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ŠKODA AUTO SIMPLY CLEVER PODCAST 2.0 o vývoji 
globální platformy MQB-A0 
 

› ŠKODA AUTO nabízí fanouškům značky ve svém podcastu každé dva týdny pohled na 

aktuální témata včetně zákulisních informací 

› V nejnovějším dílu hovoří Jiří Dytrych, vedoucí produktové řady Small, o vývoji globální 

platformy MQB-A0 

› Tato platforma, používaná po celém světě, slouží jako základ pro vstupní modely 

koncernových značek ŠKODA a Volkswagen na trzích s velkým růstovým potenciálem 

 

Mladá Boleslav, 19. ledna 2022 – ŠKODA AUTO zveřejnila další díl svého podcastu SIMPLY 

CLEVER PODCAST 2.0. Experti automobilky i externí odborníci v pořadu hovoří mimo jiné  

o elektromobilitě, umělé inteligenci nebo digitalizaci. Jiří Dytrych, vedoucí produktové řady 

Small ve společnosti ŠKODA AUTO, nyní nabízí fanouškům české automobilky pohled na 

vývoj globální platformy MQB-A0 pro nové modely ve vstupním segmentu v regionech s 

velkým růstovým potenciálem. Jejím prostřednictvím ŠKODA AUTO poprvé nese 

odpovědnost za celosvětově používanou platformu koncernu Volkswagen.  

 

SIMPLY CLEVER PODCAST 2.0 umožňuje každé dva týdny nahlédnout do zákulisí české 

automobilky. Hovoří v něm mimo jiné experti ze společností ŠKODA AUTO a ŠKODA AUTO 

DigiLab i odborníci z technologických firem a start-upů o aktuálních tématech, jakými jsou například 

elektromobilita, umělá inteligence, digitalizace nebo průmysl 4.0. Moderace podcastu se ujal 

Vojtěch Koval, který dříve v Českém rozhlase uváděl vědecko-technologický magazín Experiment. 

 

Hostem dalšího dílu podcastu je Jiří Dytrych. Jako vedoucí produktové řady Small ve společnosti 

ŠKODA AUTO vysvětluje podrobnosti týkající se vývoje globální platformy MQB-A0, za niž 

automobilka převzala v říjnu 2021 celosvětovou odpovědnost. Tato platforma slouží jako základ pro 

nové modely se spalovacími motory ve vstupních segmentech pro cílové trhy s velkým růstovým 

potenciálem, k nimž patří například Indie, Rusko, severní Afrika, státy ASEAN a Latinská Amerika. 

Rozhovor s Jiřím Dytrychem je ve formě videocastu k zhlédnutí i na serveru YouTube. 

 

Fanoušci značky ŠKODA naleznou podcast v mezinárodní i české verzi na všech běžných 

streamovacích platformách, jako například Spotify, Google Podcasts, Deezer nebo Apple Podcasts. 

Video k SIMPLY CLEVER PODCAST 2.0 je možné nalézt také prostřednictvím oficiálního kanálu 

společnosti ŠKODA AUTO na serveru YouTube. 

 

Aby vám neunikly další epizody našich podcastů, sledujte náš účet na Twitteru. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Simona Havlíková 

Vedoucí komunikace podniku  Tisková mluvčí za prodej, finance,   

a interní komunikace   mezinárodní trhy 

T +420 326 811 773   T +420 734 299 135 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   simona.havlikova@skoda-auto.cz 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.buzzsprout.com/1878301/9858880
https://www.youtube.com/watch?v=Qncnt6W_v0w&t=1s
https://skodaautodigilab.com/en/simply-clever-podcast-2
https://skodaautodigilab.com/cs/simply-clever-podcast
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Infografika: 

 

 

Infografika: Platforma MQB-A0 koncernu Volkswagen 

ŠKODA AUTO převzala celosvětovou  

odpovědnost za globální platformu MQB-A0  

koncernu Volkswagen. Tomuto tématu se věnuje nejnovější  

díl podcastu SIMPLY CLEVER 2.0 s Jiřím Dytrychem, 

vedoucím produktové řady Small ve ŠKODA AUTO. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově téměř 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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