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70 let vozu ŠKODA 1200: Celokovová karoserie 
z aerodynamického tunelu 
 

› 11. července 1952 vyjela z Mladé Boleslavi sériová ŠKODA 1200 „Sedan“, první model 

značky s celokovovou karoserií 

› Lehká a tuhá pontonová karoserie nabídla velkorysý prostor pro posádku i zavazadla 

› Vývojáři optimalizovali tvary modelů 1:5 a 1:10 v aerodynamickém tunelu v pražských 

Letňanech  

› Do podzimu 1961 vzniklo v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí 67 071 osobních a 

lehkých užitkových vozů ŠKODA 1200/1201 

 

Mladá Boleslav, 21. července 2022 – Před 70 lety se v Mladé Boleslavi začaly vyrábět 

automobily ŠKODA 1200 „Sedan“ s celokovovou karoserií. Tato technologická revoluce 

otevřela cestu k efektivní velkosériové produkci, přinesla zvětšení prostoru pro posádku 

i zavazadla a zvýšení úrovně pasivní bezpečnosti při snížení hmotnosti vozidel. Pontonová 

karoserie „Sedanu“ byla u nás jednou z prvních optimalizovaných v aerodynamickém 

tunelu. 

 

Historicky první mladoboleslavský automobil, vyvinutý týmem kreativního technika Václava Laurina, 

představila značka Laurin & Klement veřejnosti již v roce 1905. Legendární L&K VOITURETTE A 

nabídla otevřenou karoserii bez dveří i čelního skla, s nosnou dřevěnou kostrou („výdřevou“) 

s lakovanými dřevěnými povrchovými díly karoserie. U novějších vozů se později k dřevěné kostře 

pomocí hřebíčků upevňovaly nejen ručně vyklepané plechové díly, ale třeba i čalounění dvojice 

sedadel. Tato technologie se v automobilovém průmyslu běžně používala ještě o půl století později.  

 

Před 70 lety, 11. července 1952, nastala jedna z nejzásadnějších změn ve výrobní technologii 

mladoboleslavské značky. Odzvonilo truhlářům, jejichž hlavní pracovní náplní byla příprava výdřevy 

karoserie. Zbyla na ně třeba výroba přepravních beden pro export vozů. Novinka ŠKODA 1200 

„Sedan“ již byla celokovové konstrukce, s pontonovým vnějším tvarem karoserie - tedy 

s integrovanými blatníky zlepšujícími využitelnost obestavěné plochy. Tuhá a zároveň poměrně 

lehká karoserie zároveň přispěla ke zvýšení úrovně pasivní bezpečnosti, k jejím přednostem patřil 

ještě velkorysejší prostor pro posádku i zavazadla než u předchůdců modelové řady ŠKODA 

1101/1102 „Tudor“. Nadčasově elegantní hladké zaoblené plochy navíc usnadnily údržbu vozu.  

 

Vývoj nového modelu značky ŠKODA s celokovovou karoserií odstartoval již v roce 1948, první 

prototyp vznikl o rok později a brzy následovala další provedení, včetně variabilního STW (Station 

Wagon) se sklopnou zadní lavicí. Nechyběl ani prototyp otevřené verze, ale poválečná motorizace 

Československa měla jiné priority. ŠKODA 1200 získala přezdívku „Sedan“ podle nejrozšířenější 

čtyřdveřové karoserie se stupňovitou zádí, s délkou 4500 mm, šířkou 1680 mm a výškou 1520 mm.  

 

ŠKODA 1200 „Sedan“ rozvíjela sofistikovanou mladoboleslavskou koncepci podvozku s páteřovým 

nosníkem, vpředu rozvidleným pro uložení benzinového motoru s ventilovým rozvodem OHV a 

dalšími progresivními prvky jako mokrými vložkami válců. Čtyřválec objemu 1221 cm3 dával výkon 

36 k (26,5 kW) při 4000 min-1. Přes čtyřstupňovou synchronizovanou převodovku byla poháněna 

nezávisle zavěšená zadní kola, vůz dosahoval rychlosti 105 km/h při spotřebě 10 l na 100 km. 
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Otec (nejen) „Sedanu“ 

Ke klíčovým osobnostem patřil Josef Velebný (1906-1989). V mladoboleslavské automobilce 

pracoval již od sklonku éry firmy Laurin & Klement, roku 1925. O 21 let později již Josef Velebný 

vedl oddělení konstrukce karoserií. V té době byl zahájen systematický výzkum v oblasti 

aerodynamické optimalizace, k jehož přínosům patřilo nejen zvýšení maximální rychlosti vozu a 

snížení spotřeby paliva, ale také omezení hlučnosti či znečistění karoserie. Výzkum tehdy vycházel 

z měření na dřevěných modelech v měřítku 1:5 a 1:10 v aerodynamickém tunelu o průměru 1,8 

metru. Tímto unikátním zařízením u nás tehdy disponoval jen Výzkumný a zkušební letecký ústav 

v pražských Letňanech (VZLÚ). Značka ŠKODA podrobila prvním testům modely vozů ŠKODA 

1101/1102 „Tudor“, hlavní pozornost se však zaměřila právě na novinku s celokovovou karoserií.  

