elektricky uzamykatelné tažné zařízení 

 

Kompaktní SUV ŠKODA KAROQ je univerzální vůz pro rodinu, práci a volný čas. 

Nejmodernější technika a promyšlená výbava je pro něj charakteristická, stejně jako 

velkorysá nabídka prostoru, praktičnost a funkčnost. Přední světlomety a zadní skupinové 

svítilny pracují s technologií LED, v interiéru vytváří příjemnou atmosféru LED ambientní 

osvětlení. Poprvé je ve voze ŠKODA použit digitální přístrojový panel, na němž může řidič 

individuálně nastavovat digitální zobrazení. Phonebox ve středové konzoli lze využít nejen 

k bezdrátovému propojení s palubní anténou, ale také pro bezdrátové nabíjení chytrých 

telefonů. Model ŠKODA KAROQ je dále ve výbavovém stupni Style standardně vybaven 

mimo jiné vyhřívanými předními a zadními sedadly a také vyhřívaným volantem. Kromě 

toho se ve voze nachází více než dvě desítky Simply Clever řešení. 

 

Poprvé ve voze značky ŠKODA bude k dispozici tzv. digitální přístrojový panel, který řidiči 

umožňuje zobrazovat v přístrojovém panelu některé ze čtyř uspořádání: 

 

› Klasické uspořádání s velkým kruhovým otáčkoměrem (vlevo) a rychloměrem (vpravo). Prostor 

mezi nimi lze uspořádat individuálně – zobrazuje se aktuální zábavní program nebo navigační 

mapa, kterou lze dále přiblížit. 

 

› Rozšířené uspořádání, u kterého mapa navigačního systému nebo jiný řidičem preferovaný 

zdroj infotainment systému zabírá téměř celou plochu displeje. Aktuální rychlost jízdy, zvolený 

rychlostní stupeň, samočinně rozpoznané dopravní značky, zbývající vzdálenost do cíle, 

vzdálenost k příští odbočce nebo aktuálně ujetá vzdálenost jsou zobrazovány v horní nebo 

spodní virtuální liště menším písmem a symboly.  

 

› Moderní uspořádání, u kterého se ve střední části displeje nachází velký ukazatel, například 

navigační mapa. Vpravo, vlevo a nad mapou je místo pro individuální dodatečné informace, 

například aktuální rychlost, navigační výhled s piktogramy, zvolený rychlostní stupeň, identifikaci 

dopravních značek (např. rychlostní limit, zákaz předjíždění) nebo doba jízdy. 

 

› Základní uspořádání, vhodné například pro jízdu v noci, digitálně zobrazuje na větším prostoru 

pouze dvě vybrané informace. Může to být například aktuální rychlost a zbývající dojezd na 

palivo v nádrži. Navíc se na displeji nahoře a dole zobrazují v menší velikosti písma základní 

informace (čas, atd.). Se spuštěnou navigací jsou pak uprostřed viditelné také navigační šipky. 
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Čtyři uspořádání digitálního přístrojového panelu definují pouze volitelný rámec. Který údaj se 

zobrazí v jaké části displeje, jestli bude velký nebo malý, si volí řidič individuálně prostřednictvím 

listovacího tlačítka pro každou část obrazovky. Vpravo, vlevo nebo uprostřed lze také zobrazit 

informace o audiosystému, telefonu a asistenčních systémech (Lane Assist, Front Assist atp.) 

nebo stav vozu a jízdní údaje. 

 

Mezi nové komfortní prvky výbavy patří také vyhřívaný věnec volantu a personalizovaný klíč. 

Jakmile uživatel odemkne vůz daným klíčem, všechna dříve uložená a ke klíči přiřazená nastavení 

se vyvolají a aktivují, aniž by řidič musel provádět další úkony. K mnoha oblastem, kterých se tato 

nová funkce týká, patří mimo jiné volba jízdního profilu, nastavení asistenčních systémů, vnitřního 

a vnějšího osvětlení, automatické klimatizace Climatronic, infotainment systémů, nebo poloha 

elektrického nastavení sedadel a zrcátek.  

 

V chladných měsících roku posádku potěší řada prvků zajišťujících tepelnou pohodu na palubě. 

Patří k nim například na přání dodávané nezávislé topení nebo vyhřívání předních i zadních 

sedadel a vyhřívaný věnec volantu, které jsou součástí standardní výbavy ve výbavovém stupni 

Style.  

 

S mimořádnou pečlivostí se technici značky ŠKODA věnovali tématu osvětlení. Vůz 

ŠKODA KAROQ nabízí od výbavového stupně Ambition na přání LED světlomety s čirou optikou. 

Standardní výbava zahrnuje LED koncová a brzdová světla, zadní mlhové světlo (umístěné dole 

v zadním nárazníku) a osvětlení registrační značky. Směrová světla a couvací světlomet jsou 

osazeny žárovkami. Na přání ve výbavovém stupni Ambition lze, jako součást paketu, objednat 

LED mlhové světlomety s funkcí Corner (součástí standardní výbavy výbavového stupně Style). 

Na přání nabízený asistent dálkových světel Auto Light Assist trvale vyhodnocuje světelné 

podmínky a dle potřeby automaticky přepíná dálkové světlomety na tlumené. To platí pro soumrak 

i pro průjezdy lesem nebo tunelem, kdy se samočinně aktivují potkávací světla místo denních. 

Tlumené světlomety se kromě toho automaticky aktivují při zapnutí stěračů. Multifunkční kamera 

dynamického světelného asistenta ve tmě rozpozná protijedoucí vozy i vozy následované a zajistí 

automatické ztlumení dálkových světel v těchto úsecích.  

 

Funkce Coming Home a Leaving Home poskytují na definovanou dobu osvětlení okolí vozu, které 

je nasvíceno, aby cestující mohli bezpečně nastoupit nebo vystoupit. Kromě toho se při otevření 

dveří promítá na zem nápis ŠKODA (součástí LED paketu, který je dodáván na přání ve 

výbavových stupních Ambition a Style). 

 

V interiéru vytváří působivou světelnou atmosféru nové LED ambientní osvětlení v dekoračních 

lištách dveří a palubní desky, které lze nastavit v některém z deseti odstínů (součástí LED paketu, 

který je dodáván na přání ve výbavových stupních Ambition a Style).  

 

Filozofie Simply Clever se stala synonymem značky ŠKODA. Vychází z ní mnoho praktických 

řešení, která cestujícím zpříjemňují cestování. I v tomto kompaktním SUV přispívá mnoho takových 

prvků k všestrannosti vozu. Na přání se ve voze může nacházet více než dvě desítky Simply Clever 

prvků.  
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Seznam nejdůležitějších Simply Clever prvků: 
› Odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru  

› Odpadkový koš ve výplni dveří  

› Držáky tabletu (1x na zadní straně opěradel předních sedadel a 1x zadní loketní opěrka) 

› Držák parkovacích lístků  

› Deštník pod sedadlem spolujezdce 

› Ochrana proti natankování nesprávného paliva (u dieselových verzí)  

› Odkládací plato za zadními sedadly 

› Síťový program v zavazadlovém prostoru  

› Odkládací schránky s držáky 1,5l lahví ve výplních předních a zadních dveří 

› Držák reflexní vesty pod sedadlem řidiče 

› Držák lahví ve středové konzoli pro otevírání PET lahví jednou rukou 

› Virtuální pedál (pouze v kombinaci s elektrickým otvíráním pátých dveří a bezklíčovým systémem 

Kessy) 

› 230 V zásuvka s 2x USB (vpředu a vzadu) 

› Mechanicky sklopné, elektricky uzamykatelné tažné zařízení 
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Pohonné jednotky: Pět úsporných motorů 
 

› Paleta motorů: dva zážehové, tři vznětové 

› Výkonové spektrum motorů od 85 kW (115 k) do 140 kW (190 k) 

› Vrchol nabídky: motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 k) a točivém momentu 400 Nm 

standardně dodáván s pohonem všech kol a sedmistupňovou převodovkou DSG  

 

Vůz ŠKODA KAROQ má pod kapotou nejmodernější techniku. Motorovou paletu tvoří pět 

pohonných jednotek (dva benzinové a tři naftové motory), které mají zdvihové objemy od 

1,0 l, přes 1,5 l a 1,6 l, až po 2,0 l.  Výkonové spektrum pokrývá škálu od 85 kW (115 k) do 

140 kW (190 k). Všechny agregáty jsou přeplňované turbodmychadlem, mají přímé 

vstřikování paliva, systém Start-Stop a rekuperaci brzdné energie. Jsou mimořádně úsporné 

a plní emisní normu EU 6. S výjimkou nejsilnějšího vznětového motoru jsou 

všechny agregáty dodávány buď s šestistupňovou manuální převodovkou nebo 

sedmistupňovou převodovkou DSG. Motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 k) je dodáván 

výhradně s pohonem všech kol a novou sedmistupňovou převodovkou DSG. Motor 1,5 TSI 

je vybaven systémem Active Cylinder Management Technology (ACT), tj. odpojováním dvou 

válců, které v určitých provozních režimech přispívá k úspoře paliva. 

 

Zážehové motory: 

› 1,0 TSI/85 kW (115 k), točivý moment 200 Nm, maximální rychlost 187 km/h, zrychlení 

0 - 100 km/h za 10,6 s, spotřeba: město 6,2 l/100 km, mimo město 4,6 l/100 km, kombinovaná 

5,3 l/100 km, CO2 119 g/km 

 

› 1,5 TSI/110 kW (150 k), točivý moment 250 Nm, maximální rychlost 204 km/h, zrychlení 

0 - 100 km/h za 8,4 s, spotřeba: město 6,6 l/100 km, mimo město 4,7 l/100 km, kombinovaná 

5,4 l/100 km, CO2 123 g/km (předběžné údaje, dostupnost koncem roku 2017) 

 

Vznětové motory: 

› 1,6 TDI/85 kW (115 k), točivý moment 250 Nm, maximální rychlost 188 km/h, zrychlení 

0 - 100 km/h za 10,7 s, spotřeba: město 5,0 l/100 km, mimo město 4,3 l/100 km, kombinovaná 

4,6 l/100 km, CO2 120 g/km 

 

› 2,0 TDI/110 kW (150 k) 4×4, točivý moment 340 Nm, maximální rychlost 196 km/h, zrychlení 

0 - 100 km/h za 8,7 s, kombinovaná spotřeba 5,0 l/100 km, CO2 131 g/km 

 

Údaje uvedené u agregátu 2,0 TDI/110 kW (150 k) platí pro verzi s pohonem všech kol 

a manuální šestistupňovou převodovkou. 

 

Všechny ostatní údaje platí pro verzi s pohonem předních kol a manuální šestistupňovou 

převodovkou. 

 

› 2,0 TDI/140 kW (190 k) 4×4 DSG, točivý moment 400 Nm, maximální rychlost 211 km/h, 

zrychlení 0 - 100 km/h za 7,8 s, kombinovaná spotřeba 5,3 l/100 km, CO2 138 g/km (předběžné 

údaje, dostupnost ve druhém čtvrtletí 2018) 
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V nabídce kompaktního SUV je pět motorů. U základní benzinové motorizace platí: menší zdvihový 

objem, více síly. Motor 1,0 TSI má tři válce, výkon 85 kW (115 k) a dosahuje maximálního točivého 

momentu 200 Nm. Tento motor vyniká dynamickým nárůstem výkonu a kultivovaným projevem. 

Downsizing zvyšuje účinnost pohonné jednotky. Vůz ŠKODA KAROQ akceleruje s motorem 

1,0 TSI z 0 na 100 km/h za 10,6 s, dosahuje maximální rychlosti 187 km/h a průměrné spotřeby 

5,3 l/100 km. K přenosu hnací síly slouží standardně dodávaná šestistupňová manuální 

převodovka nebo na přání dodávaná sedmistupňová převodovka DSG. 

 

Zvláštností nového agregátu 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) je aktivní management válců (Active 

Cylinder Management Technology, ACT). Řídicí jednotka motoru vyřazuje druhý a třetí válec 

samočinně z činnosti, pokud jejich výkon není zapotřebí. Motor tak v určitých provozních režimech 

ušetří až 0,5 litru paliva na 100 kilometrů. ACT je v činnosti od 1 400 do 4 000 min
-1

 a do rychlosti 

130 km/h. Vůz ŠKODA KAROQ s motorem 1,5 TSI sprintuje z 0 na 100 km/h za 8,4 s, dosahuje 

maximální rychlosti 204 km/h a průměrné spotřeby 5,4 l/100 km. I zde je k dispozici šestistupňová 

manuální převodovka nebo sedmistupňová převodovka DSG. 

