
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 2 

 
 
 
  
 

 
INTERNAL 

Auto roku 2021/2022 v České republice zná výsledky: ŠKODA 
FABIA je na stupních vítězů, ENYAQ iV zabodoval u 
veřejnosti 
 

› Nový hatchback oslovil odbornou porotu, FABIA skončila v tradiční anketě na 3. místě 

› V hlasování veřejnosti získal ocenění v kategorii středních SUV a crossoverů elektromobil ENYAQ iV 

› Kvůli zrušenému loňskému ročníku vybíralo 27 motoristických novinářů z 37 novinek posledních dvou let, 

do finále postoupila šestice nejúspěšnějších 

 

Praha, 19. dubna 2022 – ŠKODA FABIA se umístila na stupních vítězů v anketě Auto roku 2021/2022 v ČR. 

Nejnovější hatchback mladoboleslavské značky oslovil odbornou novinářskou porotu složenou z 27 

motoristických žurnalistů, jejichž hodnocení ho vyneslo na 3. místo mezi šesticí finalistů. Letošní ročník 

tradiční soutěže pak přinesl mladoboleslavské automobilce ještě jeden úspěch. U veřejnosti zvítězil v 

kategorii střední SUV a crossover model ENYAQ iV. 

 

Medailové umístění v prestižní národní anketě, v níž se po roční absenci výjimečně oceňovaly automobilové novinky 

za poslední 2 roky, podtrhuje veškeré přednosti nového modelu FABIA, který je aktuálně nejprodávanějším osobním 

vozem na českém trhu. Díky svým vyváženým vlastnostem zaujal odbornou porotu. Opět se tak ukázalo, že jde o 

velmi oblíbený automobil, který zcela vyhovuje požadavkům tuzemských zákazníků. 

 

Hlasování v anketě Auto roku 2021/2022 v České republice, kterou pořádá Svaz dovozců automobilů (SDA), probíhá 

ve dvou liniích. V jedné svého favorita volí veřejnost, která vybírá nejlepší automobily v jednotlivých kategoriích. V 

hlavní části pak rozhoduje odborná porota složená ze zástupců významných českých médií. ŠKODA FABIA se na 

základě hlasování umístila v silné konkurenci na 3. místě. Absolutním vítězem se stal model BMW i4, na druhém 

místě skončil model Subaru Outback. Za modelem FABIA následovaly Opel Astra, Peugeot 308 a Dacia Jogger. 

Model ENYAQ iV si odnesl vítězství v kategorii středních SUV a crossoverů z hlasování veřejnosti.  

 

„Vážíme si všech získaných vavřínů, FABIA potvrdila svou oblíbenost na českém trhu. Je pro nás důležité ale i 

hlasování veřejnosti a vítězství modelu ENYAQ iV, který je pro nás zásadním modelem budoucnosti. Mezi 

elektromobily si letos drží tržní podíl 40 %, což je skvělý výsledek, na němž chceme dále stavět,“ řekl při vyhlašování 

ankety Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení automobilky ŠKODA AUTO. 

 

Přestože ŠKODA FABIA vstoupila na český trh teprve v závěru loňského roku, opanovala už žebříček 

nejprodávanějších vozů v České republice. Stejně jako porotci i zákazníci oceňují její kvality v rámci segmentu A0. 

Nejčastějším důvodem pro koupi je přesvědčivý poměr ceny a užitné hodnoty, nízké provozní náklady a velkorysý 

vnitřní prostor. K tomu přidává ještě velmi emocionální vzhled, vylepšené jízdní vlastnosti a mnoho sofistikovaných 

asistenčních systémů. ŠKODA FABIA, která narostla na délku 4108 mm a stala se celkově dospělým vozem, spočívá 

na koncernové modulární platformě MQB A0. Objem zavazadlového prostoru, který byl nadprůměrný už v předchozí 

generaci, se zvětšil o dalších 50 l na rekordních 380 l. 

 

ŠKODA FABIA je úspěšná nejen na domácím kolbišti, ale i v zahraničí. Čtenáři německého motoristického časopisu 

auto motor und sport ji v rámci ankety Autonis vybrali jako nejlepší designovou novinku roku 2021 v kategorii malých 

vozů, kde se prosadila mezi šesti konkurenty. V čtenářské anketě “Auto Trophy”, kterou pořádá německý odborný 

časopis Auto Zeitung, zase triumfovala v kategorii importovaných malých vozů se ziskem téměř 30 % hlasů. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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V prestižní soutěži „Best Buy Car of Europe in 2022“, jejíž porotu tvoří 32 renomovaných novinářů z 32 evropských 

zemí, skončila mezi 7 nejzásadnějšími novinkami roku na skvělém 2. místě. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a 

Interní komunikace  

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína 

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO 

Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Auto roku 2021/2022 v České republice zná výsledky, 

ŠKODA FABIA na stupních vítězů 

ŠKODA FABIA se umístila na stupních vítězů v anketě 

Auto roku 2021/2022 v ČR. V silné konkurenci se umístila 

na 3. místě.  

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Auto roku 2021/2022 v České republice zná výsledky, 

ŠKODA FABIA na stupních vítězů 

Letošní ročník tradiční soutěže pak přinesl 

mladoboleslavské automobilce ještě jeden úspěch. U 

veřejnosti zvítězil v kategorii střední SUV a crossover 

model ENYAQ iV. 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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