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125 let ŠKODA AUTO: Příběhy méně známých modelů  
– ŠKODA FELICIA Fun  
 

› Nová série: Ohlédnutí za  méně známými vozy se zajímavým příběhem 

› Vůz pro volný čas ŠKODA FELICIA Fun (1996 – 2000) zaujal vzdušným interiérem s unikátní variabilitou 

 

Mladá Boleslav, 28. dubna 2020  – Téměř desetinu z 1,4 milionu vyrobených vozů ŠKODA FELICIA tvořil ryze 

pracovní PICKUP, zato z něj odvozená ŠKODA FELICIA Fun vybízela k zábavě a aktivnímu odpočinku. Vůz pro 

volný čas s „prázdninově“ žlutým odstínem karoserie budil pozornost i „party trikem“, zvyšujícím počet 

sedadel ze dvou na čtyři, při zachování prostoru pro sportovní vybavení. Od října 1995 do srpna 2000 vyjelo z 

Vrchlabí 4016 kusů, které dnes patří k vyhledávaným youngtimerům.                           

 

Neodmyslitelnou součástí 125leté tradice mladoboleslavské automobilky ŠKODA je schopnost vycházet v maximální 

míře vstříc zákazníkům. Vedle účelných vozů pro rodinu i pro podnikání proto v pestré nabídce nikdy nesměly chybět 

ani sportovní modely a auta pro volný čas. Symbolem sportovního automobilu snů lákajícího k trávení volného času 

v přírodě byl legendární roadster ŠKODA FELICIA, který v letech 1959-1964 potěšil takřka 15 tisíc řidiček a řidičů i 

jejich spolucestujících. Poptávka přitom výrazně převyšovala nabídku, většina nadčasově elegantních otevřených 

vozů zamířila do zahraničí. Éra automobilů ŠKODA s motorem vzadu znamenala výrazné omezení spektra provedení 

karoserie v podstatě na sedany a malosériová kupé. Vzniklo pouze několik prototypů kabrioletů a individuálních 

přestaveb vozů této koncepce pohonu.  

 

Široké možnosti otevřel nástup zcela nové generace automobilů ŠKODA s motorem umístěným napříč u poháněných 

předních kol. Na základní hatchback FAVORIT, debutující 16. září 1987 na brněnském výstavišti, navázalo vývojové 

oddělení automobilky ŠKODA celou řadou dalších karosářských verzí. Do fáze sériové výroby se nakonec dostalo 

pouze kombi FORMAN (1990) a dvoumístná užitková ŠKODA PICK-UP (1991). Cestu k budoucímu vozu pro volný 

čas FELICIA Fun vytyčil dvoumístný čtyřdveřový prototyp Š 781 Tremp (1989) upravený z hatchbacku FAVORIT. Nad 

sedadly řidiče a spolujezdce zůstal zachován pevný díl střechy, směrem vzad navazovala masivní trubková 

konstrukce s ochranným obloukem. Jediný vyrobený Tremp se dochoval v depozitáři ŠKODA Muzea. 

 

Další vývojový stupeň představovala propracovaná dvojice konceptů ŠKODA FUN na bází modelu FAVORIT. Jeden 

z nich byl lakován fialově, druhý žlutě. Na frankfurtském autosalonu IAA 1993 tato atraktivní novinka zaujala o 60 mm 

zvýšeným podvozkem pro jízdu v lehčím terénu či trubkovým rámem na přídi, nemluvě o řadě praktických detailů, 

vkusném barevném sladění vnějšího laku karoserie s interiérem a sedmipaprskovými litými disky kol. Po sklopení 

zadní příčné stěny s elektricky stahovatelným oknem bylo pomocí pákového mechanismu možné snadno vytvořit dvě 

další sedadla. Na zadní ložné ploše se našlo místo pro chladničku a zavazadla, přídavný střešní nosič umožnil 

přepravu rozměrnějšího sportovního vybavení jako horských kol nebo surfových prken.              

 

Do třetice všeho dobrého: po světové výstavní premiéře vozu pro volný čas ŠKODA FELICIA Fun na březnovém 

ženevském autosalonu se v říjnu 1995 v závodě Vrchlabí rozeběhla jeho sériová výroba. Základ konstrukce tvořila 

modelová řada FELICIA, která o rok dříve vznikla komplexní evolucí předchůdce FAVORIT, s využitím 1187 nových 

významnějších dílů. Mezigeneračně se podstatně zvýšila úroveň bezpečnosti i komfortu vozů ŠKODA, mezinárodní 

certifikát ISO 9002 potvrdil vysoké kvalitativní standardy výroby i montáže. V dobovém propagačním materiálu se 

dočteme: „Svěží žlutá barva vozu symbolizuje dobrodružství, za nímž Vás Felicia Fun ochotně odveze.“ A dále: „Jen si 

sáhněte na ten zářivě žlutý volant! Otočte klíčkem a rozjeďte se za sluncem a zábavou. Fun – jízda pro radost.“ 
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ŠKODA FELICIA Fun zaujala mimo jiné „party trikem“, rozvíjejícím řešení použité v prototypech FUN na bázi modelu 

FAVORIT: výklopnou a posuvnou zadní stěnu v základu dvoumístné kabiny, umožňující rozšířit kapacitu o dvě 

pomocná, prakticky rozkládací sedadla. V tom případě se délka ložné plochy s podlahou pokrytou smrkovými lištami 

zkrátila ze 1370 na 850 mm. Přepravní možnosti rozšířila montáž střešního nosiče. Specializované nezávislé firmy 

nabízely také lehké nástavby ze sklolaminátu, objem nákladového prostoru poté vzrostl přibližně na 2 m3.  

