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Žáci Středního odborného učiliště zahájili testování 
žákovského vozu ŠKODA AFRIQ 
 

› Osmý žákovský vůz ŠKODA disponuje pohonem všech kol převzatým z modelu OCTAVIA 

› Řada prvků v interiéru pochází ze závodního speciálu ŠKODA FABIA Rally2 evo 

› Prezentace vozu vyvinutého ve spolupráci se ŠKODA Motorsport je plánována na jaro 

 

Mladá Boleslav, 10. února 2022 – Žákovský vůz ŠKODA AFRIQ získává konkrétní podobu. 

25 žáků letošního ročníku projektu Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO již z velké 

části dokončilo stavbu osmého žákovského vozu ŠKODA, který je nyní ve fázi testování. 

Veřejná prezentace modelu ŠKODA AFRIQ se uskuteční letos na jaře. 

 

25 žáků Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi již téměř dokončilo stavbu 

vozu ŠKODA AFRIQ a dosáhlo tak dalšího milníku. Osmý žákovský vůz ŠKODA vzdává hold 

legendární Rally Dakar a je prvním modelem v historii tradičního studentského projektu, který vznikl 

ve spolupráci se ŠKODA Motorsport. V současné době začíná testování této velkolepé závodní 

verze vycházející z městského SUV KAMIQ. Na jaře se pak vůz představí zástupcům médií a 

veřejnosti. Jméno AFRIQ, které žáci zvolili, odkazuje mimo jiné i na odpovědnost společnosti 

ŠKODA AUTO za veškeré aktivity koncernu Volkswagen v severní Africe, kde má Rally Dakar své 

kořeny. 

 

„Poslední měsíce jsme tvrdě pracovali. Je skvělé, že konečně stojíme před hotovým vozem. 

Spolupráce s různými odděleními společnosti ŠKODA AUTO a s odborníky ze ŠKODA Motorsport 

byla skvělou zkušeností, kterou si s sebou odneseme do profesního života. Nyní se již nemůžeme 

dočkat testovacích jízd s vozem ŠKODA AFRIQ a těšíme se, jak si automobil povede na silnici“, 

říká žákyně Anna Střížková. 

 

Aby byl osmý žákovský vůz ŠKODA schopen jízdy v terénu, integrovali žáci Středního odborného 

učiliště do zadní nápravy vozu AFRIQ pohon všech kol převzatý z modelu ŠKODA OCTAVIA. 

S výbavou interiéru závodního automobilu pomáhali svými technickými znalostmi odborníci ze 

ŠKODA Motorsport. V koncepčním voze sedí cestující v závodních sedadlech z úspěšného 

soutěžního speciálu ŠKODA FABIA Rally2 evo, která jsou vybavena pětibodovými bezpečnostními 

pásy. Díky mnoha novým a někdy i neobvyklým nápadům je osmý žákovský vůz ŠKODA opět 

skutečně jedinečné vozidlo, které dokládá vysokou kvalitu výuky na Středním odborném učilišti 

v Mladé Boleslavi založeném již v roce 1927. Kromě mistrů odborného výcviku podporují studenty 

tradičně také inženýři a odborní pracovníci z oblastí technického vývoje, designu, výroby a 

v letošním projektu také poprvé specialisté ze ŠKODA Motorsport. 

 

Zdeněk Stanke, vedoucí týmu ŠKODA Academy, říká: „Vždy je vzrušující sledovat krok za krokem 

vznik žákovského vozu ŠKODA. To, že nyní vidíme vůz ŠKODA AFRIQ téměř hotový, si my učitelé 

užíváme stejně jako žáci. Jsem nadšený z toho, s jakým důrazem pro detail se tomuto vozu žáci i 

učitelé věnovali. Uvnitř se cítíte jako v profesionálním závodním voze, který pokaždé čeká na 

startovní signál další rychlostní zkoušky.“   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner    Martin Preusker  

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

P +420 730 862 420    P +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Žáci Středního odborného učiliště dosáhli důležitého 

milníku ve vývoji vozu ŠKODA AFRIQ 

Žáci Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO učinili 

další krok ve vývoji osmého žákovského vozu. Stavba 

speciálu ŠKODA AFRIQ je téměř dokončena a vůz je 

připraven k testování na silnici i v terénu. Oficiální 

prezentace proběhne na jaře. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Žáci Středního odborného učiliště dosáhli důležitého 

milníku ve vývoji vozu ŠKODA AFRIQ 

Žákovský vůz ŠKODA AFRIQ dostává konkrétní podobu. 

25 žáků letošního ročníku projektu Středního odborného 

učiliště ŠKODA AUTO již z velké části dokončilo jeho 

stavbu a automobil je nyní ve fázi testování.  
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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 značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV 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; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově téměř 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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