 

Všechny vznětové motory jsou výlučně přeplňované čtyřválcové agregáty TDI s přímým vstřikem 

paliva a čtyřventilovou technikou. Vstupní variantou je motor 1,6 TDI o výkonu 85 kW (115 k) 

a s maximálním točivým momentem 250 Nm. Kompaktní SUV s ním z 0 na 100 km/h zrychluje za 

10,7 s, dosahuje maximální rychlosti 188 km/h a průměrné spotřeby 4,6 l/100 km. Motor je spojen 

buď  se šestistupňovou manuální převodovkou, nebo sedmistupňovou převodovkou DSG. 

 

Dvoulitrový vznětový motor je k dispozici ve dvou výkonových variantách. Obě verze vynikají 

klidným během a vysokým točivým momentem. Motor 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) je 

standardně dodáván s pohonem všech kol a je volitelně k dispozici se šestistupňovou manuální 

převodovkou nebo se sedmistupňovou převodovkou DSG. Točivý moment 340 Nm je k dispozici 

v rozsahu od 1 750 do 3 000 min
-1

. Vůz ŠKODA KAROQ s motorem 2,0 TDI o výkonu 110 kW 

(150 k), pohonem čtyř kol a manuální převodovkou zrychluje z 0 na 100 km/h za 8,7 s, dosahuje 

maximální rychlosti 196 km/h a spokojí se s průměrně 5,0 l/100 km. 

 

Maximální výkon silnější verze motoru 2,0 TDI nyní činí 140 kW (190 k). Špičkový motor bude 

standardně dodáván s pohonem všech kol a sedmistupňovou převodovkou DSG. Maximální točivý 

moment dosahuje hodnoty 400 Nm, je k dispozici v rozsahu od 1 750 do 3 250 min
-1

 a zaručuje 

působivý zátah. Kompaktní SUV s motorem 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 k) zrychluje z 0 na 

100 km/h za 7,8 s, dosahuje maximální rychlosti 211 km/h a průměrné spotřeby 5,3 l/100 km. 
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Podvozek a převodovky: Pět jízdních režimů, inteligentní 
pohon všech kol 
 
› Pečlivě zkonstruovaný a odladěný podvozek 

› Univerzální vlastnosti a suverénní zvládnutí jízdy mimo zpevněné silnice 

› Adaptivní podvozek DCC (Dynamic Chassis Control), dostupný od kalendářního týdne 

14/2018, nabídne tři režimy nastavení 

› Režimy Offroad a Snow pro lepší trakci u verze s pohonem všech kol 

› Elektromechanická parkovací brzda zabraňuje vozu ŠKODA KAROQ, aby při rozjezdu 

popojel nechtěně dozadu  

 

Podvozek definuje měřítka ve svém segmentu a své kvality ukazuje i mimo zpevněné silnice. 

Od výbavového stupně Ambition je na přání k dispozici také volba jízdního profilu 

v režimech Normal, Sport, Eco, Individual a Snow (ve verzi 4×4). Režim Offroad u verze 

s pohonem všech kol jízdní vlastnosti mimo zpevněné silnice dále zlepšuje. 

 

Robustní, komfortně naladěný podvozek vozu ŠKODA KAROQ propůjčuje vozu suverénní jízdní 

vlastnosti, včetně bezproblémového zvládání jízdy mimo zpevněné silnice. Důležitým faktorem 

je vyvážené rozložení hmotnosti na jednotlivé nápravy a také daleko dopředu posunutá přední 

náprava typu MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a s ocelovým pomocným rámem. 

Rozchod předních kol činí 1 576 mm. 

 

Čtyřprvková zadní náprava - pro verze s pohonem všech čtyř kol - je vyrobena převážně 

z vysokopevnostní oceli, rozchod zadních kol činí 1547 mm (pro verze s pohonem předních kol pak 

1541 mm). Podélná ramena zachycují suvné síly při akceleraci a brzdění. Příčná ramena udržují 

kolo vždy v optimální poloze vůči vozovce a zaručují precizní vedení. 

 

Díky adaptivním tlumičům Dynamic Chassis Control (DCC) bude mít řidič nového kompaktního 

SUV ŠKODA KAROQ k dispozici tři režimy nastavení podvozku: Comfort, Normal a Sport. 

Elektricky ovládané ventily ovlivňují způsob práce tlumičů. Počítač řídí jejich nastavení v závislosti 

na stavu vozovky, preferovaném stylu jízdy a vybraném režimu. DCC, který bude k dispozici v první 

čtvrtině roku 2018, přispívá k aktivní bezpečnosti tím, že při zvláště dynamickém projíždění zatáček 

zvýší automaticky tuhost tlumičů a zajišťuje tak vyšší stabilitu, lepší kontakt kol s vozovkou a kratší 

brzdné dráhy. Adaptivní podvozek DCC bude k dispozici ve verzi s pohonem všech kol pro motory 

1,5 TSI a obě verze 2,0 TDI společně s výběrem jízdního profilu. 

 

Výběrem jízdního profilu může řidič ovlivňovat charakteristiky řízení, činnost řazení převodovky 

DSG a nastavení dalších režimů ve verzích Normal, Eco, Sport a Individual. Individuální nastavení 

lze uložit až pro tři uživatele vozidla na personalizovaný klíč, dodávaný na přání. 

 

Pohon všech čtyř kol zaručuje kompaktnímu SUV optimální jízdní vlastnosti i na kluzkém povrchu 

nebo při jízdě s těžkým přívěsem. Systém využívá elektronicky řízenou lamelovou mezinápravovou 

spojku, umístěnou u zadní nápravy. Různé senzory (např. snímač otáček kol, snímač úhlu natočení 

kol, senzor příčného a podélného zrychlení, snímač polohy plynového pedálu, snímač otáček 

motoru, snímač krouticího momentu atd.) neustále vyhodnocují jízdní situaci a předávají naměřené 

hodnoty elektronice pohonu čtyř kol, která v reálném čase zajistí optimální rozdělení hnací síly. 
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Na přání je k dispozici režim Offroad, který zajišťuje optimální jízdní vlastnosti mimo zpevněné 

silnice. Pro zlepšení průchodnosti v režimu Offroad umožní protiprokluzový systém ASR větší 

prokluz kol a elektronická uzávěrka diferenciálu EDS reaguje ostřeji a rychleji. V případě potřeby 

se navíc aktivuje asistent při jízdě do kopce a z kopce – posledně jmenovaný udržuje konstantní 

rychlost při jízdě z kopce. Také na přání dostupné tlumiče DCC mění způsob práce, reakce na 

přidání plynu je o něco tlumenější. Protiblokovací systém ABS pracuje s menší intenzitou, takže 

se před koly nahromadí zemina, která vytvoří klín a zlepší tak brzdné schopnosti vozu na 

nezpevněném povrchu. 

 

U režimu Snow jsou elektronické asistenční systémy nastaveny tak, aby vůz ideálně zvládal jízdu 

po kluzkém povrchu. Protiblokovací systém ABS funguje na podobném principu jako v případě 

režimu Offroad (využívá sníh nahromaděný před prokluzujícími koly). 

 

Pro náročnější provozní podmínky lze vůz ŠKODA KAROQ vybavit paketem pro špatné cesty. 

Ten ochraňuje před mechanickým poškozením (např. při kontaktu s nerovnostmi vozovky nebo 

na štěrku) a zabraňuje vniknutí nečistot (prach, písek, bahno) do motorového prostoru nebo svazků 

elektroinstalace. K paketu pro špatné cesty patří ochranný kryt pod motorem, ochrana 

elektroinstalace, brzdových vedení a dalších komponent pod vozem. 

 

Součástí standardní výbavy je na palubě elektromechanická parkovací brzda. Ta je se svými 

dvěma elektromotory integrována do brzdného ústrojí na zadní nápravě a může navíc sloužit jako 

nouzová brzda. Ve spojení s převodovkou DSG obsahuje také funkci Auto Hold. V dopravních 

zácpách nebo při opakovaném zastavování a rozjíždění udržuje vůz v klidu, aniž by řidič musel 

sešlápnout brzdový pedál. Zapíná a vypíná se pomocí tlačítka ve středové konzoli. 

 

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS) se stará o podporu trakce a umožňuje rovnoměrné 

a snadné rozjezdy na vozovce s různě adhezivním povrchem. Když se při rozjezdu protáčí kolo na 

jedné straně nápravy, elektronická uzávěrka diferenciálu jej cíleně přibrzdí a postará se o přenos 

síly na lépe zabírající kolo. 
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Asistenční systémy: Inovativní asistenční systémy 
známé z vozů vyšších tříd 
 

› Adaptivní tempomat (ACC) využívající data z radaru 

› Front Assist včetně funkce nouzové brzdy s prediktivní ochranou chodců 

› Blind Spot Detect a asistent pro vyjíždění z parkovacích míst Rear Traffic Alert 

› Lane Assist udržuje vůz v jízdním pruhu 

› Traffic Jam Assist usnadňuje řízení při dopravních zácpách 

› Driver Alert varuje v případě únavy řidiče  

› Automatické rozpoznávání dopravních značek fungující na bázi kamery 

 

ŠKODA KAROQ nabízí mnoho asistenčních systémů, které jsou běžně vyhrazeny vozům 

vyšších tříd. Asistenční systémy slouží k ochraně chodců, udržují kompaktní SUV 

v dostatečném odstupu od vozu před sebou, ulehčují řidiči přejíždění z pruhu do pruhu nebo 

naopak jízdu v pruhu, pomáhají mu při parkování a upozorňují jej na důležité dopravní 

značky. 

 

Asistenční systémy v abecedním pořadí: 

 

Adaptivní tempomat (ACC) využívá data z radaru, udržuje nejen zvolenou rychlost, ale také 

požadovaný odstup od vozu před sebou. Asistent umí snížit rychlost nebo automaticky zabrzdit 

před hrozící kolizí. Řidič může vedle rychlosti konfigurovat v odstupňovaných krocích také 

vzdálenost a dynamiku regulace. 

 

Řízení ulehčuje i na přání dodávaný systém Blind Spot Detect a asistent pro vyjíždění 

z parkovacích míst Rear Traffic Alert. Od rychlosti 10 km/h sledují dva senzory na zádi silnici za 

vozem. Pohybuje-li se v mrtvém úhlu jiný vůz, nebo pokud se rychle blíží, rozsvítí se varovná LED 

kontrolka na ploše příslušného vnějšího zpětného zrcátka. Pokud řidič přesto zapne směrové 

světlo, zabliká LED jasně a rychle. Při couvání z příčného parkovacího místa nebo při zajíždění 

se ozve varovný tón doplněný optickým alarmem na palubním displeji, pokud se ze strany blíží jiný 

vůz. Pokud je to nutné pro zamezení srážce, zabrzdí vůz ŠKODA KAROQ samočinně. 

 

Standardně dodávaný Front Assist, včetně funkce nouzové brzdy s prediktivní ochranou chodců, 

využívá radarový senzor. Princip radaru umožňuje velký akční rádius a pracuje spolehlivě i při 

špatné viditelnosti. Pokud systém rozpozná hrozící kolizi, zasáhne v jednom ze čtyř stupňů činnosti. 

V případě potřeby aktivuje automatické brzdění až do úplného zabrzdění. Standardně dodávanou 

funkci rozpoznávání osob doplňuje Front Assist. Tento systém v rychlostech od 10 do 60 km/h 

spustí nouzové brzdění, když hrozí, že např. chodec nebezpečně zkříží směr jízdy vozidla. Při 

rychlosti nad 40 km/h následuje ještě navíc varování před kolizí. 

 

Asistent pro rozjezd do kopce umožňuje rozjezd ve svahu bez rizika, že by se vůz rozjel zpět. 

Není přitom nutno zatahovat ruční brzdu.  

 

Od rychlosti 65 km/h pomáhá řidiči při udržení se v jízdním pruhu i asistent pro jízdu v pruzích 

(Lane Assist). Využívá k tomu kameru v nožce vnitřního zrcátka. Pokud se kompaktní SUV blíží 

značení na silnici bez zapnutého směrového světla, pomůže systém řidiči zůstat ve stopě jemným 
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zásahem do řízení. 

 

Traffic Jam Assist usnadňuje řízení při dopravních zácpách a zvyšuje bezpečnost i komfort 

v dopravních zácpách a při jízdě v koloně. Tento asistent pracuje v kombinaci s adaptivním 

tempomatem (ACC) a Lane Assist. V tomto případě je asistent pro jízdu v pruzích vybaven 

adaptivním vedením v jízdních pruzích, aktivním i při rychlostech pod 60 km/h. Při současně 

aktivovaném ACC vůz i v koloně automaticky udržuje v pruhu, brzdí a přidává plyn. Podmínkou 

je, že má řidič ruce na volantu.  

 

Rozpoznávání dopravních značek, využívající počítačové zpracování obrazu kamery, identifikuje 

standardní dopravní značky a zobrazuje je jako piktogramy na digitálním přístrojovém panelu 

a/nebo na displeji navigačního systému. To platí i pro aktuální rychlostní omezení a zákazy 

předjíždění. Pokud je za mokra předepsaná nižší rychlost, rozeznají senzory vozu déšť. Časově 

omezené rychlostní limity jsou zobrazovány jen v relevantních časech. 