 

ŠKODA FELICIA Fun byla při rozvoru 2450 mm dlouhá 4245 mm, široká 1680 mm a vysoká 1465 mm. Zákazníci 

mohli vybírat ze tří čtyřválcových motorů. Benzinové jednotky s parametry 1289 cm3 a 68 k (50 kW), respektive 1598 

cm3 a 75 k (55 kW) doplňoval diesel o objemu 1896 cm3 a výkonu 64 k (47 kW). Základní provedení 1.3 MPI se 

stupněm výbavy LX stálo 304 900 Kč, verze 1.6 MPI byla o 40 000 korun dražší a za diesel se připlácelo dalších deset 

tisíc. Typická šestnáctistovka s pohotovostní/užitečnou hmotností 1035/445 kg dosahovala rychlosti až 163 km/h při 

kombinované spotřebě 7,3 l na 100 km (podle tehdy platné metodiky 93/116/EU). 

 

Od října 1995 do srpna 2000 sjelo z produkční linky v závodě Vrchlabí celkem 4016 atraktivních automobilů ŠKODA 

FELICIA Fun. Čas jejich kvality prověřil, tyto zářivě žluté vozy pro volný čas se staly velmi žádaným sběratelským 

artiklem. V moři více než 1,4 milionu celkově vyrobených zástupců modelové řady FELICIA (z toho 915 843 

hatchbacků, 351 905 kombi, 124 565 verzí PICKUP a 5160 vozů VANPLUS) se prázdninový Fun rozhodně neztratil.   

 

125 let ŠKODA AUTO: Příběhy méně známých modelů 

V sérii sedmi tiskových zpráv na dané téma vyšlo: 

1. díl: Tříkolky Laurin & Klement LW (1905 – 1911)  

2. díl: Laurin & Klement E „Černá Hora“ (1908 – 1909) 

3. díl: ŠKODA Sagitta (1936 – 1938) 

4. díl: ŠKODA typ 998 „Agromobil“ (1962) 

5. díl: ŠKODA typ 990 „Hajaja“ (1963) 

6. díl: ŠKODA BUGGY typ 736 (1974 – 1976) 

7. díl: ŠKODA FELICIA Fun (1996 – 2000)  

 

Všechny části najdete na www.skoda-storyboard.com.  

 

        

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym  

Komunikace Classic  

T +420 326 811 784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/pribehy-mene-znamych-modelu-ze-125-let-historie-skoda-auto-trikolky-laurin-klement-lw/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/pribehy-mene-znamych-modelu-z-historie-125-let-skoda-auto-laurin-klement-e-cerna-hora/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/pribehy-mene-znamych-modelu-z-historie-125-let-skoda-auto-skoda-sagitta/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/pribehy-mene-znamych-modelu-z-historie-125-let-skoda-auto-skoda-typ-998-agromobil-1962/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/pribehy-mene-znamych-modelu-z-historie-125-let-skoda-auto-skoda-typ-990-hajaja/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/pribehy-mene-znamych-modelu-ze-125-let-historie-skoda-auto-skoda-buggy-typ-736/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy/?filter%5Bhistory%5D%5B%5D=pribehy-mene-znamych-modelu-serie
mailto:vitezslav.kodym@skoda-auto.cz
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 3 z 5 

 
 
 
  
 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

125 let ŠKODA AUTO: Příběh méně známých modelů  

– ŠKODA FELICIA Fun 

ŠKODA FELICIA Fun byl vůz pro (duchem) mladé zákazníky 

trávící čas sportovními aktivitami. Tomu odpovídalo 

vybavení  i uvolněné barevné ladění. O 60 mm zvýšený 

podvozek usnadnil jízdu po nezpevněných površích.     

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

  

 

125 let ŠKODA AUTO: Příběh méně známých modelů  

– ŠKODA FELICIA Fun 

Přední sedadla kryla pevná střecha, nosič na sportovní 

vybavení byl vzadu ukotven v robustním ochranném rámu. 

Pohotovostní hmotnost vozu ŠKODA FELICIA Fun činila 

podle provedení jen 1005 – 1080 kg, uvezl až 445 kg. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

125 let ŠKODA AUTO: Příběh méně známých modelů  

– ŠKODA FELICIA Fun 

ŠKODA FELICIA Fun nabízela praktický „party trik“, 

rozvíjející princip vyzkoušený již v prototypech FAVORIT 

Fun: výklopnou a posuvnou zadní stěnu dvoumístné kabiny, 

rozšiřující obsaditelnost o dvě další místa.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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125 let ŠKODA AUTO: Příběh méně známých modelů  

– ŠKODA FELICIA Fun 

Od října 1995 do srpna 2000 vyjelo z Vrchlabí celkem 4016 

vozů pro volný čas ŠKODA FELICIA Fun s pohonem 

předních kol, pětistupňovou manuální převodovkou a 

benzinovými motory 1,3 l nebo 1,6 l, případně dieselem 1,9 l.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

  

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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