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ŠKODA AUTO poprvé vystavuje dva žákovské vozy 
v Autostadtu ve Wolfsburgu 
 

› Novinkou v pavilonu značky ŠKODA je koncept pickupu ŠKODA MOUNTIAQ a studie SUV 

kabrioletu SUNROQ 

› Expozici doplňují nové modely ŠKODA SUPERB iV, ŠKODA KAMIQ a ŠKODA SCALA MONTE CARLO 

› Autostadt navštíví ročně více než dva miliony návštěvníků 

 

Mladá Boleslav/Wolfsburg, 5. února 2020 – Pavilon značky ŠKODA ve wolfsburgském 

Autostadtu představuje práci designérského, technického a inženýrského dorostu společnosti 

ŠKODA AUTO. Česká automobilka zde prezentuje vozy MOUNTIAQ a SUNROQ, vyvinuté 

a vyrobené studenty ŠKODA Akademie v Mladé Boleslavi. Součástí nové expozice bude po 

dobu tří měsíců také nový vůz ŠKODA SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem, model KAMIQ 

a také SCALA MONTE CARLO. 

  

Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea, zodpovědná za výběr exponátů pro výstavu, říká: 

„Autostadt je ideálním místem, kde se značka ŠKODA může blíže představit zájemcům o automobily 

z řad široké veřejnosti. Vedle dlouhodobé expozice probíhá také tematická výstava, která slouží jako 

pojítko s minulostí. Především nás těší, že zde můžeme poprvé představit žákovské studie 

MOUNTIAQ a SUNROQ. Tyto vozy jsou stejně tak jedinečné jako samotný projekt, a prokazují tak 

vysokou úroveň vzdělávání ve ŠKODA Akademii.“ 

  

Od roku 2014 navrhují a staví talentovaní studenti pod vedením mistrů odborného výcviku každý rok 

žákovský koncept vozu značky ŠKODA. Inovativní a pokrokový projekt dává budoucím odborníkům 

jedinečnou možnost, aby ve spolupráci s oddělením výroby, designu a dalšími obory podrobili získané 

teoretické znalosti ryze praktické zkoušce. Doposud vzniklo šest žákovských konceptů, které vždy 

nabízely nová řešení zcela v duchu Simply Clever filozofie značky ŠKODA. V současné době pracuje 

asi 20 žáků na novém unikátním voze pro rok 2020. Žákovské vozy ŠKODA jsou důkazem vysoké 

kvality vzdělávacích programů Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO v centrále 

společnosti v Mladé Boleslavi.     

 

ŠKODA MOUNTIAQ z roku 2019 je unikátní dvoudveřový koncept pickupu postavený na bázi vozu 

ŠKODA KODIAQ. K nejzajímavější výbavě šestého žákovského vozu značky ŠKODA patří silný 

naviják, světelná rampa na střeše nebo osvětlená ložná plocha, pod níž se nachází další, skryté 

odkládací prostory. Odstín oranžové barvy Sunset, který je použit také v interiéru, si navrhli žáci sami. 

 

O rok dříve navrhlo a postavilo 23 žáků kabriolet ŠKODA SUNROQ. Při proměně modelu ŠKODA 

KAROQ na SUNROQ museli nejprve odříznout celou střechu a karoserii náležitě zpevnit. Díky zcela 

novým pátým dveřím má SUNROQ dokonce větší zavazadlový prostor než původní vůz KAROQ.  

Zvláštní pozornost věnovali studenti osvětlení. Kliky dveří a podběhy kol vozu SUNROQ jsou tak 

podsvícené LED diodami. Všechny dveře a nárazníky jsou také vybaveny projektory, které promítají 

nápis ŠKODA na zem. 

 

 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-mountiaq-sesta-zakovska-studie-pripravena-na-dobrodruzstvi/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-sunroq-zaci-podnikoveho-uciliste-skoda-auto-predstavuji-paty-zakovsky-vuz/
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Elektrifikovaný vrcholný model: ŠKODA SUPERB iV 

Nová ŠKODA SUPERB iV nabízí ekologickou jízdu při zachování maximálního dojezdu. První sériový 

vůz značky ŠKODA s plug-in hybridním pohonem nabízí dojezd v čistě elektrickém modu až 62 km. 