 

Na základě chování při řízení identifikuje asistent pro rozpoznávání únavy (Driver Alert) 

odchylky od normálního způsobu jízdy a tím i polevující koncentraci řidiče. Systém analyzuje 

15 minut po spuštění motoru chování při řízení a výsledek ukládá jako základ pro signál. 

V této analytické fázi musí být udržována rychlost minimálně 65 km/h. Zřejmé odchýlení od 

charakteristického způsobu řízení ukazuje na únavu řidiče. Grafické upozornění na přístrojovém 

panelu doporučí přerušení jízdy. 
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ŠKODA Connect a infotainment: 
Na vrcholu segmentu – vždy online se službami 
ŠKODA Connect 
 

› Na výběr tři infotainment systémy 

› Ovládání funkcí gesty pro vybrané funkce 

› Mobilní online služby jako nadstavba palubního infotainment systému 

› Care Connect: Automatické Tísňové volání a služba Pomoc na cestě stisknutím tlačítka 

› Navigace v reálném čase s doporučením objízdných tras 

› Vzdálený přístup k vozu (Remote Access) 

› Portál ŠKODA Connect přenáší služby do domácího počítače 

 

Cestující jsou díky službám ŠKODA Connect vždy online. Intuitivně ovládané systémy 

se dělí do dvou kategorií: služby Infotainment Online přináší zábavu a informace a služby 

Care Connect podporují a asistují. Součástí nabídky jsou mimo jiné navigace v reálném 

čase s doporučením objízdných tras při dopravní zácpě, automatické Tísňové volání nebo 

funkce Poslední parkovací pozice, která řidiče dovede k zaparkovanému vozu. Trasy je 

možno programovat doma a online přenést do vozu. Novinkou je také ovládání gesty, 

ulehčující ovládání vybraných funkcí.  

 

Infotainment systémy pracují rychle, nabízejí četné funkce a jsou vybaveny kapacitními dotykovými 

displeji.  

 

Na výběr jsou tři varianty: hudební systém Bolero i navigační a infotainment systémy Amundsen 

a Columbus. Displeje infotainment systémů Bolero, Amundsen a Columbus v novém skleněném 

designu zdokonalují kvalitní přístrojovou desku. 

 

Novinkou pro značku ŠKODA je také možnost ovládat vybrané funkce gesty (u infotainment 

systému Columbus). Definované pohyby rukou, které provádí řidič v oblasti středového panelu, 

zaznamenává a identifikuje přibližovací senzor. Tímto způsobem lze pro standardizované pokyny 

použít jednoduchá gesta rukou a prstů, aniž by přitom řidič musel spustit vozovku z očí. 

 

Mobilní online služby ŠKODA Connect představují rozsáhlý doplněk nabídky infotainmentu. 

Služby Infotainment Online slouží pro informaci a zábavu, služby Care Connect pro podporu 

v nejrůznějších situacích a ke vzdálenému přístupu k vozu. Důležitou součástí jsou Dopravní 

informace online, které zobrazují reálný provoz na zvolené trase a v případě dopravní zácpy 

navrhují náhradní trasy. Služba Google Earth™ umožní prohlédnout si animaci naplánované trasy. 

Doplňující informace na míru poskytují služby Čerpací stanice (s uvedením aktuálních cen 

pohonných hmot), Parkovací místa, Zprávy a Počasí.  

 

Služby Care Connect podporují řidiče v mnoha situacích a jsou k dispozici pro všechny 

infotainment systémy (na přání od výbavového stupně Ambition). Služby zahrnují automatické 

Tísňové volání (Emergency Call), Proaktivní servisní službu (s níž lze dohodnout termín servisní 

prohlídky) a Vzdálený přístup k vozu (Remote Access).  
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Mimořádně důležité je automatické Tísňové volání (Emergency Call). Tísňové volání se aktivuje 

automaticky, jakmile zasáhne některý ze zádržných systémů, například airbag. Vůz naváže hlasové 

a datové spojení s ústřednou nouzového volání a předá všechna data. Tlačítkem na stropním 

modulu může řidič nebo spolujezdec tísňové volání spustit i manuálně.  

 

Řidič může tlačítkem ve stropním modulu spustit i službu Pomoc na cestě. Třetí tlačítko v modulu, 

označené písmenem ,i‘, je určeno ke spojení se službou Infolinka – odborníci v zákaznickém call 

centru zodpoví například dotazy, týkající se techniky vozu.  

 

Mezi služby ŠKODA Care Connect  v modelu ŠKODA KAROQ patří také služby vzdáleného 

přístupu k vozu Remote Access, fungující přes aplikaci ŠKODA Connect App, tedy přes chytrý 

telefon uživatele. Služba Stav vozu informuje o stavu osvětlení a o stavu paliva v nádrži, o případně 

otevřených oknech, dveřích, střešním okně, nebo přes ni lze ovládat nezávislé topení. Funkce 

Poslední parkovací pozice ukáže, kde vůz stojí, a funkce Houkání & blikání usnadní na místě 

vyhledání vozu tím, že aktivuje houkačku a výstražná světla. 

 

Nemá vůz opustit definovanou oblast nebo jezdit maximálně 130 km/h? Služby Oznámení 

o oblasti a Oznámení o překročení rychlosti informují majitele o tom, že toto omezení nebylo 

dodrženo. Portfolio doplňuje služba Jízdní data. 

 

Nabídku aplikace ŠKODA Connect App doplňuje portál ŠKODA Connect, přenášející služby 

ŠKODA Connect do zákazníkova domácího počítače. Pomocí tohoto portálu je možné konfigurovat 

služby a do vozu přenášet cíle a trasy. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen   Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731  T +420 734 298 614 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

media.skoda-auto.com 

Stáhněte si ŠKODA Media Services App 

 

 

 

Follow us!  #Skoda 

 

 

Facebook 

 

YouTube  Instagram  Twitter 

 

 
ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:silke.rosskothen@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
https://media.skoda-auto.com/en/_layouts/Skoda.PRPortal/homepage.aspx
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://twitter.com/skodaweb
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda
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ŠKODA KODIAQ SCOUT: 
Pohon všech kol a robustní offroadový vzhled jako 
součást standardní výbavy 
 

› Specifická příď i záď, devatenáctipalcová kola 

› Speciální prvky výbavy zdůrazňují robustní vzhled vozu 

› Čtyři motory o výkonu od 110 kW (150 k) do 140 kW (190 k)  

› Asistenční a infotainment systémy definují měřítka v segmentu SUV 

› Standardně dodávaný pohon všech kol pro jízdu v terénu  

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 11. září 2017 – Česká automobilka pokračuje ve své SUV 

ofenzívě novou variantou modelu ŠKODA KODIAQ. Vůz ŠKODA KODIAQ SCOUT je 

standardně vybaven pohonem všech kol 4×4 a své kvality offroadového vozu prokazuje 

jak vzhledem, tak i použitými technologiemi. Drsný a robustní charakter zvýrazňují stříbrné 

designové prvky v předním a zadním nárazníku. K atraktivnímu vzhledu přispívají také 

devatenáctipalcová kola z lehké slitiny v antracitovém odstínu. Nabídka pohonných jednotek 

zahrnuje dva benzinové a dva naftové motory.  

 

Svými specifickými designovými prvky tvoří model ŠKODA KODIAQ SCOUT svébytné provedení 

největšího SUV značky ŠKODA. Délkou 4 706 mm, až sedmi místy k sezení a největším interiérem 

i zavazadlovým prostorem ve své třídě přesvědčuje vůz ŠKODA KODIAQ SCOUT v mnoha 

oblastech. Svým moderním designem představuje zdařilou kombinaci emocionality a racionálnosti. 

Robustní a mohutný charakter současně zdůrazňuje specifickými vlastnostmi. 

 

Design – stříbrně lakované prvky v náraznících, SunSet  

Specifičnost této modelové varianty je patrná na první pohled. Stříbrně lakované prvky 

v náraznících, opticky rozdělené na tři části, zdůrazňují ambice vozu ŠKODA KODIAQ SCOUT 

v terénu. Stejné barevné provedení mají i střešní nosič, kryty zpětných zrcátek a lišty bočních oken. 

Dalším vnějším identifikačním znakem jsou zatmavená boční okna od sloupku B dozadu a sklo 

pátých dveří (SunSet).  

 

Pro boční siluetu každého vozu ŠKODA KODIAQ jsou charakteristické krátké převisy, ustupující 

linie střechy, kterou opticky prodlužuje křivka v sloupku D, a zužující se záď. Vůz ŠKODA KODIAQ 

SCOUT je mimo to standardně vybaven devatenáctipalcovými koly v antracitovém odstínu. Kromě 

toho se na předním blatníku a na víku odkládací schránky před sedadlem spolujezdce nachází logo 

s označením modelu.  

 

Interiér určený pro jízdu v terénu  

Robustní charakter modelu ŠKODA KODIAQ SCOUT se odráží i ve výbavě a interiéru. Součástí 

standardní výbavy je režim Off-road, který stisknutím tlačítka mění mimo jiné i elektronické 

nastavení přenosu točivého monetu na jednotlivá kola, dále paket pro špatné cesty se 

zakrytováním motoru a podvozku, přední a zadní parkovací senzory, volba jízdního profilu (Normal, 

Sport, Eco, Individual, Snow) ovlivňující nastavení reakcí motoru, automatické převodovky, 

posilovače řízení a klimatizace. Režim Snow poupraví systémy ABS, ASR, ACC (pokud je součástí 

výbavy) a řídicí jednotku motoru dle konkrétních podmínek zasněžené nebo kluzké vozovky. 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://www.skoda-storyboard.com/
https://media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
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Také v interiéru zdůrazňují speciální prvky osobitý charakter vozu. Standardní výbava zahrnuje 

sedadla potažená materiálem Alcantara
®
 s logem SCOUT, multifunkční vyhřívaný volant, pedály 

z ušlechtilé oceli, ambientní LED osvětlení v deseti barevných odstínech, infotainment systém 

Bolero s osmi reproduktory, výplně dveří v dekoru Alcantara
®
 a přední a zadní prahové lišty 

s logem KODIAQ. 

 

Součástí bohaté standardní výbavy modelu ŠKODA KODIAQ SCOUT jsou mimo jiné Full LED 

přední světlomety a LED zadní svítilny, bezklíčkový systém KESSY, barevný displej Maxi Dot 

a vyhříváná přední i zadní sedadla. Komfortu cestování poslouží standardně dodávané elektricky 

ovládané sedadlo řidiče s bederní opěrkou a pamětí, při parkování pomůže Rear View Camera, 

při jízdě systém Driver Alert. 

 

Nabídka motorů 

Nabídku pohonných jednotek modelu ŠKODA KODIAQ SCOUT tvoří dva benzinové a dva naftové 

motory o výkonu od 110 kW do 140 kW v následujících šesti provedeních: 

 

1,4 TSI/110 kW (150 k) 4×4, maximální rychlost 197 km/h, 0–100 km/h za 9,8 s, 

kombinovaná spotřeba 6,9 l/100 km, 155g CO2/km  

 
1,4 TSI/110 kW (150 k) 4×4 DSG, maximální rychlost 194 km/h, 0-100 km/h za 9,9 s, kombinovaná 

spotřeba 7,1l/100 km, 163 g CO2/km  
 

2,0 TSI/132 kW (180 k) 4×4 DSG, maximální rychlost 207 km/h, 0–100 km/h za 8,0 s, 

kombinovaná spotřeba 7,4 l/100 km, 170 g CO2/km  

 

2,0 TDI/110 kW (150 k) 4×4, maximální rychlost 197 km/h, 0–100 km/h za 9,5 s, 

kombinovaná spotřeba 5,4 l/100 km, 141 g CO2/km  

 

2.0 TDI/110 kW (150 k) 4×4 DSG, maximální rychlost 194 km/h, 0-100 km/h za 10,2 s, 

kombinovaná spotřeba 5,7 l/100 km, 149 g CO2/km  

 

2,0 TDI/140 kW (190 k) 4×4 DSG, maximální rychlost 210 km/h, 0–100 km/h za 8,9 s, 

kombinovaná spotřeba 5,7 l/100 km, 150 g CO2/km  

 

Pohon 4×4 

Základ pohonu 4×4, který je součástí standardní výbavy všech variant modelu ŠKODA KODIAQ 

SCOUT, tvoří elektronicky řízená lamelová spojka, která je v zájmu optimálního rozložení hmotnosti 

umístěna bezprostředně před zadním diferenciálem, tedy na konci kardanové hřídele. Systém 

pohonu všech kol pracuje rychle a inteligentně, jeho řídicí jednotka neustále propočítává optimální 

hnací moment pro jednotlivé nápravy. Za normálního provozu, zejména při nízkém zatížení nebo 

při brzdění motorem, posílá řídicí jednotka maximum hnacího momentu na kola přední nápravy, 

čímž snižuje spotřebu paliva. 

