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Příběh vozů SUV značky ŠKODA: Na začátku byl KODIAQ 
 

› SUV ofenzívu značky ŠKODA zahájil KODIAQ v roce 2016 

› V současné době je v nabídce osm modelů SUV značky ŠKODA 

› Předchůdcem byla TREKKA; cestu k moderním vozům SUV připravila ŠKODA YETI 

v roce 2009 

 

Mladá Boleslav, 13. dubna 2021 – Současnou SUV ofenzívu značky ŠKODA zahájil KODIAQ v 

roce 2016. Svého předchůdce však měl již před 50 lety. V roce 1966 byly na Novém Zélandě 

vyrobeny první terénní vozy TREKKA, které jako základ využívaly dobový model OCTAVIA. 

Celkem bylo vyrobeno přibližně 3 000 vozů. Cestu k moderním SUV připravila v roce 2009 

ŠKODA YETI. Současnou SUV rodinu značky ŠKODA, kterou nyní tvoří osm členů, 

odstartoval KODIAQ. 

 

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu, říká: 

„Kategorie SUV je v současné době největším segmentem na celosvětovém trhu s automobily. 

Tento trend má stoupající tendenci. Tato kategorie má obrovský význam i pro značku ŠKODA. 

V roce 2020 tvořil podíl modelů kategorie SUV na celkových dodávkách vozů značky ŠKODA téměř 

40 %. Do konce března 2021 bylo po celém světě vyrobeno více než 600 000 vozů KODIAQ. Pro 

značku ŠKODA je to skvělý úspěch, ve kterém nyní pokračuje modernizovaný model.” 

 

Předchůdcem současných SUV značky ŠKODA byla ŠKODA TREKKA, která se od roku 1966 

vyráběla na Novém Zélandě a převzala podvozek dobového modelu OCTAVIA. Do roku 1972 

vzniklo přibližně 3 000 vozů, které se prodávaly na Novém Zélandě, ale byly vyváženy i do 

Austrálie, na Fidži, Samou a do Vietnamu. První moderní SUV značky ŠKODA byl výrazný a velmi 

praktický model YETI v roce 2009. Velkou SUV ofenzívu odstartoval v roce 2016 model KODIAQ. 

 

Rodina vozů SUV se rozrostla na osm členů 

Po modelu KODIAQ, který je na přání dostupný v sedmimístném provedení, následoval v roce 

2017 KAROQ. V roce 2018 KODIAQ dostal jako první SUV značky ŠKODA verzi RS. V témže roce 

byl speciálně pro čínský trh vyvinut KAMIQ jako nový, kompaktní vstupní model a SUV kupé 

KODIAQ GT. V roce 2019 představila ŠKODA AUTO další čínskou exkluzivitu – KAMIQ GT. Ve 

stejném roce bylo v Evropě uvedeno na trh městské SUV KAMIQ postavené na bázi modulární 

platformy MQB-A0. V roce 2020 vstoupila ŠKODA AUTO do éry elektromobility, kde pokračuje 

v úspěšném příběhu vozů SUV. Elektrický vůz ENYAQ iV doplnil názvosloví vozů SUV o „E“ na 

začátku. Nejmladším členem rodiny SUV značky ŠKODA je KUSHAQ, speciálně vyvinutý pro 

indický trh. Celkem bylo dosud vyrobeno více než dva miliony vozů SUV značky ŠKODA. V roce 

2020 tvořil podíl modelů SUV na celkových dodávkách téměř 40 %. 

 

KODIAQ je žádaný po celém světě 

KODIAQ je pro automobilku ŠKODA AUTO celosvětově úspěšný model. Do konce března 2021 

bylo vyrobeno a dodáno zákazníkům více než 600 000 exemplářů tohoto velkého SUV. Kvůli 

vysoké poptávce je KODIAQ vyráběn kromě českého závodu v Kvasinách také v Číně, Indii a 

Rusku. KODIAQ je dodáván na 60 trhů po celém světě. 
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Počet vyrobených vozů KODIAQ a KODIAQ GT (seřazeno dle výrobních závodů,  

stav k 21.3.2021): 

 

Česká republika – Kvasiny 362 593 

Čína - Čchang-ša 154 877 

Indie - Aurangábád  4 920 

Rusko – Nižnij Novgorod  79 180 

Celkem 601 570 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k novému vozu ŠKODA KODIAQ získáte pod hashtagem 

#SkodaKodiaq. 

 

 
ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k 

vstupním segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v 
oblasti ekologie a diverzity.  

› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe
 iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV. 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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