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Skvělý společník pro každý den: 25 let modelu 

Škoda Octavia Combi  
 

› V úterý 3. března 1998 představila značka Škoda na autosalonu v Ženevě nové kombi, 

v řadě ohledů překonávající hranice nižší střední třídy 

› Na odkaz legendárního vozu Škoda Octavia Combi v současnosti navazuje již čtvrtá 

novodobá generace 

› Během uplynulých 25 let si praktické kombi pořídilo více než 2,8 milionu zákazníků 

v desítkách zemí světa 

 

Mladá Boleslav, 1. března 2023 – Škoda představila první moderní generaci modelu 

Octavia Combi 3. března 1998 na autosalonu v Ženevě. Sériová produkce budoucího 

bestselleru nabíhala v moderním výrobním závodě v Mladé Boleslavi již od února 1998. 

Legendární model Škoda Octavia Combi se během uplynulých 25 let v řadě zemí 

propracoval mezi nejúspěšnější automobily své kategorie. Aktuální čtvrtá novodobá 

generace nabízí i elektrifikované verze plug-in hybrid iV a mild-hybrid e-TEC. K tradičním 

devizám praktického vozu Škoda Octavia Combi patří kromě vynikajícího poměru 

cena/výkon také špičková úroveň bezpečnosti. Tu v prosinci 2022 opět potvrdily 

nejnáročnější testy Euro NCAP platné až do roku 2028. 

 

Tradice zavazuje 

Modelová řada Octavia představuje již od roku 1959 milník 127leté historie automobilky 

Škoda Auto. Ještě praktičtější provedení Octavia Combi s prostornou a variabilní 

„kombinovanou karoserií“, spojující výhody osobních a lehkých užitkových vozidel, zahájilo 

kariéru 11. září 1960. Škoda Octavia Combi o délce pouhých 4065 mm, šířce 1600 mm a 

výšce 1430 mm odvezla kromě pěti cestujících také 690 litrů zavazadel, při dvoumístném 

obsazení až 1050 l. Nechyběla lůžková úprava a řada dalších praktických prvků výbavy. 

V období 1961-1971 vzniklo v závodě Kvasiny 54 100 těchto automobilů. Pro základ modelu 

Octavia využila Škoda tradiční koncepci s páteřovým rámem podvozku a vpředu umístěným 

čtyřválcovým benzinovým motorem pohánějícím zadní kola. Robustní konstrukce 

v kombinaci se světlou výškou 175 mm se osvědčila i v náročných provozních podmínkách. 

 

Novodobá kariéra 

Další a ještě mnohem úspěšnější kapitola se začala psát v roce 1992, krátce po začlenění 

české automobilky do skupiny Volkswagen. Nově vyvíjený model Octavia byl prvním vozem 

značky Škoda založeným na koncernové podvozkové platformě A4. Tým designerů pod 

vedením Dirka van Braeckela již pracoval v digitálním prostředí CAD. Škoda Octavia, zpočátku 

s karoserií liftback, se začala v září 1996 vyrábět ve zcela nové montážní hale 

mladoboleslavského závodu, která byla zároveň i jednou z nejmodernějších v Evropě. Od září 

1997 vznikalo v rámci předsériové produkce a tzv. nulté série asi 200 kusů novinky Octavia 
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Combi, které ještě nebyly určeny zákazníkům. Výroba byla spuštěna v únoru krátce před 

oficiální světovou premiérou v úterý 3. března 1998 na prestižním autosalonu v Ženevě. První 

zájemci převzali klíče už během května 1998. Kombi s délkou 4,5 metru se rozvorem 2512 

mm shodovalo s liftbackem, bylo o šest milimetrů delší a 26 mm vyšší. Prostor pro 548-1512 

litrů zavazadel patřil v rámci dané třídy k největším.  

 

Nadčasová elegance karoserie zabodovala u odborníků i zákazníků, jak dokládá česká Národní 

cena za design (1999) – ale hlavně prodejní statistiky. V roce 1998 měla verze Combi 15% 

podíl na odbytu modelové řady Octavia, v roce 2001 už 40,5 %. Během 13leté kariéry vzniklo 

470 600 vozů. 