 

Terénní vlastnosti 

I v terénu se vůz ŠKODA KODIAQ SCOUT cítí jako doma. Díky světlé výšce 194 mm dobře 

překonává i větší nerovnosti. Přechodový úhel činí 21,3˚, nájezdové úhly vpředu a vzadu dosahují 

díky krátkým převisům velmi solidní hodnoty 20,1˚ a 22,8˚. Standardně dodávaný paket pro špatné 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://www.skoda-storyboard.com/
https://media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz


TISKOVÁ MAPA 
Stránka 3 z 4  

 

 
 
 
 
ŠKODA Media Services   
skoda-storyboard.com 
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz  
 
 

cesty chrání také motor, podvozek, převodovku, brzdová vedení a kabely před poškozením. 

Tam, kde silnice končí, může řidič jednoduchým stisknutím tlačítka navolit režim Off-road. Po jeho 

aktivaci se nastavení systémů vozu upraví pro jízdu v terénu a mírně se zpomalí reakce plynového 

pedálu. Protiblokovací systém ABS se nastaví tak, aby využil tzv. klínového efektu, tj. delším 

blokováním brzděného kola si před sebou nahrne materiál a tím vytvoří klín. Pro zlepšení trakce 

v režimu Off-road dovoluje systém ASR určitý prokluz a elektronická uzávěrka diferenciálu XDS+ 

reaguje rychleji. S rozjezdy do kopce pak řidiči pomůže asistent a v případě klesání umí vůz 

automaticky udržovat konstantní rychlost zvolenou řidičem. 

 

Asistenční systémy 

Všechny varianty modelu ŠKODA KODIAQ definují širokou nabídkou asistenčních systémů nová 

měřítka ve své třídě. K novinkám patří asistent pro couvání s přívěsem Trailer Assist, Blind Spot 

Detect (varující před vozidly v mrtvém úhlu) a Rear Traffic Alert (při couvání z parkoviště 

například sleduje provoz za vozem a vozidla přijíždějící ze stran). Systém Crew Protect Assist 

(v případě hrozící nehody zavře boční i střešní okna a automaticky přitáhne bezpečnostní pásy na 

předních sedadlech) je propojen s vylepšeným systémem Front Assist včetně funkce nouzové 

brzdy a prediktivní ochrany chodců. Zdokonaleny byly, jako u vozu ŠKODA KODIAQ, i funkce 

parkovacího asistenta. Novinkou značky ŠKODA je také systém Area View: díky širokoúhlým 

objektivům kamer umístěných na přídi a zádi vozu a v krytech vnějších zpětných zrcátek se na 

palubním monitoru zobrazuje několik různých pohledů na okolí vozu. Mezi nimi je i virtuální náhled 

z ptačí perspektivy a 180˚ záběry z okolí přídě a zádě vozu, což ulehčuje řízení v nepřehledných 

situacích nebo terénu. 

 

Infotainment a ŠKODA Connect 

Na palubě vozu ŠKODA KODIAQ SCOUT najdeme moderní infotainment systémy. Kapacitní 

dotykové displeje mají skleněný design. Navigační systém Columbus, jakožto vrcholná verze, 

disponuje displejem s úhlopříčkou 9,2", k dispozici je Wi-Fi hotspot a modul LTE. Kromě toho 

disponuje vůz ŠKODA KODIAQ SCOUT displejem, který speciálně zobrazuje úhel natočení 

volantu, kompas, výškoměr, teplotu motorového oleje a chladicí kapaliny. Automatické Tísňové 

volání (Emergency Call) je součástí standardní výbavy. Moderní infotainment ideálně doplňují 

online mobilní služby ŠKODA Connect. Tyto služby definují nová měřítka v oblasti navigace, 

zábavy a asistenčních služeb a lze je konfigurovat dokonce pomocí domácího počítače nebo 

mobilní aplikace. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen Alžběta Šťastná 
Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu  

T +420 326 811 731 T +420 605 293 509 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz alzbeta.stastna@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KODIAQ, 

KAROQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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ŠKODA KODIAQ SPORTLINE: 
Sportovní styl zdůrazňuje hbitost a dynamiku 
 

› Příď a záď se sportovními designovými prvky 

› Exkluzivní devatenácti- a dvacetipalcová kola 

› Sportovní sedadla potažená materiálem Alcantara
®
 

› Moderní asistenční systémy a pokročilé infotainment systémy 

› V nabídce čtyři motory o výkonu od 110 kW (150 k) do 140 kW (190 k)  

 

 
Mladá Boleslav/Frankfurt, 11. září 2017 – Pro příznivce sportovního stylu navrhla značka 

ŠKODA speciální variantu svého nového velkého modelu SUV. ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 

je elegantní a dynamickou verzí tohoto SUV. Délka modelu ŠKODA KODIAQ SPORTLINE činí 

4 700 mm. Interiér a exteriér zdobí speciální designové prvky. Pro model ŠKODA KODIAQ 

SPORTLINE je k dispozici osm  motorizací: čtyři kombinace benzinových motorů a čtyři 

kombinace naftových motorů ve výkonových verzích od 110 kW (150 k) do 140 kW (190 k). 

 

Individuální úprava exteriéru a interiéru modelu ŠKODA KODIAQ SPORTLINE zdůrazňuje 

především hbitost a dynamiku. Vzhled odráží designovou identitu značky a představuje směs 

emocionality a racionality. Specifický styl sportovní verze je tak zkombinován s všestrannými 

kvalitami modelu ŠKODA KODIAQ. Díky řadě nových detailů a prvků, jako jsou sportovní sedadla, 

potažená materiálem Alcantara
®
, působí interiér elegantně a dynamicky. Vůz ŠKODA KODIAQ 

SPORTLINE kromě toho klade důraz na intenzivní požitek z jízdy.  

 

Design – maska chladiče a kryty zpětných zrcátek v černé barvě  
Model ŠKODA KODIAQ SPORTLINE zdůrazňuje své dynamické zaměření černě lakovanými prvky 

karoserie a speciální výbavou. Maska chladiče, kryty zpětných zrcátek a rámečky kolem bočních 

oken jsou černé. ŠKODA KODIAQ SPORTLINE se také odlišuje černými prvky ve spodní části 

předního nárazníku. Pohledu zezadu dominuje tenká stříbrná lišta pod nárazníkem. Sklo pátých 

dveří a zadní boční okna od sloupku B dozadu jsou zatmavená (SunSet). 

 

Pro boční siluetu každého vozu ŠKODA KODIAQ jsou charakteristické krátké převisy, rychle 

klesající a konturou sloupku D opticky prodloužená linie střechy a ustupující záď. V případě vozu 

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE jsou boční ochranné lišty lakované v barvě vozu. Vůz má ve 

standardní výbavě exkluzivní devatenáctipalcová kola z lehkých slitin. Na přání jsou k dispozici 

i kola dvacetipalcová. Kromě toho se na předním blatníku a na odkládací schránce nachází plaketa 

s označením modelu. 

 

Výbava – hodnotná a elegantní  

Vůz ŠKODA KODIAQ SPORTLINE nabídne mimo jiné přední Full LED světlomety a LED zadní 

sdružené svítilny, systém bezklíčkového vstupu a startování KESSY, či sportovní sedadla (na 

straně řidiče elektricky nastavitelná, včetně paměti), která s potahem z materiálu Alcantara
®
 

a stříbrným prošitím působí velice elegantním dojmem. Sedadla zaručují dobré boční vedení i při 

rychlém průjezdu zatáčkou. Stříbrné obšití najdeme i na hlavici řadicí páky a na multifunkčním 

sportovním volantu, který je ve vozech s převodovkou DSG vybaven i ovládacími prvky pro řazení. 

Sportovní charakter navíc zvýrazňuje i černě čaloupněný strop, pedály z ušlechtilé oceli a možnost 
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zobrazení hodnoty přetížení, tlaku turbodmychadla, aktuálního výkonu motoru a teploty oleje 

i chladicí kapaliny na obrazovce infotainmentu. 

 

Ke standardní výbavě patří mimo jiné infotainment Amundsen se systémem Rear View Camera, 

vyhřívání předních i zadních sedadel či systém Driver Alert a barevný displej Maxi Dot v palubním 

štítu. Součástí standardní výbavy je i volba jízdního profilu (Normal, Sport, Eco, Individual) 

ovlivňující řízení motoru, automatické převodovky, posilovače řízení a klimatizace. U vozů 

s pohonem všech kol je navíc k dispozici režim Snow, ulehčující řízení vozu na sněhu a kluzkém 

povrchu. Sportovněelegantní styl vozu podporují i další prvky standardní výbavy. Mezi ně patří 

ambientní LED osvětlení interiéru s nabídkou deseti barev, sportovně laděný interiér s karbonovým 

dekorem na přístrojové desce a bočních lištách, výplně dveří z materiálu Alcantara
®
, elektricky 

nastavitelná a sklopná vnější zpětná zrcátka s funkcí stmívání, s pamětí a funkcí Boarding Spot 

(světlo ve vnějším zpětném zrcátku osvětlující nástupní prostor), vnitřní zpětné zrcátko s funkcí 

stmívání, logo KODIAQ na prahových lištách a koberce s černým prošitím. 

 

Paleta motorů 

Pro model ŠKODA KODIAQ SPORTLINE jsou v nabídce čtyři motory v následujících kombinacích 

s převodovkami a pohonem předních nebo všech kol: 

 

1,4 TSI/110 kW (150 PS) DSG, maximální rychlost 198 km/h, 0–100 km/h za 9,6 s, 

kombinovaná spotřeba 6,3 l/100 km, 143 g CO2/km 

 

1,4 TSI/110 kW (150 PS) 4×4, maximální rychlost 197 km/h, 0–100 km/h za 9,8 s, 

kombinovaná spotřeba 6,9 l/100 km, 155 g CO2/km 

 

1,4 TSI/110 kW (150 PS) 4×4 DSG, maximální rychlost 194 km/h, 0–100 km/h za 9,9 s, 

kombinovaná spotřeba 7,1 l/100 km, 163 g CO2/km 

 

2,0 TSI/132 kW (180 PS) 4×4 DSG, maximální rychlost 207 km/h, 0–100 km/h za 8,0 s, 

kombinovaná spotřeba 7,4 l/100 km, 170 g CO2/km 

 

2,0 TDI/110 kW (150 PS) DSG, maximální rychlost 199 km/h, 0–100 km/h za 10,1 s, 

kombinovaná spotřeba 5,0 l/100 km, 131 g CO2/km 

 

2,0 TDI/110 kW (150 PS) 4×4, maximální rychlost 197 km/h, 0–100 km/h za 9,5 s, 

kombinovaná spotřeba 5,4l/100 km, 141 g CO2/km 

 

2,0 TDI/110 kW (150 PS) 4×4 DSG, maximální rychlost 194 km/h, 0–100 km/h za 10,2 s, 

kombinovaná spotřeba 5,7 l/100 km, 149 g CO2/km 

 

2,0 TDI/140 kW (190 PS) 4×4 DSG, maximální rychlost 210 km/h, 0–100 km/h za 8,9 s, 

kombinovaná spotřeba 5,7 l/100 km, 150 g CO2/km 

 

Pohon předních i všech kol  

Vůz ŠKODA KODIAQ SPORTLINE je v nabídce jak s pohonem předních kol, tak s pohonem 

všech kol. Systém pohonu všech kol pracuje rychle a inteligentně. Jeho řídicí jednotka neustále 

propočítává optimální hnací moment pro zadní nápravu. Za normálního provozu, zejména při 
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nízkém zatížení nebo při brzdění motorem, posílá řídicí jednotka maximum hnacího momentu 

na kola přední nápravy, čímž snižuje spotřebu paliva. 

 

Jízdní vlastnosti 

Na přání je k dispozici model ŠKODA KODIAQ SPORTLINE s adaptivním podvozkem DCC 

(Dynamic Chassis Control). Ten využívá elektronicky řízených tlumičů, jejichž charakteristiku 

si může řidič nastavit v režimech Comfort, Normal a Sport.  

 

Pohon všech kol zaručuje větší bezpečnost a lepší trakci. Tyto vlastnosti se příznivě projeví 

zejména při jízdě s přívěsem. Díky pohonu 4×4 je ale toto sportovní SUV dobře připraveno 

i na jízdu na nezpevněných komunikacích. Se světlou výškou 194 mm dobře překonává i větší 

nerovnosti. Jeho přechodový úhel činí 21,3 stupňů, přední a zadní nájezdové úhly vykazují díky 

krátkým převisům hodnoty 18,9 a 23,3 stupňů.  

