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Žákovský vůz ŠKODA: Stěžejní projekt s tradicí

› Žákovské vozy vznikají na Středním odborném učilišti ŠKODA AUTO již od školního 
roku 2013/14 

› 25 studentů postavilo osmý žákovský vůz, jmenuje se ŠKODA AFRIQ
› Předchůdci žákovských vozů ŠKODA se objevili již v 70. letech

Mladá Boleslav, 23. května 2022 – Již od školního roku 2013/14 je žákovský vůz ŠKODA 
Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO pro zúčastněné jednou z hlavních událostí jejich 
studia. S podporou učitelů a odborníků ze všech oblastí podniku žáci navrhují a vyrábí svůj 
vlastní automobil snů. ŠKODA AFRIQ je osmým žákovským vozem ŠKODA a podílelo se na 
něm 25 žáků. Velkolepá závodní verze městského SUV ŠKODA KAMIQ na první pohled 
vyvolává asociace s legendární Rally Dakar. Tento dojem ještě více umocňuje název AFRIQ, 
který tak odkazuje na skutečnost, že je společnost ŠKODA AUTO od 1. ledna 2021 zodpovědná 
za aktivity koncernu Volkswagen v severní Africe. 

Žákovský vůz ŠKODA jako stěžejní projekt Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO v Mladé 
Boleslavi potvrzuje již od školního roku 2013/14 v každém ročníku vysokou úroveň vzdělávání ve 
společnosti ŠKODA AUTO. Při plánování, navrhování a výrobě svého vysněného automobilu 
podporují studenty učitelé a odborníci ze všech oblastí podniku a přetvářejí sériový model ŠKODA ve 
velkolepý koncepční vůz. Účastníci projektu si díky tomu mohou prohloubit získané znalosti, osvojí si 
práci v týmu a prakticky uplatní a dále zdokonalí své dovednosti. Zároveň se seznamují s různými 
procesy ve společnosti. Kromě odborníků z oddělení vývoje, ŠKODA Design a výroby poskytli letos 
osmému žákovskému vozu rozsáhlejší podporu než kdykoliv předtím také experti ze 
ŠKODA Motorsport. 

Inspirace pro spuštění projektu vzešla od společnosti Volkswagen, první předchůdci se objevili
v 70. letech
Nápad na realizaci tohoto projektu vzešel z podobného vzdělávacího programu ve společnosti 
Volkswagen. Předchůdci dnešních žákovských vozů ŠKODA se ale objevili již v 70. letech. Vedle 
několika malotraktorů a vozu ŠKODA 120 PICKUP žáci Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO 
v roce 1975 vyrobili čtyři exempláře vozu ŠKODA BUGGY typ 736, který navazoval na autokrosové 
speciály, jež se koncem 60. let dostaly na evropskou motoristickou scénu, a tedy i do tehdejšího 
Československa. Po pečlivé renovaci žáky Středního odborného učiliště v roce 2017 stojí dnes jeden 
z těchto prototypů ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi.

Navrženo na jeden školní rok
Většina účastníků projektu, kteří pracují na žákovském vozu, jsou studenti třetího ročníku. Výroba 
modelu ŠKODA AFRIQ však probíhala kvůli omezením, která přinesla pandemie COVID-19, během 
posledních dvou školních let. Pod vedením svých učitelů a odborníků ze společnosti ŠKODA AUTO si 
žáci přebírají všechny pracovní kroky, od vytvoření prvních návrhů přes přípravu konstrukce až po 
montáž samotného vozu.
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Od vozu CITIJET po model SLAVIA – prvních sedm žákovských vozů ŠKODA 
Prvním žákovským vozem byl v roce 2014 CITIJET, dvoumístná verze modelu ŠKODA CITIGO. O rok 
později následoval pickup FUNSTAR, který vycházel z modelu ŠKODA FABIA. V roce 2016 představili
žáci model ATERO, kupé postavené na základě vozu ŠKODA RAPID SPACEBACK. V roce 2017 
postavili studenti odborného výcviku vůz ELEMENT s elektrickým pohonem. Jednalo se tak o druhý 
vůz, který vycházel z modelu ŠKODA CITIGO. Pátým žákovským vozem byla v roce 2018 studie 
kabrioletu SUNROQ, která vycházela z SUV ŠKODA KAROQ. V roce 2019 studenti přeměnili model 
ŠKODA KODIAQ v úžasný pickup MOUNTIAQ. V roce 2020 vznikla SLAVIA v karosářské verzi spider,
která vycházela z modelu ŠKODA SCALA. Název modelu připomínal v rámci 125. výročí založení 
dnešní společnosti ŠKODA AUTO první jízdní kola, která po vzniku firmy v roce 1895 vyráběli 
Václav Laurin a Václav Klement.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Christian Heubner Michaela Sklenářová
Vedoucí Komunikace produktu Tisková mluvčí Komunikace produktu
T +420 730 862 420 T +420 739 549 479
christian.heubner@skoda-auto.cz michaela.sklenarova@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Room

skoda-storyboard.com     

Download 
the ŠKODA Media Room app

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. 
Veškeré informace k novému vozu ŠKODA AFRIQ získáte pod hashtagem 
#SkodaAfriq  .  

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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