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Sedmý žákovský vůz se jmenuje ŠKODA SLAVIA 
 

› Model SCALA v karosářské verzi spider je připomínkou výročí založení společnosti v roce 1895 

› Václav Laurin a Václav Klement prodávali svá první jízdní kola pod jménem SLAVIA 

› 31 žáků Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO v projektu žákovského vozu 

spojuje historii s modernou 

 

Mladá Boleslav, 9. července 2020 – Z modelu ŠKODA SCALA se stala SLAVIA: Jménem sedmého 

žákovského vozu ŠKODA si žáci Středního odborného učiliště strojírenského připomínají 125. 

výročí založení dnešní společnosti ŠKODA AUTO. Václav Laurin a Václav Klement tehdy společně 

prodávali svá první vyvinutá jízdní kola pod obchodním názvem SLAVIA. Nyní ponese toto jméno 

kompaktní model značky ŠKODA v karosářské variantě spider. SCALA je vůbec poprvé základem 

tohoto projektu ŠKODA Akademie, realizovaného každoročně už od roku 2014. Za tři týdny bude 

tento unikát, vyvinutý a vlastnoručně vyrobený žáky učiliště, představen veřejnosti. 

 

V pořadí sedmý žákovský vůz ŠKODA se jmenuje ŠKODA SLAVIA. ŠKODA SCALA v emocionální 

karosářské verzi spider je reminiscencí počátků značky ŠKODA. V letošním roce 125. výročí založení 

společnosti si i žáci ŠKODA Akademie svým tradičním projektem žákovského vozu připomněli zrod české 

automobilky. V roce 1895 začali oba zakladatelé Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi nejprve 

s opravami jízdních kol. Brzy na to začali navrhovat vlastní jízdní kola, která od roku 1896 úspěšně 

prodávali pod značkou SLAVIA. Nový žákovský vůz tak do života vrací jednu z legend historie firmy. 

 

Historický název se skvěle hodí k myšlence studentů podniknout s moderně střiženým modelem SCALA 

cestu do minulosti, do časů, kdy měly automobily otevřenou karoserii. Klasický spider je divoký a 

nespoutaný. Ve své důsledné otevřenosti se ŠKODA nedrží běžných konvencí a symbolizuje svobodné 

myšlení a nonšalantní bezstarostnost mladé generace. Díky absenci střechy nabízí SLAVIA mimořádně 

intenzivní požitek z jízdy. Další cílené úpravy na karoserii dodávají spideru ještě sportovnější vzhled, než 

má emocionálně pojatá SCALA. 

 

Tradice projektu žákovského vozu ŠKODA sahá až do roku 2014. Žáci Středního odborného učiliště 

ŠKODA v Mladé Boleslavi mohou od té doby každoročně naplánovat, vyvinout a vlastnoručně postavit 

zajímavý koncept vozu. Každý z těchto konceptů je dokladem kreativity a zapojení dorostu značky ŠKODA. 

ŠKODA Storyboard nabízí portréty několika studentů, kteří se podíleli na tomto projektu, a přehled všech 

dosavadních žákovských vozů ŠKODA. 

 

Současná ŠKODA Akademie vznikla v roce 2013, kdy spojila vzdělávání žáků a mladých zaměstnanců a 

také další vzdělávání zaměstnanců a odborných pracovníků. Na základě podpisu memoranda s Odbory 

KOVO v roce 2014 o podpoře odborného vzdělávání proběhla modernizace výukových prostor Středního 

odborného učiliště ŠKODA AUTO. V posledních letech investovala firma za podpory Odborů KOVO více 

než 300 milionů korun do projektu modernizace vzdělávání a vybavení ŠKODA Akademie.  

 

Víte že… 

 

SLAVIA byla pojmenována po slovanském jménu Slavia. Toto jméno používá i několik známých 

sportovních klubů v České republice, například čerstvý fotbalový ligový mistr Slavia Praha. Její kapitán, Jan 

Bořil, se ve středním odborném učilišti ŠKODA vyučil.  

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/r/zakovska-auta-snu-vyroci-automobilky-oslavi-slavia
https://de.wikipedia.org/wiki/Slavia_Prag
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Původní význam slova Slavia je alegorie Slovanstva ve slovanské mytologii. Vyskytuje se v podobách 

Slavia, Slavie nebo Slávie. 

 

Slavia je asteroid středního hlavního pásu, který 18. května 1972 objevil československý astronom Antonín 

Mrkos v observatoři Kleť u Českého Krumlova (kód IAU 046). 

 

Slavia je známá pražská umělecká kavárna ve stylu třicátých let na nábřeží Vltavy. 

 

 

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 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Sedmý žákovský vůz se jmenuje ŠKODA SLAVIA 

ŠKODA SCALA v emocionální karosářské verzi spider je 

reminiscencí počátků značky ŠKODA. V roce 125. výročí 

založení společnosti si i žáci ŠKODA Akademie svým 

tradičním projektem žákovského vozu připomněli zrod 

české automobilky.  
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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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