 

Asistenční systémy 

Širokou nabídkou asistenčních systémů definují všechny varianty modelu ŠKODA KODIAQ nová 

měřítka ve své třídě. K novinkám patří asistent pro couvání s přívěsem (Trailer Assist), Blind 

Spot Detect (systém varující před vozy v mrtvém úhlu) a Rear Traffic Alert (systém sledující 

provoz za vozidlem a vedle něj při couvání z parkovacího místa). Crew Protect Assist, který 

v případě hrozící nehody zavře boční i střešní okna a přitáhne bezpečnostní pásy na předních 

sedadlech, je propojen s vylepšeným systémem Front Assist s funkcí nouzového brzdění 

a prediktivní ochranou chodců. Funkce parkovacího asistenta byly dále zdokonalené, tak jako 

u vozu ŠKODA KODIAQ. Novinkou pro značku ŠKODA je také systém Area View: díky 

širokoúhlým objektivům kamer umístěných na přídi, zádi vozu a v krytech vnějších zpětných 

zrcátek se na palubním monitoru zobrazuje několik různých pohledů na okolí vozu. Mezi nimi je 

i virtuální pohled z ptačí perspektivy a 180˚ záběry z okolí přídě a zádi vozu, což ulehčuje řízení 

v nepřehledných situacích nebo terénu. 

 

Infotainment a ŠKODA Connect 

Na palubě vozu ŠKODA KODIAQ SPORTLINE najdeme moderní infotainment systémy. Kapacitní 

dotykové displeje jsou ve skleněném designu. Infotainment a navigační systém Columbus, který 

stojí na vrcholu nabídky, disponuje displejem s úhlopříčkou 9,2",  Wi-Fi hotspotem a modulem 

LTE. Kromě toho disponuje vůz ŠKODA KODIAQ SPORTLINE displejem, který speciálně 

zobrazuje teplotu motorového oleje a chladicí kapaliny, hodnoty přetížení, tlak turbodmychadla, 

aktuální výkon motoru a měřič časů na okruhu. Tísňové volání (Emergency Call) je součástí 

standardní výbavy. Moderní infotainment skvěle doplňují mobilní online služby ŠKODA Connect. 

Tyto služby definují nová měřítka v oblasti navigace, zábavy a asistenčních služeb a lze je 

nakonfigurovat dokonce pomocí domácího počítače nebo aplikace ŠKODA Connect. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen Alžběta Šťastná 

Vedoucí Komunikace produktu   Komunikace produktu 

T +420 326 811 731 T +420 605 293 509 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz alzbeta.stastna@skoda-auto.cz 

 

 
ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KODIAQ, 

KAROQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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ŠKODA udržuje úspěšný kurs i v roce 2017 
 

› ŠKODA zaznamenala v období od ledna do června 2017 rekordní dodávky zákazníkům 

ve výši 585 000 vozů 

› Tržby v prvním pololetí 2017 poprvé vzrostly na více než 8 miliard eur  

› Provozní výsledek vzrostl za první pololetí o 25,5 % na 860 milionů eur 

› ŠKODA AUTO zaměstnává více než 30 000 pracovníků, vyrábí v osmi zemích 

a celosvětově je aktivní na více než 100 trzích 

› Důležitý milník: od roku 1991 je součástí automobilového koncernu Volkswagen, 

od té doby vzniklo 15 milionů vozů ŠKODA 

› Od roku 2007 je ŠKODA AUTO aktivní na čínském trhu, od té doby dodala zákazníkům 

více než 2 milionů vozů; od roku 2010 je Čína největším trhem značky ŠKODA 

› V rámci Strategie 2025 je elektromobilita a digitalizace základním pilířem pro trvalý růst; 

klasický prodej vozů bude doplněn o nové služby v oblasti mobility 

› Sponzoring a partnerství sportovních akcí přispívají k emocionalitě značky ŠKODA 

 

Mladá Boleslav, 11. září 2017 – Česká tradiční automobilka má za sebou nejlepší pololetí 

ve 122leté historii podniku. Díky SUV ofenzívě stojí ŠKODA před dalším růstem a díky  

Strategii 2025 je dobře připravena i na budoucí výzvy. Po oslavě 25. výročí partnerství 

s koncernem Volkswagen v loňském roce překonala ŠKODA v roce 2017 hranici 15 milionů 

vyrobených vozů od doby jejího přidružení do tohoto koncernu. Na největším trhu, kterým 

je Čína, překročila značka ŠKODA za pouhých deset let hranici 2 milionů dodaných vozů. 

V roce 2017 rozšířila společnost ŠKODA AUTO výrobní místa o Alžírsko. 

 

V současné době zaměstnává ŠKODA AUTO více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 

100 trzích. Společnost provozuje tři závody v České republice - výroba vozů probíhá v Mladé 

Boleslavi a v Kvasinách, převodovky vznikají ve Vrchlabí. Kromě toho vozy ŠKODA vznikají v Číně, 

Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále 

také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. V současnosti má společnost 

ŠKODA AUTO sedm modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ a SUPERB.  

 

Celosvětové dodávky vozů míří k novému rekordu 

Za první pololetí roku 2017 dosáhly dodávky zákazníkům nového rekordu 585 000 vozů, což 

představuje nárůst o 2,8 %. V současné době mnohé naznačuje, že ŠKODA po čtvrté v řadě dodá 

zákazníkům více než 1 milion vozů za kalendářní rok. Hranici 1 milionu vozů překročila ŠKODA 

poprvé v roce 2014.  

 

V západní Evropě navýšila ŠKODA AUTO v prvním pololetí dodávky zákazníkům o 4,1 % 

na 252 300 vozů (první pololetí roku 2016: 242 500 vozů). Ve střední Evropě dodala ŠKODA  

v prvním pololetí roku 2017 počtem 109 800 vozů o 14,0 % více vozidel než ve stejném období 

předchozího roku (první pololetí roku 2016: 96 300 vozů). Na svém největším trhu, kterým je Čína, 

prodala česká automobilka v první polovině roku 2017 134 000 vozů (v prvním pololetí roku 2016 to 

bylo 145 800 vozů, což představuje pokles o 8,1 %). Za tímto poklesem stojí především probíhající 

modernizace modelové palety. ŠKODA AUTO tento vývoj očekávala a počítá s tím, že se poptávka 

po vozech ustálí. 
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Od přidružení ke koncernu Volkswagen dosáhla značka ŠKODA v polovině roku 2017 hranice 

15 milionů vyrobených vozů. Po novém startu automobilky v roce 1991 pod střechou koncernu 

Volkswagen nabízela česká značka nejprve jednu modelovou řadu a prodala ročně 170 000 vozů. 

V roce 2016 dosáhla automobilka nového rekordu počtem 1 126 500 vozů dodaných do celého 

světa. V současnosti je značka ŠKODA se sedmi modelovými řadami a s více než 40 variantami 

modelů zastoupena ve všech důležitých segmentech vozů. Na celkovém počtu 15 milionů 

vyrobených vozů od začlenění do koncernu Volkswagen má největší podíl model ŠKODA 

OCTAVIA s 5,6 miliony, následovaný kompaktním vozem ŠKODA FABIA se 4 miliony a vozem 

ŠKODA SUPERB, kterého bylo vyrobeno přes 1 milion kusů. 

 

Tržby dosáhly poprvé v jednom pololetí více než 8 miliard eur 

Tržby společnosti ŠKODA AUTO vzrostly v prvním pololetí o 22,6 % na 8,720 miliardy eur (první 

pololetí roku 2016: 7,114 miliardy eur). Ve stejném období dosáhl provozní výsledek hodnoty 

860 milionů eur (první pololetí roku 2016: 685 milionů eur). To odpovídá podstatnému nárůstu 

o 25,5 procenta. Rentabilita tržeb vzrostla na 9,9 % oproti 9,6 % v první polovině roku 2016. 

Čistý peněžní tok dosáhl hodnoty 1,159 miliardy eur (první pololetí roku 2016: 583 milionů eur). 

 

Důležité předpoklady pro dlouhodobě udržitelný pozitivní vývoj společnosti 

ŠKODA AUTO v rámci své Strategie 2025 položila základy pro pokračující úspěšný vývoj i 

v následujících letech. Společným cílem mnohých nových oblastí činnosti je připravit podnik na 

nadcházející transformační procesy v automobilovém průmyslu a na změny ve společnosti. Hlavní 

roli v tomto procesu hraje digitalizace: modely, výroba a podnikové procesy budou značně těžit 

z digitálních řešení. ŠKODA AUTO chce navíc za pomoci digitálních řešení expandovat do nových 

oblastí podnikání. Dalším klíčovým bodem je éra elektromobility, do které vstoupí značka ŠKODA 

již v dohledné době s plug-in hybridními modely a také čistě elektricky poháněnými modely. 

Důslednou realizací těchto a jiných strategických iniciativ chce ŠKODA AUTO růst ve dvou 

dimenzích: společně s pokračujícím růstem  v oblasti tradiční výroby automobilů mají dodat další 

impulzy k růstu nové, digitální obchodní modely, především služby v oblasti mobility. 

 

Studie ŠKODA VISION E působivě ukazuje nasazení značky v oblasti elektromobility 

a autonomního řízení. Studie VISION E je první koncepční studie s čistě elektrickým pohonem 

ve 122leté historii podniku, umožňuje maximální dojezd 500 km a umožňuje jak nabíjení pomocí 

kabelu tak i indukční nabíjení. Sériově vyráběná verze bude uvedena na trh v roce 2020.  

 

Nový výrobní závod v Alžírsku 

Dalším stavebním kamenem budoucnosti je zahájení výroby značky ŠKODA ve společném 

výrobním závodě koncernu Volkswagen v alžírském městě Relizane, které se nachází přibližně 

280 km jihozápadně od města Alžír. Výrobní závod je provozován ve spolupráci s místním 

partnerem SOVAC a jsou v něm v provozu čtyři montážní linky. V současnosti se zde vyrábí model 

ŠKODA OCTAVIA, v roce 2018 bude zahájena výroba modelu ŠKODA FABIA. 

 

ŠKODA AUTO dosahuje v roce 2017 dalšího milníku v historii podniku 

V prvním pololetí roku 2017 ilustrovala úspěch značky ŠKODA na čínském trhu dvě významná 

data. Značka ŠKODA vstoupila na čínský trh v roce 2007, tedy přesně před deseti lety. Od té doby 

byly čínským zákazníkům dodány více než 2 miliony vozů. Od roku 2010 je Čína největším trhem 

české automobilky. V minulém roce zde dosáhla ŠKODA AUTO nový rekord počtem 317 100 

dodaných vozů. 
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V následujících letech chce ŠKODA nadále posilovat svoji pozici na čínském trhu. Proto investuje 

společně se svým partnerem, společností SAIC Motor Corporation, více než 2 miliardy eur do 

rozšiřování nabídky modelů. Díky probíhající SUV ofenzívě by se měla pozice značky ŠKODA na 

čínském trhu dále posilovat. Cílem je do roku 2020 zdvojnásobit počet dodávek do Číny na více 

než 600 000 vozů ročně. 

 

Sponzoring, motorsport a partnerství posilují nadšení pro značku ŠKODA 

K růstu společnosti ŠKODA AUTO přispívá i stále silnější emocionalita značky ŠKODA. To je dáno 

výrazným designovým jazykem současných modelů i silným charakterem speciálních variant 

modelů, které se vyznačují dynamikou, elegancí nebo robustním vzhledem. ŠKODA AUTO také 

dále posiluje atraktivitu značky pomocí sponzoringu a mnoha dalších aktivit.  

 

ŠKODA AUTO využívá k předvedení dynamičnosti značky i jejích  modelů motorsport. Již několik 

let jsou ve středu zájmu aktivity v rally. V roce 2017 zopakovala česká tradiční automobilka svůj 

dosud největší úspěch. Tovární tým ŠKODA Motorsport vyhrál po druhé v řadě mistrovství světa 

rally v kategorii WRC 2. Navíc získala švédská dvojice Pontus Tidemand a Jonas Andersson ve 

voze ŠKODA FABIA R5 titul v hodnocení jezdců a spolujezdců na mistrovství světa v rally 

kategorie WRC 2 a následovali tak finský tým ve složení Esapekka Lappi a Janne Ferm, který 

vyhrál titul pro značku ŠKODA v minulém roce.  

 

V mnoha prvotřídních závodech veteránů po celé Evropě startuje značka ŠKODA s neobvyklými 

historickými modely. Vyhledávané oldtimery a youngtimery, které pochází většinou z inventáře 

muzea značky ŠKODA v Mladé Boleslavi, jsou příkladem hrdé tradice značky ŠKODA 

a vynalézavosti dávných generací inženýrů. 

 

Úspěšné sponzorování sportovních a kulturních akcí bylo v tomto roce dále rozšířeno  

ŠKODA AUTO se tradičně angažuje jako partner ledního hokeje a cyklistiky. Na jaře dokonce 

vytvořila ŠKODA AUTO nový světový rekord. V roce 2017 podporovala česká automobilka 

mistrovství světa v ledním hokeji pořádaného Mezinárodní federací ledního hokeje (IIHF) již 

po pětadvacáté jako oficiální hlavní sponzor a automobilový partner. Jedná se tak o nejdelší 

sponzoring sportovního mistrovství světa v historii a díky tomu si ŠKODA zajistila zápis do 

Guinnessovy knihy rekordů.  

