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Sériová výroba nové generace modelu ŠKODA OCTAVIA 
v Mladé Boleslavi zahájena 
 

› Nová OCTAVIA s emotivním designem a řadou inovativních technologií 

› Bestseller: 6,5 milionu vyrobených vozů od roku 1959  

› Kompaktní model je na mnoha trzích jedním z nejoblíbenějších vozů ve svém segmentu, mimo jiné 

v České republice, Rakousku, Finsku a ve Švýcarsku 

 

Mladá Boleslav, 28. listopadu 2019 – V závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi dnes z linky sjela 

první OCTAVIA čtvrté generace. Nová generace bestselleru značky je prostornější, bezpečnější, 

nabízí více možností konektivity a emotivnější design než kdy předtím. Opět tak stanovuje nová 

měřítka ve svém segmentu a má předpoklady k tomu, aby navázala na úspěchy svých předchůdců. 

Se 400 000 prodanými vozy ročně je OCTAVIA jedním z nejprodávanějších vozů v Evropě. Celkem 

automobilka dosud vyrobila více než 6,5 milionu kusů tohoto bestselleru, který patří 

k nejoblíbenějším kompaktním modelům nejen v České republice, ale také v Rakousku, Finsku či 

Švýcarsku. 

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, 

zdůrazňuje: „Se zahájením výroby nové generace modelu OCTAVIA v našem hlavním závodě v Mladé 

Boleslavi otevíráme další kapitolu působivé a úspěšné historie ikony naší značky. Výrazně jsme investovali 

do přestavby výrobní linky, abychom přesně k 60. výročí tohoto modelu mohli vyrábět jeho nejlepší verzi 

všech dob.“  

 

Nová OCTAVIA sjíždí z výrobní linky haly M13 v hlavním závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Zde 

automobilka již před více než 20 lety vyráběla první novodobou generaci vozu OCTAVIA. Pro výrobu nové, 

již čtvrté generace tohoto bestselleru, automobilka připravila výrobní zařízení na zavedení inovativních 

procesů a technologií. Řadu složitých a fyzicky namáhavých výrobních kroků pak převezmou roboty. Díky 

těmto inovativním technologiím mohou být pracoviště zaměstnanců ŠKODA AUTO také mimořádně 

ergonomická. Z linky, jež patří k nejmodernějším  

a nejekologičtějším svého druhu v Evropě, bude denně sjíždět 1 150 vozů čtvrté generace modelu 

OCTAVIA, které následně zamíří k zákazníkům po celém světě.  

 

Nová ŠKODA OCTAVIA - prostorná, s novými možnostmi konektivity a emotivnější 

Světovou premiéru oslavila nová ŠKODA OCTAVIA 11. listopadu 2019 v Národní galerii, ve Veletržním 

paláci v Praze. Nejnovější generace této modelové řady kombinuje moderní design a progresivní techniku 

s vynikající efektivitou, jedinečnou praktičností a vysokou kvalitou, jak je u tohoto bestselleru zvykem. Vedle 

ještě velkorysejší nabídky prostoru, komfortu a bezpečnosti, nabízí nová OCTAVIA také množství 

volitelných prvků bezpečnostní a komfortní výbavy, inovativní prvky konektivity a zdokonalené asistenční 

systémy. Nová OCTAVIA je tak, jako vůbec první vůz značky ŠKODA, vybavena například head-up-

displejem, který promítá nejdůležitější informace na čelní sklo vozu, přímo do zorného pole řidiče. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí pro výrobu, personál a ekologii 

kamila.biddle@skoda-auto.cz  

T +420 730 862 599 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:media.skoda-auto.com
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/skoda-octavia-tiskova-mapa/
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:kamila.biddle@skoda-auto.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 ze 2 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO zahajuje sériovou výrobu nové generace 

vozu OCTAVIA 

OCTAVIA sjíždí ode dneška z linky v hlavním výrobním 

závodě společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.  

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO zahajuje sériovou výrobu nové generace 

vozu OCTAVIA 

Nová OCTAVIA sjíždí z výrobní linky haly M13 v hlavním 

závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Zde automobilka 

již před více než 20 lety vyráběla první novodobou generaci 

vozu OCTAVIA. 
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Společnost ŠKODA AUTO zahajuje sériovou výrobu 

nové generace vozu OCTAVIA 

ŠKODA OCTAVIA je jedním z nejprodávanějších vozů 

v Evropě a s více než 6,5 miliony vyrobených vozů je 

bestsellerem značky. 

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 
 

ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení 

mobility“. 
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