 

Video s dobovými záběry první novodobé generace modelu Octavia Combi najdete na 

Škoda Storyboard. 

 

Rostoucí popularita 

Od léta 2004 byla souběžně s první novodobou generací (interně označované A4) vyráběna 

druhá generace modelu Octavia Combi. Účelná koexistence trvala šest let, oba vozy se totiž 

na trhu skvěle doplňovaly. Moderní tvary nástupkyně modelu Octavia s interním označením 

A5 navrhl tým škodováckých designerů vedený Thomasem Ingenlathem. Pro toto kombi se 

do roku 2013 rozhodlo 881 200 zákazníků, šlo o 33 % globálních prodejů modelu Octavia.  

 

Ještě větší úspěch slavila v pořadí třetí Octavia Combi (A7) představená 7. března 2013. 

Nabídka se postupně rozšiřovala třeba o outdoorovou verzi Octavia Scout s vyspělým 

pohonem 4×4, o automatické převodovky i řadu dalších moderních prvků. V období 2012-

2020 opustilo výrobní závody Škoda Auto celkem 1 195 500 vozů třetí generace modelu 

Octavia Combi. 

 

Čtvrtá generace: elektrifikace 

V listopadu 2019 představená čtvrtá generace se stala prvním vozem značky Škoda s mild-

hybridní technologií e-TEC. Škoda poprvé nabízí i plug-in hybrid Octavia Combi iV, který je 

dostupný také ve sportovní verzi Octavia Combi RS iV. Čtvrtá novodobá generace bestselleru 

značky překonala hranici čtvrt milionu prodaných vozů. Během uplynulého čtvrtstoletí tedy 

Škoda Octavia Combi oslovila více než 2,8 milionu zákazníků.  

 

Příběh modelu Octavia připomene od 1. března do 17. května výstava v mladoboleslavském 

Škoda Muzeu.  
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Kontakt 

Ondřej Láník 

Komunikace Sponzoring, Classic 

P +420 734 298 184 

ondrej.lanik@skoda-auto.cz 

 

  

 

 

 

Fotografie k tématu 

 

Skvělý společník pro každý den: 25 let 

modelu Škoda Octavia Combi 

Novodobá éra Škoda Octavia Combi 

odstartovala na jaře 1998. První generace 

elegantního vozu oslovila během své 13leté 

kariéry 470 600 zákazníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Škoda Auto 
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Skvělý společník pro každý den: 25 let 

modelu Škoda Octavia Combi 

Označení Škoda Octavia Combi původně nesl 

model klasické koncepce s motorem vpředu 

pohánějícím zadní kola. V období 1961-1971 

vzniklo v závodě Kvasiny 54 100 těchto 

robustních automobilů. 

 

Zdroj: Škoda Auto 
 

 

Skvělý společník pro každý den: 25 let 

modelu Škoda Octavia Combi 

Od léta 2004 se souběžně s první novodobou 

generací vyráběla nástupkyně Škoda Octavia 

Combi s interním označením A5. Účelná 

koexistence trvala šest let, oba vozy se totiž na 

trhu skvěle doplňovaly. Do roku 2013 bylo 

postaveno 881 200 kusů “á-pětek”. 

 

Zdroj: Škoda Auto 
 

 

Skvělý společník pro každý den: 25 let 

modelu Škoda Octavia Combi 

Třetí generace vozu Octavia Combi (2012-

2020: 1 195 500 ks) dále upevnila pozice značky 

Škoda na globálním trhu. Výroba a montáž 

probíhala také v řadě zahraničních závodů, mj. 

na Ukrajině nebo v Indii.  

 

Zdroj: Škoda Auto 
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Skvělý společník pro každý den: 25 let 

modelu Škoda Octavia Combi 

Aktuální čtvrtá generace A8 (od 2020) nabízí 

také elektrifikované verze plug-in hybrid iV 

a mild-hybrid e-TEC. K tradičním devizám patří 

kromě vynikajícího poměru cena/výkon take 

bohatá nabídka asistenčních systémů a 

špičková úroveň bezpečnosti.  

 

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 2022 dodala zákazníkům celosvětově více než 731 000 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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