 

Již 14 let je ŠKODA oficiálním partnerem a automobilovým partnerem Tour de France. Společnost 

poskytla pro největší cyklistický závod na světě 250 vozidel určených organizátorům a jako 

doprovod pelotonu. Vozy značky ŠKODA urazily během třítýdenního nasazení přibližně 2,8 milionu 

km. Od roku 2004 dosáhl celkový počet najetých kilometrů během závodů Tour de France více než 

30 milionů. Servisní tým ŠKODA se přitom stará o to, aby bylo všech 250 vozů denně perfektně 

připraveno na nadcházející etapu. Vrcholný model ŠKODA SUPERB doprovází účastníky Tour jako 

„Red Car“ a slouží řediteli Tour Christianu Prudhommovi jako mobilní centrála.  

 

Úzký vztah české automobilky k cyklistice má kořeny v historii. Před 122 lety zahájili zakladatelé 

firmy Václav Laurin a Václav Klement výrobu jízdních kol, a to ještě dříve než zahájili výrobu 

automobilů. Dnes je cyklistika jedním z pilířů strategie sponzoringu značky ŠKODA. Vedle Tour de 

France a závodu kolem Španělska („Vuelta“) podporuje automobilka i další mezinárodní a národní 

cyklistické závody i mnoho dalších sportovních akcí. 
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V polovině roku 2017 ŠKODA rozšířila propagaci značky o rozsáhlé partnerství s celosvětově 

známým Cirque du Soleil. Spolupráce se slavným podnikem otevírá značce ŠKODA mnoho 

možností, jak oslovit miliony potenciálních nových zákazníků. 

  
ŠKODA AUTO v 1. pololetí 2017: čísla 

 

Dodávky vozů zákazníkům v 1. pololetí 2017 na deseti největších odbytových trzích značky 

ŠKODA vyjádřené v jednotkách; +/- v procentech oproti minulému roku: 

Čína 134 000 -8,1 % 

Německo 88 000 +1,8 % 

Česká republika 51 200 +10,9 % 

Velká Británie 43 500 +3,1 % 

Polsko 34 600 +17,2 % 

Rusko 28 700 +6,7 % 

Izrael 14 000 +11,6 % 

Itálie 13 600 +18,4 % 

Španělsko 13 500 +2,5 % 

Francie 13 400 +8,9 % 

 

 

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v prvním pololetí 2017 vyjádřené v jednotkách, 

zaokrouhleno, podle modelů; +/- v procentech, oproti minulému roku: 

ŠKODA OCTAVIA  205 300  -6,5 % 

ŠKODA FABIA  111 100 +6,1 % 

ŠKODA RAPID  103 000 +0,4 % 

ŠKODA SUPERB  75 900 +8,3 % 

ŠKODA YETI  43 000 -18,0 % 

ŠKODA CITIGO  19 700 -1,6 % (prodej pouze v Evropě) 

ŠKODA KODIAQ  27 100 – 
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ŠKODA AUTO Group – ukazatele za první pololetí 2017/2016* 

 Jednotky 2017 2016 Změny v % 

Dodávky zákazníkům vozů 585 000 569 400 +2,8 

Dodávky zákazníkům,  

bez Číny vozů 451 000 423 600 +6,5 

Výroba** vozů 464 900 410 000 +13,4 

Odbyt*** vozů 500 500 431 300 +16,0 

Tržby mil. EUR 8 720 7 114 +22,6 

Provozní výsledek mil. EUR 860 685 +25,5 

Rentabilita tržeb (Return on Sales) % 9,9 9,6 - 

Čistý peněžní tok mil. EUR 1 159 583 +98,8 

 

* Procentní odchylky jsou vypočítány z nezaokrouhlených čísel. 

** zahrnuje výrobu značky ŠKODA, bez výroby v Číně, na Slovensku, v Rusku a v Indii, ale včetně ostatních koncernových 

značek, jako SEAT, AUDI a VW; výroba vozů bez rozložených sad 

*** zahrnuje odbyt značky ŠKODA na odbytové společnosti, včetně ostatních koncernových značek, jako SEAT, AUDI a VW; 

odbyt vozů bez rozložených sad 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí prodej, finance a výroba 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 771 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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Vznětové motory 
 

 1/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,6 TDI/85 kW 1,6 TDI/85 kW (A) 2,0 TDI/110 kW**** 2,0 TDI/110 kW 4×4 
2,0 TDI/110 kW 4×4 

(A) 
2,0 TDI/140 kW 4×4 

(A)**** 

Motor     

Motor   vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč 

Počet válců   4 

Zdvihový objem  [cm
3
] 1598 1968 

Vrtání × zdvih  [mm × mm] 79,5 × 80,5 81,0 × 95,5 

Maximální výkon/otáčky  [kW/min
-1
] 85/3250–4000 110/- 110/3500–4000 140/- 

Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min
-1
] 250/1500–3200 340/- 340/1750–3000 400/- 

Kompresní poměr   16,2 : 1 - 16,2 : 1 - 

Exhalační norma   EU 6 

Plnění   elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail 

Mazání   tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje 

Palivo   motorová nafta 

Pohon     

Pohon   pohon předních kol 
pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním 

točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou 

Spojka   

třecí suchá, 
hydraulicky ovládaná 

jednokotoučová, 
s talířovou pružinou 
a bezazbestovým 

obložením 

dvě souosé spojky, 
suché, vícelamelové, 

elektrohydraulicky 
ovládané 

třecí suchá, hydraulicky ovládaná 
jednokotoučová, s talířovou pružinou 

a bezazbestovým obložením 

dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, 
elektrohydraulicky ovládané 

Převodovka   
mechanická 

šestistupňová, plně 
synchronizovaná 

automatická 
sedmistupňová DSG 

s možností 
manuálního řazení 

Tiptronic 

mechanická šestistupňová, plně 
synchronizovaná 

automatická sedmistupňová DSG s možností 
manuálního řazení Tiptronic 

Převodové stupně   

I-4,111 II-2,118  
III-1,360 IV-0,971  
V-0,733 VI-0,592  

Z-4,000 

I-3,500 II-2,087  
III-1,343 IV-0,933  
V-0,974 VI-0,778  
VII-0,653 Z-3,722 

- 

I-3,767 II-1,958  
III-1,257 IV-0,870  
V-0,857 VI-0,717  

Z-4,549 

I-3,579 II-2,750  
III-1,677 IV-0,889  
V-0,677 VI-0,722  
VII-0,561 Z-2,900 

- 

Stálý převod   3,647 
I-4,800 II-3,429  

III-4,500 
- I-3,944 II-3,087 I-4,471 II-3,304 - 



ŠKODA KAROQ 
Vznětové motory 
 

 2/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,6 TDI/85 kW 1,6 TDI/85 kW (A) 2,0 TDI/110 kW**** 2,0 TDI/110 kW 4×4 
2,0 TDI/110 kW 4×4 

(A) 
2,0 TDI/140 kW 4×4 

(A)**** 

Podvozek     

Přední náprava   zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Zadní náprava   kliková s vlečenými rameny 
víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným 

zkrutným stabilizátorem 

Odpružení   vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin 

Brzdy   kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem 

Brzdy vpředu   kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny 

Brzdy vzadu   kotoučové 

Parkovací brzda   elektromechanická na zadní kola 

Řízení   hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem 

Kola   6J × 16" 

Pneumatiky   215/60 R16 225/60 R16 

Karoserie     

Karoserie   pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová 

Součinitel odporu vzduchu cx   0,335 - 0,361 - 

Vnější rozměry     

Délka [mm] 4382 

Šířka [mm] 1841 

Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 1603 1607 

Rozvor [mm] 2638 2630 

Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 172 176 

Výška nákladové hrany (při pohotovostní 
hmotnosti) 

  680 684 

Rozchod kol vpředu [mm] 1576 

Rozchod kol vzadu [mm] 1541 1547 

  



ŠKODA KAROQ 
Vznětové motory 
 

 3/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,6 TDI/85 kW 1,6 TDI/85 kW (A) 2,0 TDI/110 kW**** 2,0 TDI/110 kW 4×4 
2,0 TDI/110 kW 4×4 

(A) 
2,0 TDI/140 kW 4×4 

(A)**** 

Vnitřní rozměry     

Šířka v loktech na předních sedadlech [mm] 1486 

Šířka v loktech na zadních sedadlech [mm] 1451 

Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm] 1022 

Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm] 1020 

Objem zavazadlového prostoru [l] 
521 – standardní sedadla 
479–588 *** – VarioFlex 

Objem zavazadlového prostoru – při 
sklopených zadních sedadlech 

[l] 
1630 – standardní sedadla 

1605 – VarioFlex 

Objem zavazadlového prostoru – při 
vyjmutých zadních sedadlech 

[l] 1810 – VarioFlex 

Hmotnosti     

Pohotovostní hmotnost – s řidičem** [kg] 1426 1441 - 1561 1591 - 

Užitečné zatížení – s řidičem** [kg] 597 596 - 614 612 - 

Celková hmotnost [kg] 1948 1962 - 2100 2128 - 

Maximální zatížení střechy [kg] 75 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
nebrzděného 

[kg] 710 720 - 750 - 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 12 % 

[kg] 1500 - 2000 - 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 8 % 

[kg] 1700 - 2000 - 

Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] 75 - 88 - 

Náplně     

Objem palivové nádrže [l] 50 55 

  



ŠKODA KAROQ 
Vznětové motory 
 

 4/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,6 TDI/85 kW 1,6 TDI/85 kW (A) 2,0 TDI/110 kW**** 2,0 TDI/110 kW 4×4 
2,0 TDI/110 kW 4×4 

(A) 
2,0 TDI/140 kW 4×4 

(A)**** 

Provozní vlastnosti     

Maximální rychlost  [km/h] 188 188 207 196 195 211 

Zrychlení 0–100 km/h  [s] 10,7 10,9 8,9 8,7 9,3 7,8 

Spotřeba (1999/100/ES)     

– město [l/100 km] 5,0 4,5 - 5,9 5,7 - 

– mimo město [l/100 km] 4,4 4,2 - 4,5 4,9 - 

– kombinovaná [l/100 km] 4,6 4,3 4,4 5,0 5,2 5,3 

Emise CO2 [g/km] 120 114 115 131 137 138 

Vnější průměr zatáčení – stopový [m] 10,2 

 
Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci. 
 
* Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu. 
** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.  
*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel. 
**** Údaje pro motorizace jsou předběžné. Motorizace 2,0 TDI/110 kW není v nabídce na českém trhu. 
 
- Údaje nebyly v době tiskové uzávěrky k dispozici. 



ŠKODA KAROQ 
Zážehové motory 
 

 1/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,0 TSI/85 kW 1,0 TSI/85 kW (A) 1,5 TSI/110 kW 1,5 TSI/110 kW (A) 

Motor     

Motor   zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč 

Počet válců   3 4 

Zdvihový objem  [cm
3
] 999 1498 

Vrtání × zdvih  [mm × mm] 74.5 × 76.4 74.5 × 85.9 

Maximální výkon/otáčky  [kW/min
-1
] 85/5000–5500 110/5000–6000 

Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min
-1
] 200/2000–3500 250/1500–3500 

Kompresní poměr   10.5 : 1 

Exhalační norma   EU 6 

Plnění   elektronicky řízené přímé vstřikování paliva 

Zapalování   elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou 

Mazání   tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje 

Palivo   bezolovnatý benzin min. o. č. 95 

Pohon     

Pohon   pohon předních kol 

Spojka   

třecí suchá, hydraulicky ovládaná 
jednokotoučová,  

s talířovou pružinou 
a bezazbestovým obložením 

dvě souosé spojky, suché, 
vícelamelové, elektrohydraulicky 

ovládané 

třecí suchá, hydraulicky ovládaná 
jednokotoučová,  

s talířovou pružinou 
a bezazbestovým obložením 

dvě souosé spojky, suché, 
vícelamelové, elektrohydraulicky 

ovládané 

Převodovka   
mechanická šestistupňová, plně 

synchronizovaná 

automatická sedmistupňová DSG  
s možností manuálního řazení 

Tiptronic 

mechanická šestistupňová, plně 
synchronizovaná 

automatická sedmistupňová DSG  
s možností manuálního řazení 

Tiptronic 

Převodové stupně   
I-3,769 II-1,955 III-1,281  

IV-0,973 V-0,778 VI-0,642  
Z-3,181 

I-3,765 II-2,273 III-1,531  
IV-1,133 V-1,176 VI-0,956  

VII-0,795 Z-4,168 

I-4,111 II-2,118 III-1,360  
IV-1,029 V-0,857 VI-0,733  

Z-4,000 

I-3,500 II-2,087 III-1,343  
IV-0,933 V-0,974 VI-0,778  

VII-0,653 Z-3,721 

Stálý převod   4,353 I-4,778 II-3,583 III-4,526 3,647 I-4,800 II-3,429 III-4,500 

  