Díky tomu může být každodenní jízda v městském provozu bez lokálních emisí a hluku. Celkový 

dojezd vozu SUPERB iV v kombinovaném režimu se spalovacím motorem činí až 930 km.   

 

Robustní a sportovní: ŠKODA KAMIQ 

Vůz ŠKODA KAMIQ přináší designový jazyk vozů SUV značky ŠKODA poprvé do třídy městských 

SUV. Masku chladiče vozu charakterizují svisle orientované, výrazné dvojité lamely. Ve střední části 

se kapota motoru zvedá po celé délce vozu nahoru a propůjčuje modelu velmi působivý vzhled. Tento 

dojem posiluje nepřehlédnutelný přední spoiler a přídavné díly karoserie jako například zadní difuzor 

nebo snížené kryty nástupních prahů ve výbavovém stupni Style. 

 

Sportovní duch: ŠKODA SCALA MONTE CARLO 

ŠKODA SCALA je od konce roku 2019 nabízena ve sportovní, lifestylové variantě MONTE CARLO. 

Název MONTE CARLO v sobě skrývá eleganci Monackého knížectví a zároveň odkazuje na úspěchy 

automobilky na legendární rallye. Množství černých designových prvků dodává vozu dynamický 

vzhled: například rámeček masky chladiče mezi full LED světlomety je v leskle černém provedení. 

Nápis ŠKODA na pátých dveřích a zadní difuzor jsou také v černé barvě. Součástí standardní výbavy 

varianty MONTE CARLO je také panoramatická střecha nebo zatmavená boční okna a sklo pátých 

dveří (SunSet). Vůz ŠKODA SCALA MONTE CARLO je nabízen se všemi motory modelové řady 

SCALA. 

 

Autostadt, dokončený v roce 2000, je největším předávacím centrem vozů na světě a komunikační 

platformou pro všechny značky koncernu Volkswagen. Mottem “Lidé, auta a to, co je pohání” přibližuje 

centrum oblast mobility a také hodnoty koncernu Volkswagen lidem všech věkových kategorií. 

Autostadt ročně navštíví více než dva miliony návštěvníků. Součástí centra je i pavilon značky ŠKODA 

o rozloze více než 650 m2 postavený dle návrhu českého architekta prof. Bořka Šípka.       

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 604 292 190 

hermann.prax@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

  

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/skoda-citigo%e1%b5%89-iv-skoda-superb-iv-tiskova-mapa/skoda-superb-iv-vlajkova-lod-pripravena-pro-dva-svety/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/skoda-kamiq-tiskova-mapa/design-svezi-vitr-ve-tride-mestskych-suv/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-scala-monte-carlo-jeste-dynamictejsi-a-stylovejsi-vybavovy-stupen/
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA představuje žákovské vozy v Autostadtu 

Žákovské vozy MOUNTIAQ a SUNROQ, navržené 

a postavené studenty ŠKODA Akademie, dokládají 

vysokou úroveň vzdělávacích programů Středního 

odborného v Mladé Boleslavi.   

 

 

Download                                Zdroj: Anja Weber 

 

 

ŠKODA vystavuje nové modely v Autostadtu 

ŠKODA SUPERB iV bude tři měsíce součástí stálé 

expozice v pavilonu značky ŠKODA. První sériový vůz 

značky ŠKODA s plug-in hybridním pohonem nabízí dojezd 

v čistě elektrickém modu až 62 km. Celkový dojezd vozu 

SUPERB iV v kombinovaném režimu se spalovacím 

motorem činí až 930 km.   

 

Download                                Zdroj: Anja Weber  

 

 

ŠKODA vystavuje nové modely v Autostadtu 

Autostadt, dokončený v roce 2000, je největším 

předávacím centrem vozů na světě a komunikační 

platformou pro všechny značky koncernu Volkswagen. 

Mottem “Lidé, auta a to, co je pohání” přibližuje centrum 

oblast mobility a také hodnoty koncernu Volkswagen lidem 

všech věkových kategorií. 

 

Download                                Zdroj: Anja Weber  

 

 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ , KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím 
koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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