
 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva, Strana 1 ze 3 

 

Unikátní kompaktní kupé: 

Žáci SOU ŠKODA AUTO staví svůj automobil snů  
 

› Již třetí učňovský vůz ŠKODA po modelech ŠKODA CitiJet a ŠKODA FUNStar 

› Úspěšná prezentace před členy představenstva a experty z odborných útvarů 

› Vlastní koncept: Projekt vozu s karoserií typu kupé se dvěma prodlouženými 

dveřmi a prosklenou střechou ukazuje vysokou kvalitu profesního vzdělávání 

ve společnosti ŠKODA AUTO 

 

Mladá Boleslav, 7. dubna 2016 – Žáci Středního odborného učiliště 

strojírenského ŠKODA AUTO staví vůz svých snů – kompaktní třídveřové kupé 

s dlouhou skleněnou střechou. Pojízdný unikát je již třetím učňovským 

konceptem. Před časem představil mladý tým aktuální stav svého projektu 

členům představenstva.  

 

Již několik měsíců pracuje tým 27 žáků Středního odborného učiliště strojírenského 

ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi za pomoci svých pedagogů na unikátní studii třetího 

učňovského vozu ŠKODA. Projekt, za který odpovídá ŠKODA Akademie, podporují oblasti 

Technického vývoje, Designu a Výroby. Hotová studie vozu bude veřejnosti představena 

v květnu. Do té doby získá automobil i své jméno.   

 

Žákovský projekt bude ve společnosti ŠKODA AUTO realizován již potřetí. Před časem se 

s aktuálním stavem projektu seznámil předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

Bernhard Maier a členové představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a 

logistiky Michael Oeljeklaus, za oblast personalistiky Bohdan Wojnar a další experti z 

odborných útvarů společnosti. „Je skvělé vidět, s jakou angažovaností a s jakou vášní se 

naši žáci pustili do práce,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast 

personalistiky Bohdan Wojnar. „Se třetím učňovským vozem vzniká další emocionální 

studie. Také tento koncept bude mimořádným automobilem,“ říká přesvědčivě Bohdan 

Wojnar. „Stejně jako jeho předchůdci prokáže, jak vysoké je technické a řemeslné know-

how žáků našeho učiliště." 

 

Cílem projektu je podpořit kreativitu a odbornou kompetenci žáků odborného učiliště a 

umožnit jim vnést do vozu své nadšení a vlastní myšlenky. Nový učňovský vůz přichází 

se svébytným konceptem: bude mít karoserii kupé se dvěma prodlouženými dveřmi. Linii 

vozu opticky prodlouží dvoubarevné červenočerné lakování a dlouhá prosklená střecha. S 

aktuálním konceptem  pokračuje ŠKODA v nové tradici: V roce 2014 vznikl ultra 

kompaktní kabriolet CitiJet na bázi modelu ŠKODA Citigo, v roce 2015 následoval pickup 

FUNStar, využívající techniku modelu ŠKODA Fabia. 

 

„Zpočátku jsme nevěděli, jak zajímavý tento úkol bude,“ říká Daniel Voce, člen týmu, 

složeného z pěti dívek a 22 mladých mužů. „Provádíme vývoj ve všech oblastech 

automobilu,“ raduje se Voce. Vedoucí týmu Zdeněk Stanke vysvětluje: „Jsem na svůj 
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tým hrdý. Děláme pokroky, protože všichni podávají maximální výkon. Chtěl bych 

zdůraznit, že naši žáci musí práci na projektu sladit se svými školními povinnostmi.“ 

 

Tímto žákovským projektem podtrhuje česká automobilka vysokou kvalitu profesního 

vzdělávání ve společnosti ŠKODA AUTO. Podnikové učiliště, založené roku 1927, 

připravuje mladé lidi ve tří nebo čtyřletých technických oborech na jejich budoucí profesi. 

V současnosti je ke studiu 14 oborů zapsáno téměř 900 žáků denního studia, z toho tvoří 

14,3 procent dívek. V nástavbovém studiu nyní zlepšuje svou kvalifikaci zhruba 100 

zaměstnanců.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

David Haidinger, Komunikace produktu  

T +420 604 292 188 

david.haidinger@skoda-auto.cz  

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

Unikátní kompaktní kupé - Žáci SOU ŠKODA 

AUTO staví svůj automobil snů 

Před časem si aktuální stav žákovského vozu 

prohlédli předseda představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO Bernhard Maier, člen představnestva 

společnosti za oblast výroby a logistiky Michael 

Oeljeklaus a člen představenstva za oblast 

personalistiky Bohdan Wojnar. V karosárně ŠKODA 

Akademie jim žáci ukázali jednotlivé části vozu a 

finální podobu karoserie.  

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Unikátní kompaktní kupé - Žáci SOU ŠKODA 

AUTO staví svůj automobil snů 

I v letošním roce si žáci ŠKODA Akademie v sídle 

společnosti v Mladé Boleslavi staví své osobní auto 

snů. Před časem představili aktuální stav projektu 

učňovského vozu členům představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO.   

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/
mailto:david.haidinger@skoda-auto.cz
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Concepts/160407_SKODA_Apprentice_car_001.JPG
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Concepts/160407_SKODA_Apprentice_car_002.JPG
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Concepts/160407_SKODA_Apprentice_car_001.JPG
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Concepts/160407_SKODA_Apprentice_car_002.JPG


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva, Strana 3 ze 3 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti 

a Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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