ŠKODA KAROQ 
Zážehové motory 
 

 2/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,0 TSI/85 kW 1,0 TSI/85 kW (A) 1,5 TSI/110 kW 1,5 TSI/110 kW (A) 

Podvozek     

Přední náprava   zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Zadní náprava   kliková s vlečenými rameny 

Odpružení   vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin 

Brzdy   kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem 

Brzdy vpředu   kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny 

Brzdy vzadu   kotoučové 

Parkovací brzda   elektromechanická na zadní kola 

Řízení   hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem 

Kola   6J × 16" 

Pneumatiky   215/60 R16 

Karoserie     

Karoserie   pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová 

Součinitel odporu vzduchu cx   0,341 0,347 

Vnější rozměry     

Délka [mm] 4382 

Šířka [mm] 1841 

Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 1603 

Rozvor [mm] 2638 

Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 172 

Výška nákladové hrany (při pohotovostní 
hmotnosti) 

  680 

Rozchod kol vpředu [mm] 1576 

Rozchod kol vzadu [mm] 1541 

  



ŠKODA KAROQ 
Zážehové motory 
 

 3/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,0 TSI/85 kW 1,0 TSI/85 kW (A) 1,5 TSI/110 kW 1,5 TSI/110 kW (A) 

Vnitřní rozměry     

Šířka v loktech na předních sedadlech [mm] 1486 

Šířka v loktech na zadních sedadlech [mm] 1451 

Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm] 1022 

Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm] 1020 

Objem zavazadlového prostoru [l] 
521 – standardní sedadla 
479–588 *** – VarioFlex 

Objem zavazadlového prostoru – při 
sklopených zadních sedadlech 

[l] 
1630 – standardní sedadla 

1605 – VarioFlex 

Objem zavazadlového prostoru – při 
vyjmutých zadních sedadlech 

[l] 1810 – VarioFlex 

Hmotnosti     

Pohotovostní hmotnost – s řidičem** [kg] 1340 1361 1378 1393 

Užitečné zatížení – s řidičem** [kg] 607 606 612 611 

Celková hmotnost [kg] 1872 1892 1915 1929 

Maximální zatížení střechy [kg] 75 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
nebrzděného 

[kg] 660 680 680 690 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 12 % 

[kg] 1200 1500 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 8 % 

[kg] 1500 1700 

Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] 75 

Náplně     

Objem palivové nádrže [l] 50 

  



ŠKODA KAROQ 
Zážehové motory 
 

 4/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,0 TSI/85 kW 1,0 TSI/85 kW (A) 1,5 TSI/110 kW 1,5 TSI/110 kW (A) 

Provozní vlastnosti     

Maximální rychlost  [km/h] 187 186 204 203 

Zrychlení 0–100 km/h  [s] 10,6 10,7 8,4 8,6 

Spotřeba (1999/100/ES)     

– město [l/100 km] 6,2 5,8 6,6 6,6 

– mimo město [l/100 km] 4,7 4,8 4,7 4,9 

– kombinovaná [l/100 km] 5,3 5,2 5,4 5,5 

Emise CO2 [g/km] 119 118 123 125 

Vnější průměr zatáčení – stopový [m] 10,2 

 
Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci. 
 
* Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu. 
** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.  
*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel. 



ŠKODA KODIAQ SCOUT 
Vznětové motory 
 

 1/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   2,0 TDI/110 kW 4×4 2,0 TDI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TDI/140 kW 4×4 (A) 

Motor     

Motor   vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč 

Počet válců   4 

Zdvihový objem  [cm
3
] 1968 

Vrtání × zdvih  [mm × mm] 81,0 × 95,5 

Maximální výkon/otáčky  [kW/min
-1

] 110/3500–4000 140/3500–4000 

Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min
-1

] 340/1750–3000 400/1750–3250 

Kompresní poměr   16,2 : 1 15,5 : 1 

Exhalační norma   EU 6 

Plnění   elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail 

Mazání   tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje 

Palivo   motorová nafta 

Pohon     

Pohon   pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou 

Spojka   
třecí suchá, hydraulicky ovládaná 

jednokotoučová, s talířovou pružinou 
a bezazbestovým obložením 

dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané 

Převodovka   
mechanická šestistupňová, plně 

synchronizovaná 
automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic 

Převodové stupně   
I-3,769 II-2,087 III-1,324 IV-0,977  

V-0,975 VI-0,814 Z-4,549 
I-3,562 II-2,526 III-1,586 IV-0,938  

V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 Z-2,788 
I-3,562 II-2,526 III-1,586 IV-0,938  

V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 Z-2,788 

Stálý převod   I-3,944 II-3,087 I-4,733 II-3,944 I-4,733 II-3,944 

  



ŠKODA KODIAQ SCOUT 
Vznětové motory 
 

 2/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   2,0 TDI/110 kW 4×4 2,0 TDI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TDI/140 kW 4×4 (A) 

Podvozek     

Přední náprava   zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Zadní náprava   víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Odpružení   vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin 

Brzdy   kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem 

Brzdy vpředu   kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny 

Brzdy vzadu   kotoučové 

Parkovací brzda   elektromechanická na zadní kola 

Řízení   hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem 

Kola   7J × 19" 

Pneumatiky   235/50 R19 

Karoserie     

Karoserie   pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová 

Součinitel odporu vzduchu cx   0,331 {0,341} 0,334 {0,338} 

Vnější rozměry     

Délka [mm] 4706 

Šířka [mm] 1882 

Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 1676 

Rozvor [mm] 2791 

Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 187 {189} 

Rozchod kol vpředu [mm] 1586 

Rozchod kol vzadu [mm] 1576 

  



ŠKODA KODIAQ SCOUT 
Vznětové motory 
 

 3/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   2,0 TDI/110 kW 4×4 2,0 TDI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TDI/140 kW 4×4 (A) 

Vnitřní rozměry     

Šířka v loktech na předních sedadlech [mm] 1527 

Šířka v loktech na zadních sedadlech 
(2./3. řada) 

[mm] 1510/– {1511/1270} 

Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm] 1020 

Efektivní prostor pro hlavu vzadu 
(2./3. řada) 

[mm] 1014/– {1015/905} 

Objem zavazadlového prostoru  
(za 3. řadou sedadel do úrovně hrany 
zadních opěr, rolo je uloženo pod 
podlahou) 

[l] {270***} 

Objem zavazadlového prostoru do výše 
krytu zavazadlového prostoru (se 
sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy 
opěry a dle proměnné pozice 2. řady 
sedadel) 

[l] 650-835*** {560-765***} 

Maximální objem zavazadlového prostoru 
při sklopených sedadlech, po střechu 

[l] 2065 {2005} 

Hmotnosti     

Pohotovostní hmotnost – s řidičem** [kg] 1705 {1748} 1740 {1783} 1752 {1795} 

Užitečné zatížení – s řidičem** [kg] 675 {710} 675 {768} 675 {767} 

Celková hmotnost [kg] 2305 {2383} 2340 {2460} 2352 {2472} 

Maximální zatížení střechy [kg] 75 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
nebrzděného 

[kg] 750 {–} 750 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 12 % 

[kg] 2000 {–} 2500 {2000} 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 8 % 

[kg] 2000 {–} 2500 {2000} 

Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] 100 {–} 100 {80} 

  



ŠKODA KODIAQ SCOUT 
Vznětové motory 
 

 4/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   2,0 TDI/110 kW 4×4 2,0 TDI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TDI/140 kW 4×4 (A) 

Náplně     

Objem palivové nádrže [l] 60 

Provozní vlastnosti     

Maximální rychlost  [km/h] 197 {195} 194 {192} 210 {209} 

Zrychlení 0–100 km/h  [s] 9,7 {9,9} 9,9 {10,1} 8,6 {8,8} 

Spotřeba (1999/100/ES)     

– město [l/100 km] 6,4 {6,5} 6,8 6,6 

– mimo město [l/100 km] 4,8 {4,9} 5,2 5,3 

– kombinovaná [l/100 km] 5,4 {5,5} 5,7 5,7 

Emise CO2 [g/km] 141 {144} 149 150 {151} 

Vnější průměr zatáčení – stopový [m] 11,6 

 
Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci. 
 
** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.  
*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel. 
{ } Platí pro sedmimístné provedení. 



ŠKODA KODIAQ SCOUT 
Zážehové motory 
 

 1/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,4 TSI/110 kW ACT 4×4 1,4 TSI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TSI/132 kW 4×4 (A) 

Motor     

Motor   zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč 

Počet válců   4 

Zdvihový objem  [cm
3
] 1395 1984 

Vrtání × zdvih  [mm × mm] 74,5 × 80,0 82,5 × 92,8 

Maximální výkon/otáčky  [kW/min
-1

] 110/5000–6000 132/3900–6000 

Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min
-1

] 250/1500–3500 320/1400–3940 

Kompresní poměr   10,0 : 1 11,65 : 1 

Exhalační norma   EU 6 

Plnění   elektronicky řízené přímé vstřikování paliva 
elektronicky řízené kombinované (přímé 

a nepřímé) vstřikování paliva 

Zapalování   elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou 

Mazání   tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje 

Palivo   bezolovnatý benzin min. o. č. 95 

Pohon     

Pohon   pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou 

Spojka   
třecí suchá, hydraulicky ovládaná 

jednokotoučová, s talířovou pružinou 
a bezazbestovým obložením 

dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané 

Převodovka   
mechanická šestistupňová, plně 

synchronizovaná 
automatická šestistupňová DSG s možností 

manuálního řazení Tiptronic 
automatická sedmistupňová DSG  

s možností manuálního řazení Tiptronic 

Převodové stupně   
I-3,769 II-2,087 III-1,469 IV-1,088  

V-1,108 VI-0,912 Z-4,549 
I-3,462 II-2,050 III-1,300 IV-0,902  

V-0,914 VI-0,756 Z-3,987 
I-3,562 II-2,526 III-1,679 IV-1,022  

V-0,788 VI-0,761 VII-0,635 Z-2,788 

Stálý převod   I-4,562 II-3,476 I-4,800 II-3,600 I-4,733 II-3,944 

  



ŠKODA KODIAQ SCOUT 
Zážehové motory 
 

 2/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,4 TSI/110 kW ACT 4×4 1,4 TSI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TSI/132 kW 4×4 (A) 

Podvozek     

Přední náprava   zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Zadní náprava   víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Odpružení   vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin 

Brzdy   kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem 

Brzdy vpředu   kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny 

Brzdy vzadu   kotoučové 

Parkovací brzda   elektromechanická na zadní kola 

Řízení   hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem 

Kola   7J × 19" 

Pneumatiky   235/50 R19 

Karoserie     

Karoserie   pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová 

Součinitel odporu vzduchu cx   0,332 {0,341} 0,332 {0,341} 0,330 {0,336} 

Vnější rozměry     

Délka [mm] 4706 

Šířka [mm] 1882 

Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 1676 

Rozvor [mm] 2791 

Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 187{189} 

Rozchod kol vpředu [mm] 1586 

Rozchod kol vzadu [mm] 1576 

  



ŠKODA KODIAQ SCOUT 
Zážehové motory 
 

 3/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,4 TSI/110 kW ACT 4×4 1,4 TSI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TSI/132 kW 4×4 (A) 

Vnitřní rozměry     

Šířka v loktech na předních sedadlech [mm] 1527 

Šířka v loktech na zadních sedadlech  
(2./3. řada) 

[mm] 1510/– {1511/1270} 

Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm] 1020 

Efektivní prostor pro hlavu vzadu 
(2./3. řada) 

[mm] 1014/– {1015/905} 

Objem zavazadlového prostoru  
(za 3. řadou sedadel do úrovně hrany 
zadních opěr, rolo je uloženo pod 
podlahou) 

[l] {270***} 

Objem zavazadlového prostoru do výše 
krytu zavazadlového prostoru (se 
sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy 
opěry a dle proměnné pozice 2. řady 
sedadel) 

[l] 650-835*** {560-765***} 

Maximální objem zavazadlového prostoru 
při sklopených sedadlech, po střechu 

[l] 2065 {2005} 

Hmotnosti     

Pohotovostní hmotnost – s řidičem** [kg] 1615 {1658} 1630 {1673} 1695 {1738} 

Užitečné zatížení – s řidičem** [kg] 675 {762} 675 {761} 675 {752} 

Celková hmotnost [kg] 2215 {2335} 2230 {2350} 2295 {2413} 

Maximální zatížení střechy [kg] 75 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
nebrzděného 

[kg] 750 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 12 % 

[kg] 2000 2000 2200 {2000} 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 8 % 

[kg] 2000 2000 2200 {2000} 

Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] 100 {80} 100 {80} 

  



ŠKODA KODIAQ SCOUT 
Zážehové motory 
 

 4/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,4 TSI/110 kW ACT 4×4 1,4 TSI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TSI/132 kW 4×4 (A) 

Náplně     

Objem palivové nádrže [l] 60 

Provozní vlastnosti     

Maximální rychlost  [km/h] 197 {196} 194 {192} 207 {205} 

Zrychlení 0–100 km/h  [s] 9,8 {9,9} 9,9 {10,1} 8,0 {8,2} 

Spotřeba (1999/100/ES)     

– město [l/100 km] 8,3 8,5 9,1 

– mimo město [l/100 km] 6,0 6,3 6,4 

– kombinovaná [l/100 km] 6,9 7,1 7,4 

Emise CO2 [g/km] 155 {156} 163 170 

Vnější průměr zatáčení – stopový [m] 11,6 

 
Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci. 
 
* Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu. 
** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.  
*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel. 
{ } Platí pro sedmimístné provedení. 



ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 
Vznětové motory 
 

 1/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   2,0 TDI/110 kW (A) 2,0 TDI/110 kW 4×4 2,0 TDI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TDI/140 kW 4×4 (A) 
Motor     
Motor   vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč 

Počet válců   4 

Zdvihový objem  [cm
3
] 1968 

Vrtání × zdvih  [mm × mm] 81,0 × 95,5 

Maximální výkon/otáčky  [kW/min
-1

] 110/3500–4000 140/3500–4000 

Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min
-1

] 340/1750–3000 400/1750–3250 

Kompresní poměr   16,2 : 1 15,5 : 1 

Exhalační norma   EU 6 

Plnění   elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail 

Mazání   tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje 

Palivo   motorová nafta 

Pohon     

Pohon   pohon předních kol 
pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy 

vícelamelovou kapalinovou spojkou 

Spojka   
dvě souosé spojky, mokré, 

vícelamelové, elektrohydraulicky 
ovládané 

třecí suchá, hydraulicky ovládaná 
jednokotoučová, s talířovou 
pružinou a bezazbestovým 

obložením 

dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané 

Převodovka   
automatická sedmistupňová DSG 

s možností manuálního řazení 
Tiptronic 

mechanická šestistupňová, plně 
synchronizovaná 

automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení 
Tiptronic 

Převodové stupně   

I-3,562 II-2,526  
III-1,586 IV-0,938  
V-0,722 VI-0,688  
VII-0,574 Z-2,788 

I-3,769 II-2,087  
III-1,324 IV-0,977  
V-0,975 VI-0,814  

Z-4,549 

I-3,562 II-2,526  
III-1,586 IV-0,938  
V-0,722 VI-0,688  
VII-0,574 Z-2,788 

I-3,562 II-2,526  
III-1,586 IV-0,938  
V-0,722 VI-0,688  
VII-0,574 Z-2,788 

Stálý převod   I-4,733 II-3,944 I-3,944 II-3,087 I-4,733 II-3,944 I-4,733 II-3,944 

  



ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 
Vznětové motory 
 

 2/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   2,0 TDI/110 kW (A) 2,0 TDI/110 kW 4×4 2,0 TDI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TDI/140 kW 4×4 (A) 
Podvozek     
Přední náprava   zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Zadní náprava   víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Odpružení   vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin 

Brzdy   kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem 

Brzdy vpředu   kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny 

Brzdy vzadu   kotoučové 

Parkovací brzda   elektromechanická na zadní kola 

Řízení   hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem 

Kola   7J × 19" 

Pneumatiky   235/50 R19 

Karoserie     
Karoserie   pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová 

Součinitel odporu vzduchu cx   0,323 {0,324} 0,331 {0,341} 0,334 {0,338} 

Vnější rozměry     
Délka [mm] 4700 

Šířka [mm] 1882 

Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 1676 

Rozvor [mm] 2791 

Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 187 {189} 

Rozchod kol vpředu [mm] 1586 

Rozchod kol vzadu [mm] 1576 

  



ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 
Vznětové motory 
 

 3/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   2,0 TDI/110 kW (A) 2,0 TDI/110 kW 4×4 2,0 TDI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TDI/140 kW 4×4 (A) 
Vnitřní rozměry     
Šířka v loktech na předních sedadlech [mm] 1527 

Šířka v loktech na zadních sedadlech 
(2./3. řada) 

[mm] 1510/– {1511/1270} 

Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm] 1020 

Efektivní prostor pro hlavu vzadu 
(2./3. řada) 

[mm] 1014/– {1015/905} 

Objem zavazadlového prostoru  
(za 3. řadou sedadel do úrovně hrany 
zadních opěr, rolo je uloženo pod 
podlahou) 

[l] {270***} 

Objem zavazadlového prostoru do výše 
krytu zavazadlového prostoru (se 
sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy 
opěry a dle proměnné pozice 2. řady 
sedadel) 

[l] 650-835*** {560-765***} 

Maximální objem zavazadlového prostoru 
při sklopených sedadlech, po střechu 

[l] 2065 {2005} 

Hmotnosti     
Pohotovostní hmotnost – s řidičem** [kg] 1667 {1710} 1705 {1748} 1740 {1783} 1752 {1795} 

Užitečné zatížení – s řidičem** [kg] 655 {752} 675 {710} 675 {768} 675 {767} 

Celková hmotnost [kg] 2247 {2349} 2305 {2383} 2340 {2460} 2352 {2472} 

Maximální zatížení střechy [kg] 75 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
nebrzděného 

[kg] 750 750 {–} 750 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 12 % 

[kg] 2000 2000 {–} 2500 {2000} 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 8 % 

[kg] 2000 2000 {–} 2500 {2000} 

Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] 80 100 {–} 100 {80} 

  



ŠKODA KODIAQ SPORTLINE 
Vznětové motory 
 

 4/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   2,0 TDI/110 kW (A) 2,0 TDI/110 kW 4×4 2,0 TDI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TDI/140 kW 4×4 (A) 
Náplně     
Objem palivové nádrže [l] 58 60 

Provozní vlastnosti     
Maximální rychlost  [km/h] 199 {198} 197 {195} 194 {192} 210 {209} 

Zrychlení 0–100 km/h  [s] 10,1 {10,3} 9,7 {9,9} 9,9 {10,1} 8,6 {8,8} 

Spotřeba (1999/100/ES)     

– město [l/100 km] 5,8 6,4 {6,5} 6,8 6,6 

– mimo město [l/100 km] 4,6 4,8 {4,9} 5,2 5,3 

– kombinovaná [l/100 km] 5,0 5,4 {5,5} 5,7 5,7 

Emise CO2 [g/km] 131 141 {144} 149 150 {151} 

Vnější průměr zatáčení – stopový [m] 11,6 

 
Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci. 
 
** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.  
*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel. 
{ } Platí pro sedmimístné provedení. 



ŠKODA KODIAQ SPORTLINE
Zážehové motory 
 

 1/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,4 TSI/110 kW ACT 4×4 1,4 TSI/110 kW ACT (A) 1,4 TSI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TSI/132 kW 4×4 (A) 
Motor     
Motor   zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč 

Počet válců   4 

Zdvihový objem  [cm
3
] 1395 1984 

Vrtání × zdvih  [mm × mm] 74,5 × 80,0 82,5 × 92,8 

Maximální výkon/otáčky  [kW/min
-1

] 110/5000–6000 132/3900–6000 

Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min
-1

] 250/1500–3500 320/1400–3940 

Kompresní poměr   10,0 : 1 11,65 : 1 

Exhalační norma   EU 6 

Plnění   elektronicky řízené přímé vstřikování paliva 
elektronicky řízené kombinované 

(přímé a nepřímé) vstřikování 
paliva 

Zapalování   elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou 

Mazání   tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje 

Palivo   bezolovnatý benzin min. o. č. 95 

Pohon     

Pohon   

pohon všech čtyř kol se 
samočinným elektronickým 

rozdělováním točivého momentu 
mezi nápravy vícelamelovou 

kapalinovou spojkou 

pohon předních kol 
pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním 

točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou 

Spojka   

třecí suchá, hydraulicky ovládaná 
jednokotoučová,  

s talířovou pružinou 
a bezazbestovým obložením 

dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané 

Převodovka   
mechanická šestistupňová, plně 

synchronizovaná 
automatická šestistupňová DSG s možností manuálního řazení 

Tiptronic 

automatická sedmistupňová DSG  
s možností manuálního řazení 

Tiptronic 

Převodové stupně   
I-3,769 II-2,087 III-1,469  

IV-1,088 V-1,108 VI-0,912  
Z-4,549 

I-3,462 II-2,050 III-1,300  
IV-0,902 V-0,914 VI-0,756  

Z-3,987 

I-3,462 II-2,050 III-1,300  
IV-0,902 V-0,914 VI-0,756  

Z-3,987 

I-3,562 II-2,526 III-1,679  
IV-1,022 V-0,788 VI-0,761  

VII-0,635 Z-2,788 

Stálý převod   I-4,562 II-3,476 I-4,800 II-3,600 I-4,800 II-3,600 I-4,733 II-3,944 



ŠKODA KODIAQ SPORTLINE
Zážehové motory 
 

 2/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,4 TSI/110 kW ACT 4×4 1,4 TSI/110 kW ACT (A) 1,4 TSI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TSI/132 kW 4×4 (A) 
Podvozek     
Přední náprava   zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Zadní náprava   víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Odpružení   vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin 

Brzdy   kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem 

Brzdy vpředu   kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny 

Brzdy vzadu   kotoučové 

Parkovací brzda   elektromechanická na zadní kola 

Řízení   hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem 

Kola   7J × 19" 

Pneumatiky   235/50 R19 

Karoserie     
Karoserie   pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová 

Součinitel odporu vzduchu cx   0,332 {0,341} 0,327 {0,329} 0,332 {0,341} 0,330 {0,336} 

Vnější rozměry     
Délka [mm] 4700 

Šířka [mm] 1882 

Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 1676 

Rozvor [mm] 2791 

Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 187 {189} 

Rozchod kol vpředu [mm] 1586 

Rozchod kol vzadu [mm] 1576 

  



ŠKODA KODIAQ SPORTLINE
Zážehové motory 
 

 3/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,4 TSI/110 kW ACT 4×4 1,4 TSI/110 kW ACT (A) 1,4 TSI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TSI/132 kW 4×4 (A) 
Vnitřní rozměry     
Šířka v loktech na předních sedadlech [mm] 1527 

Šířka v loktech na zadních sedadlech  
(2./3. řada) 

[mm] 1510/– {1511/1270} 

Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm] 1020 

Efektivní prostor pro hlavu vzadu 
(2./3. řada) 

[mm] 1014/– {1015/905} 

Objem zavazadlového prostoru  
(za 3. řadou sedadel do úrovně hrany 
zadních opěr, rolo je uloženo pod 
podlahou) 

[l] {270***} 

Objem zavazadlového prostoru do výše 
krytu zavazadlového prostoru (se 
sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy 
opěry a dle proměnné pozice 2. řady 
sedadel) 

[l] 650-835*** {560-765***} 

Maximální objem zavazadlového prostoru 
při sklopených sedadlech, po střechu 

[l] 2065 {2005} 

Hmotnosti     
Pohotovostní hmotnost – s řidičem** [kg] 1615 {1658} 1561 {1604} 1630 {1673} 1695 {1738} 

Užitečné zatížení – s řidičem** [kg] 675 {762} 650 {746} 675 {761} 675 {752} 

Celková hmotnost [kg] 2215 {2335} 2136 {2202} 2230 {2350} 2295 {2413} 

Maximální zatížení střechy [kg] 75 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
nebrzděného 

[kg] 750 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 12 % 

[kg] 2000 1800 2000 2200 {2000} 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 8 % 

[kg] 2000 1800 2000 2200 {2000} 

Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] 100 {80} 75 100 {80} 

  



ŠKODA KODIAQ SPORTLINE
Zážehové motory 
 

 4/4  12. 9. 2017 

Technické údaje   1,4 TSI/110 kW ACT 4×4 1,4 TSI/110 kW ACT (A) 1,4 TSI/110 kW 4×4 (A) 2,0 TSI/132 kW 4×4 (A) 
Náplně     
Objem palivové nádrže [l] 60 58 60 

Provozní vlastnosti     
Maximální rychlost  [km/h] 197 {196} 198 {197} 194 {192} 207 {205} 

Zrychlení 0–100 km/h  [s] 9,8 {9,9} 9,6 {9,7} 9,9 {10,1} 8,0 {8,2} 

Spotřeba (1999/100/ES)     

– město [l/100 km] 8,3 7,5 8,5 9,1 

– mimo město [l/100 km] 6,0 5,6 6,3 6,4 

– kombinovaná [l/100 km] 6,9 6,3 7,1 7,4 

Emise CO2 [g/km] 155 {156} 143 163 170 

Vnější průměr zatáčení – stopový [m] 11,6 

 
Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci. 
 
* Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu. 
** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.  
*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel. 
{ } Platí pro sedmimístné provedení. 
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