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Žákovský vůz pro rok 2019: ŠKODA KODIAQ ve verzi pickup 

 

› 35 budoucích odborníků staví zajímavou studii; tradice žákovských vozů pokračuje 

› Každoroční praktický projekt demonstruje už od roku 2014 vysoký standard profesního vzdělávání 

ve ŠKODA Akademii   

› Šestý žákovský vůz bude novinářům a veřejnosti představen v červnu 2019 

 

Mladá Boleslav, 25. března 2019 – Šestá studie žákovského vozu ŠKODA bude ŠKODA KODIAQ 

v působivé verzi pickup. Projekt 29 žáků a 6 žákyň Středního odborného učiliště strojírenského 

ŠKODA AUTO bude v roce 2019 poprvé vycházet z modelu ŠKODA KODIAQ. S odbornou podporou 

zkušených techniků a zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO z oblasti technického vývoje, designu 

a výroby promění největší SUV české automobilky v dynamický dvoudveřový pickup. Novinářům a 

veřejnosti bude vůz představen v červnu 2019. Již od roku 2014 demonstruje každoroční praktický 

projekt vysoký standard vzdělávání na Středním odborném učilišti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, 

které má více než devadesátiletou tradici. 

 

29 žáků a 6 žákyň Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO ve věku od 17 do 20 let nyní 

pracuje na další studii žákovského vozu. Tentokrát promění vůz ŠKODA KODIAQ v moderní, osobitý 

dvoudveřový pickup. Volba této modelové řady není náhodná. Dokládá význam modelu KODIAQ pro značku 

ŠKODA a prostřednictvím mohutných kol, ostrých hran a skulpturálních tvarů dokazuje, že čistý a 

emocionální design největšího SUV značky ŠKODA dává ještě dostatečný tvůrčí prostor. V červnu bude 

šestý žákovský vůz v řadě, zahájené v roce 2014, představen veřejnosti.  

 

Praktický projekt žákovského auta je pro zúčastněné žáky vrcholem jejich odborného vzdělávání. Mají 

možnost už během studia prokázat svou kreativitu a konstruktérský talent. Zuzana Otradovská, jedna 

z žákyň, zdůrazňuje: „Projekt žákovského auta je jednoduše fantastický,“ a ptá se: „Kde jinde dostanete 

během výuky tak jedinečnou možnost v malém týmu a s podporou zkušených techniků, designérů značky 

ŠKODA a mistrů odborného výcviku zkonstruovat vlastní auto a přitom uskutečňovat vlastní nápady a vize?”. 

V rané fázi výuky navštívili účastníci projektu oddělení ŠKODA Design a mohli se tak podívat do tvůrčí dílny 

šéfdesignéra Olivera Stefaniho a jeho týmu. Pod jeho pečlivým vedením následně vytvářeli první vlastní, 

ručně kreslené skici nového žákovského automobilu.  

 

Od roku 2014 navrhují žáci Středního odborného učiliště strojírenského v Mladé Boleslavi každý rok novou 

studii. Prohlédněte si všechny dosavadní žákovské vozy v článku na ŠKODA Storyboard. 

 

První žákovský vůz byl CITIJET na bázi modelu ŠKODA CITIGO, po něm následoval pickup FUNSTAR, 

vycházející z modelu FABIA. RAPID SPACEBACK byl základem pro kupé ATERO. V roce 2017 vznikl opět 

z modelu ŠKODA CITIGO elektrický žákovský vůz ELEMENT, v roce 2018 představili žáci SUNROQ – 

kabriolet na bázi kompaktního SUV ŠKODA KAROQ. Každý z těchto vozů je důkazem kreativity dorostu 

společnosti ŠKODA AUTO a současně ukazuje, jaké šance nabízí studium na ŠKODA Akademii. Střední 

odborné učiliště strojírenské, založené již v roce 1927, nabízí tří- a čtyřletý vzdělávací programy v celé řadě 

technických oborů. Z vysokého standardu vzdělání a moderního vybavení školy profitují jak žáci, tak i jejich 

pozdější zaměstnavatel. 

 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://www.skoda-storyboard.com/cs/modely/zakovsky-vuz-zaujme-mohutnymi-koly-a-ostrymi-hranami
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 811 776 

hermann.prax@skoda-auto.cz  pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Žákovský vůz pro rok 2019: ŠKODA KODIAQ ve verzi 

pickup  

Žáci Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA 

AUTO vyvíjí v roce 2019 SUV ŠKODA KODIAQ v osobité 

verzi pickup. 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Žákovský vůz pro rok 2019: ŠKODA KODIAQ ve verzi 

pickup  

Šéfdesignér ŠKODA AUTO Oliver Stefani se žákům 

Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO osobně věnuje 

a předává jim cenné rady. 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Žákovský vůz pro rok 2019: ŠKODA KODIAQ ve verzi 

pickup  

Zaměstnanci oddělení ŠKODA Design pomáhají žákům 

s jejich prvními vlastními skicami a předávají jim své 

znalosti. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Žákovský vůz pro rok 2019: ŠKODA KODIAQ ve verzi 

pickup  

Na tomto žákovském návrhu už jsou patrná velká kola a 

svébytné linie dvoudveřového pickupu. 

 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Žákovský vůz pro rok 2019: ŠKODA KODIAQ ve verzi 

pickup  

Žákovský vůz ŠKODA pro rok 2019 – model ŠKODA  

KODIAQ ve verzi pickup – dostane charakteristická mohutná  

kola, ostré hrany a působivé tvary. 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší řešení 

mobility“. 
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