 

Tuhá karoserie bez poddajné výdřevy zvyšovala úroveň pasivní bezpečnosti vozu při současném 

zachování výhody nízké pohotovostní hmotnosti 1050 kg – tedy zhruba na úrovni podstatně 

menšího staršího modelu ŠKODA RAPID OHV. Pětimístný „Sedan“ měl praktické uspořádání 

odděleného zavazadlového prostoru se samostatně přístupným rezervním kolem a tehdy obligátní 

sadou nářadí. Čtveřice dveří překrývala prahy, takže oděv nastupující či vystupující posádky 

nepřišel do kontaktu s těmito partiemi karoserie, obvykle znečistěnými prachem, blátem či sněhem. 

Ke komfortním prvkům přispívajícím ke zvýšení úrovně aktivní bezpečnosti patřilo tehdy moderní 

řazení pod volantem. Řidič tak pouštěl jeho věnec jen na krátkou dobu, zároveň se uvolnil prostor 

pro nohy. 

 

Přednosti celokovové karoserie se kromě varianty se stupňovitou zádí uplatnily také u odvozených 

lehkých užitkových vozů. Jejich produkce se v závodu ve Vrchlabí rozeběhla již na podzim 1952. 

Továrnu v Kvasinách tehdy začaly opouštět sanitní verze, do nichž se kromě posádky vešla i dvě 

lehátka pro nemocné či zraněné. Počátkem roku 1953 rozšířilo nabídku praktické kombi ŠKODA  

1200 STW s jednodílnými pátými dveřmi, otevíranými do boku. Přístup ke druhé řadě sklopných 

sedadel byl v zájmu zvýšení tuhosti karoserie jen zprava, z chodníku. Ve dvoumístné konfiguraci 

nabídlo kombi ložnou plochu dlouhou 1750 mm a širokou 1380 mm, mezi podběhy pak 990 mm.  

 

Vůz ŠKODA 1200 „Sedan“ byl průběžně modernizován. Úpravy přispěly k dalšími zvýšení odolnosti 

karoserie či snížení hladiny hluku v interiéru, ale k novinkám patřily také světelné ukazatele směru 

– blikače nahrazující původní šipky vyklápěné z předních blatníků. Počátkem roku 1956 naběhla 

produkce modernizovaných vozů ŠKODA 1201 s výkonnějším motorem 45 k (33,1 kW) při 4200 

min-1. Kariéra modelové řady Š 1200/1201 skončila na podzim 1961 s celkovou bilancí 67 071 

vozů, z toho bylo asi 27 tisíc sedanů a kolem 15 tisíc kombi, zbytek tvořily užitkové verze.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ondřej Láník 

Komunikace Sponzoring, Classic 

P +420 734 298 184    

ondrej.lanik@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
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Fotografie k tématu: 

 

 

70 let „Sedanu“ ŠKODA 1200: Celokovová karoserie 

z aerodynamického tunelu 

Zahájení produkce „Sedanu“ ŠKODA 1200 11. července 

1952 předcházel čtyřletý vývoj. Šlo o první model 

značky s celokovovou karoserií: lehkou, tuhou, 

prostornou a technologicky vhodnější pro sériovou 

výrobu a poté i údržbu.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

70 let „Sedanu“ ŠKODA 1200: Celokovová karoserie 

z aerodynamického tunelu 

Josef Velebný, vedoucí oddělení konstrukce karoserií, s 

modely „Sedanu“ a jeho předchůdce „Tudoru“ (vlevo). 

Tvar karoserie byl pečlivě optimalizován testováním 

modelů 1 :5 a 1 :10 v aerodynamickém tunelu 

v pražských Letňanech.   

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

70 let „Sedanu“ ŠKODA 1200: Celokovová karoserie 

z aerodynamického tunelu 

Propagační materiály zdůrazňovaly nadčasovou 

eleganci i praktičnost důsledně zaobleného pontonu s 

integrovanými blatníky. Progresivní řešení karoserie 

umocnilo přednosti ocelové páteře podvozku a 

nezávislého zavěšení všech kol.     

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

70 let „Sedanu“ ŠKODA 1200: Celokovová karoserie 

z aerodynamického tunelu 

Moderní přístrojová deska obsahovala příplatkové rádio 

s elektronkami, předchůdci tranzistorů. Řazení na 

sloupku řízení zkrátilo dobu, po kterou řidičova ruka 

pustila věnec volantu. Zároveň se uvolnil prostor pro 

nohy.       

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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70 let „Sedanu“ ŠKODA 1200: Celokovová karoserie 

z aerodynamického tunelu 

Kromě základního sedanu se stupňovitou zádí vznikl i 

prototyp otevřené verze. Uprostřed je dodávkové 

provedení, zcela vpravo velmi praktické kombi STW se 

sklopnými zadními sedadly a ložnou plochou o délce 

1750 mm.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

70 let „Sedanu“ ŠKODA 1200: Celokovová karoserie 

z aerodynamického tunelu 

Vůz ŠKODA 1200 „Sedan“ byl průběžně modernizován. 

Úpravy přispěly k dalšími zvýšení odolnosti karoserie či 

snížení hladiny hluku v interiéru, ale k novinkám patřily 

také světelné ukazatele směru – blikače nahrazující 

původní šipky vyklápěné z předních blatníků. Počátkem 

roku 1956 naběhla produkce modernizovaných vozů 

ŠKODA 1201 s výkonnějším motorem 45 k (33,1 kW). 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

70 let „Sedanu“ ŠKODA 1200: Celokovová karoserie 

z aerodynamického tunelu 

Kariéra modelové řady Š 1200/1201 skončila na podzim 

1961 s celkovou bilancí 67 071 vozů, z toho bylo asi 27 

tisíc sedanů a kolem 15 tisíc kombi (na snímku), zbytek 

tvořily užitkové verze.  

 

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, 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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