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ŠKODA AUTO: Pátý žákovský vůz krátce před premiérou
›
›
›
›

Pátým žákovským vozem podnikového učiliště ŠKODA AUTO je ŠKODA KAROQ s karoserií kabriolet
Studie SUV zaujme dynamickým sportovním designem a jedinečným pocitem z jízdy ve voze bez střechy
Veřejnosti bude nová žákovská studie představena v červnu 2018
Žákovské vozy jsou jednoznačným důkazem vysoké kvality profesního vzdělávání
ve společnosti ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav, 4. května 2018 – Nový žákovský vůz bude SUV s otevřenou karoserií, které
vychází z modelu ŠKODA KAROQ. Studii navrhlo a pracuje na ní 23 žáků podnikového učiliště
ŠKODA AUTO. Projekt žákovského vozu má v české automobilce tradici. SUV s otevřenou
karoserií je už pátým vozem z dílen Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO
v Mladé Boleslavi.
I v letošním roce mohou studenti Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO v Mladé
Boleslavi opět prokázat svůj konstruktérský talent. Kabriolet ŠKODA KAROQ vychází ze sériové verze
úspěšného kompaktního SUV. Délka vozu se nemění, když činí 4382 milimetrů, stejná zůstala i šířka
(1811 mm) a rozvor (2638 mm). Díky tlumičům převzatým z vozu ŠKODA OCTAVIA RS se snížila
světlá výška vozu.
Designová fáze tvorby nového žákovského vozu začala v říjnu 2017. Stejně jako v předchozích letech
mělo hned od začátku 23 zúčastněných studentů Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO
podporu odborníků z oblastí technického vývoje, designu, výroby, stejně tak jako od jejich vyučujících.
Poté, co byl v lednu 2018 dokončen a potvrzen design vozu, byla zahájena fáze výroby. Začátkem
června bude nová studie představena veřejnosti.
Náročná realizace projektu pro studenty začala nejprve zásadní proměnou sériové karoserie vozu
ŠKODA KAROQ. Po odstranění střechy bylo nutno upravit dveře. Kompletně přepracována byla zadní
část vozu včetně pátých dveří, které museli žáci nově navrhnout a vyrobit. Vzhledem ke změnám
na karoserii musel být upraven i výfukový systém. Nového designu se dočkaly i sloupky A a B.
Výrazné změny budou k vidění na předním i zadním nárazníku.
Zcela nové, neotřelé nápady žáků či upravená stávající řešení dále zvýrazňují mimořádný charakter
nově vznikající studie. Pozornost upoutají decentně svítící loga značky ŠKODA. Dalšími
nepřehlédnutelnými detaily jsou upravené blinkry nebo podsvícené kliky dveří. Za tmy se na vozovku
z předního a zadního nárazníku promítá logo ŠKODA.
Vůz ŠKODA KAROQ s otevřenou karoserií bude pohánět moderní čtyřválcový motor 1,5 TSI. S tímto
efektivním a výkonným motorem dosahuje sériový vůz maximální rychlosti 204 km/h a z 0 a 100 km/h
akceleruje za 8,4 s.
Pro úplné dokončení jedinečného kabrioletu pak zbývá 23 studentům rozhodnout o poslední věci ve finální fázi je výběr jeho jména.
Nová studie kabrioletu bude nejmladším členem rodiny žákovských vozů, která ukazuje vysokou
kvalitu profesního vzdělávání ve společnosti ŠKODA AUTO. Střední odborné učiliště strojírenské
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ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, založené už v roce 1927, nabízí mladým lidem tří- a čtyřleté studium
technických oborů, ukončené výučním listem nebo maturitou. V současné době se v denním studiu
vzdělává více než 900 studentů.
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Nový žákovský vůz bude SUV s otevřenou karoserií, které
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na ní 23 žáků podnikového učiliště ŠKODA AUTO.
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, dodnes
sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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, v Alžírsku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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