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VISION IN – Interiér spojuje moderní technologie a tradice 
 

› Centrální obrazovka s úhlopříčkou 12,3", resp. 31,2 cm, Virtuální Kokpit a systém 

shift-by-wire 

› Český křišťál se snoubí s tradičním indickým řemeslem kalamkari 

› Použití udržitelných materiálů: Potahy sedadel z kůže činěné extraktem z rebarbory 

a extraktem z plodu dubu v oranžové barvě 

 

Mladá Boleslav/Nové Dillí, 3. února 2020 – V interiéru studie VISION IN se snoubí 

nejmodernější technologie a nové materiály s tradičním indickým řemeslem a českým 

sklářstvím. Široká, symetrická přístrojová deska kopíruje motiv masky chladiče. Inspiruje 

se indickou metodou potisku látek zvanou kalamkari, při které ve 23 krocích vznikají látky 

potištěné tradičními vzory. Dalším výrazným prvkem interiéru je český křišťál, který 

společně s digitálním asistentem umístěným uprostřed palubní desky otevírá cestu 

k digitálním technologiím. Poprvé je také použita kůže činěná extraktem z rebarbory, 

inovativní bio kůže, kůže činěná extraktem z plodu dubu a alternativa kůže Piñatex, která 

se získává z listů ananasu. Typickými Simply Clever prvky jsou potahy sedadel a mnoho 

odkládacích prostor. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Studie ŠKODA VISION IN kombinuje 

indické a české tradice s nejmodernějšími technologiemi. Také jsme použili klasické materiály, jako 

je například velmi ekologická pravá useň, která je zpracovávána bez použití chromu, společně 

s veganskými alternativami kůže. Vyvinuli jsme tak postupně nový koncept interiéru značky 

ŠKODA, který jsme doplnili o zajímavé prvky.“ 

 

Interiér studie VISION IN zdobí nový designový jazyk značky ŠKODA. Široká přístrojová deska, 

která má v sobě integrovány výdechy ventilace typické pro vůz SUV, kopíruje uprostřed symetrické 

kontury masky chladiče. Při vývoji dekorační lišty, která zdobí přístrojovou desku, se designéři 

společnosti ŠKODA AUTO rozhodli jít novou cestou a inspirovali se indickou kulturou. Dekorační 

lišta odkazuje na tradiční indickou metodu potisku látek kalamkari, při které řemeslník nanáší 

na látku klasické motivy pomocí vlastnoručně vyrobených razítek z růžového dřeva pocházejícího 

z východní Indie. Krystalický prvek na přístrojové desce a výplni dveří a dekorační lišty z pravého 

křišťálu v loketních opěrkách dveří odkazují na tradiční české sklářství. Nový krystalický prvek 

na přístrojové desce otevírá cestu do světa digitálních technologií. Pomocí něj nebo přes volně 

stojící centrální obrazovku s úhlopříčkou 12,3" (tj. přibližně 31,2 cm) může řidič komunikovat 

s digitálním asistentem infotainmentu. 

 

Virtuální Kokpit a systém shift-by-wire 

K moderním komfortním prvkům ve studii VISION IN patří také individuálně konfigurovatelný 

Virtuální Kokpit a systém shift-by-wire. Volba jízdního režimu sedmistupňové automatické 

převodovky DSG tak neprobíhá mechanicky, ale elektronicky. Místo známé volicí páky automatické 

převodovky DSG se ve středové konzole nachází malý přepínač. Klasickou ruční brzdu nahradila 

pohodlná elektromechanická parkovací brzda. Vznikl tak nový prostor. Středová konzole má tak 

čistý, minimalistický design. Získaný prostor je využit pro nové odkládací prostory, ve stylu Simply 

Clever značky ŠKODA. Důležitou součástí nového konceptu interiéru je také nový tříramenný 

volant. 
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Velkorysý prostor a variabilní zadní sedadla 

Díky dlouhému rozvoru a platformě MQB-A0-IN nabízí studie VISION IN velkorysý prostor. 

Variabilní zadní sedadla lze také jednoduchým pohybem proměnit z třísedadlové konfigurace 

na dvě pohodlná, samostatná sedadla se středovou konzolí. Pro pocit prémiovosti, kterou 

si indičtí zákazníci žádají, je v interiéru kromě lišt z pravého dřeva použita u potahů sedadel 

pravá useň, která je zpracovávána bez použití chromu. 

 

Veganské materiály na podlaze a strop z recyklovaného umělého vlákna  

Kromě dřeva a přírodní kůže jsou ve studii VISION IN použity také veganské a recyklované 

materiály. Koberce jsou vyrobené z textilie Piñatex. Takzvaná ananasová kůže je textilie 

podobná kůži. Získává se z listů ananasu, které by jinak po sklizni ovoce byly vyhozeny. Strop 

studie VISION IN je vyroben z recyklovaného umělého vlákna. Prolínání černé a oranžové barvy 

po celé ploše stropu dodává interiéru další optické akcenty.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace ke studii VISION IN získáte pod hashtagem #VisionIN. 

  
ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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