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Škoda se pohonu na CNG nevzdá. 
Bomby poputují i do Fabie či Karoqu!     
 
Příští generace Škody Fabia bude poprvé k dispozici s pohonem na CNG. Stejně jako Karoq. 
Plánovaná elektrifikace modelové řady tak tento pohon neohrozí.  
 
Škoda se rozhodně nedá považovat za průkopníka hybridního či plně elektrického pohonu, 
v příštích měsících se však do rozjetého vlaku, který nabírá na vážnosti čím dál více, chystá 
ve velkém naskočit. Škodovku příští rok čeká super rok, kdy dojde k představení mimo jiné 
nového městského crossoveru, nové generace Octavie a Superbu. A právě Superb dostane 
jako první plug-in hybridní pohon.  
 

S CNG si v Boleslavi ještě potykají  
 
V budoucnu se u Škody chystají jak plug-in hybridy, tak čisté elektromobily. Do toho však 
na pařížském autosalonu stojí inovovaná Octavia G-Tec s pohonem na CNG. O budoucnosti 
aut na naftu či elektřinu se toho dnes namluví hodně, ale zemní plyn stále coby otazník stojí 
kousek dále. Budou o tyto vozy mít zájem motoristé, a co automobilky?  
 
Škoda má v tomto tématu jasno. "Škoda se pohonu na CNG nevzdává, věříme mu. Tady 
na stánku prezentujeme vylepšenou Octavii G-Tec a do budoucna v této verzi chystáme 
i nástupce Rapidu, Karoq a Fabii. Plyn tedy bude sehrávat v našem portfoliu v budoucnu 
také zajímavou roli," prozradil nám na pařížském autosalonu Luboš Vlček, šéf českého 
zastoupení.  
 
"Budou tady hybridy, elektromobily, ale právě i vozy na CNG. Je to obrovská výzva 
pro vývojáře, nabídnout takto široké portfolium. Cílové skupiny se brzy začnou více 
projasňovat a budou do toho vstupovat regulátoři v daných zemích. V následujících letech 
tedy očekávejme několik typů pohonů, které se budou nabízet zároveň," doplňuje Vlček 
k technické šíři, kterou chtějí současní výrobci obsáhnout.  
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