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Srdce výroby ŠKODA AUTO: 12 milionů 

automobilů ze závodu Mladá Boleslav  
 

› Jubileum: Hlavní výrobní závod společnosti ŠKODA AUTO vyrobil od roku 1905 

dvanáct milionů vozů 

› Široká paleta: Z výrobních linek závodu Mladé Boleslavi sjíždí šest modelů 

vozů značky ŠKODA 

› Zaměstnavatel: Ve výrobě v mladoboleslavském závodě pracuje zhruba 

15.000 kmenových zaměstnanců 

› Investice: Od roku 2010 bylo do závodu investováno 1,5 miliardy eur; do roku 

2017 bude investováno dalších 86 milionů eur do nové lisovny 

› Tradice: V mladoboleslavském závodě jsou kořeny společnosti ŠKODA AUTO 

 

Mladá Boleslav, 24. listopadu 2015 – Jubileum společnosti ŠKODA AUTO: Hlavní 

výrobní závod v Mladé Boleslavi vyrobil od roku 1905 dvanáct milionů 

automobilů. V Mladé Boleslavi aktuálně sjíždí z linky šest modelů značky 

ŠKODA: Octavia, Octavia Combi, Fabia, Fabia Combi, Rapid a Rapid Spaceback. 

V uplynulých letech byl závod v rámci modelové ofenzívy značky ŠKODA výrazně 

rozšířen a modernizován. V současné době se zde navíc staví i nová lisovna, 

která bude do začátku roku 2017 představovat investici dalších 86 milionů eur. 

 

„V mladoboleslavském závodě tepe srdce značky ŠKODA,“ říká Michael Oeljeklaus, člen 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky. „To, co tu před 

120 lety zahájili pánové Laurin a Klement výrobou jízdních kol, je dnes jedním 

z nejmodernějších, nejvýkonnějších a nejuznávanějších výrobních závodů v celém 

automobilovém průmyslu. Dvanáct milionů vyrobených vozů je důkazem síly a významu 

závodu a vysoké odbornosti našich zaměstnanců. Výrobní závod v Mladé Boleslavi 

budeme nadále rozvíjet i v příštích letech,“ dodává Michael Oeljeklaus. 

 

Mladá Boleslav je hlavním pilířem celosvětové výrobní sítě automobilky ŠKODA AUTO. 

Více než 50 procent všech dosud na celém světě vyrobených vozů značky ŠKODA sjelo 

z výrobní linky právě zde. Zejména vstup koncernu Volkswagen v roce 1991 vnesl do 

rozvoje závodu novou dynamiku. Od té doby bylo v závodě vyrobeno 7,8 milionu vozů – 

z toho zhruba 3,3 milionu vozů řady Fabia, zhruba 2,8 milionu vozů řady Octavia a více 

než 309 000 vozů řady Rapid.  

 

Významnou roli hraje mladoboleslavský závod v aktuální modelové ofenzívě značky 

ŠKODA. Pro výrobu nových modelů Octavia/Octavia Combi, Rapid/Rapid Spaceback a 

Fabia/Fabia Combi, uváděných na trh od roku 2012, byl realizován jeden z největších 

projektů na modernizaci a rozšíření výrobních kapacit v celé historii závodu. Kapacita 

montážní linky I vzrostla z 800 na 1 200 vozů denně. Byla vybudována zcela nová 

svařovna a plně automatizovaná lakovna. V roce 2013 byla do provozu uvedena nová, 
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mimořádně ekologická lisovací linka. Do počátku roku 2017 bude vybudována další nová 

lisovací linka. 

 

Výrobní závod v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa je největším a nejznámějším 

závodem společnosti ŠKODA AUTO. Zde leží počátek 120leté historie české automobilky. 

V bezprostřední blízkosti dnešních výrobních hal zahájili oba zakladatelé automobilky, 

pánové Laurin a Klement, v roce 1895 nejprve výrobu jízdních kol, poté motocyklů a 

nakonec od roku 1905 i výrobu automobilů.  

 

Dnes se v Mladé Boleslavi vedle automobilů vyrábí i benzinové motory a převodovky. Ve 

zdejší výrobě pracuje zhruba 15.000 kmenových zaměstnanců.  

 

Kromě hlavního výrobního závodu provozuje společnost ŠKODA AUTO v České republice 

další dva výrobní závody, a to v Kvasinách a ve Vrchlabí. V Kvasinách se vyrábějí modely 

Superb, Superb Combi a Yeti. Ve Vrchlabí vznikají dvouspojkové převodovky DQ 200 pro 

vozy značky ŠKODA a dalších značek koncernu Volkswagen. Vedle České republiky se 

vozy značky ŠKODA vyrábějí mj. v Číně, Rusku a v Indii. 

 
Milníky ve výrobě společnosti ŠKODA AUTO:  

 

- 24. listopadu 2015: 12 milionů vozů značky ŠKODA v závodě Mladá Boleslav 

- 19. března 2014: 11 milionů vozů ŠKODA v závodě Mladá Boleslav 

- 26. srpna 2013: 4 miliony vozů řady ŠKODA Octavia 

- 9. července 2013: 1 milion vozů značky ŠKODA, vyrobených v Číně od roku 2007 

- 5. února 2013: 15 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905 

- 30. ledna 2012: 14 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905 

- 12. října 2011: 10 milionů vozů značky ŠKODA v závodě Mladá Boleslav 

- 8. dubna 2009: 12 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905 

- 13. července 2006: 10 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905 

- 1991: 5 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905  

 

 
Vybrané modely, které se vyráběly v závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi:  

 

1905 – 1991 

- 1906-1909: L&K Typ B/B2/BS - 300 vozů 

- 1916-1925: L&K Typ 200/205/210 – 1 200 vozů 

- 1922-1929: L&K Typ 100/105/110/115/120/125/150 – 5 800 vozů 

- 1933-1947: ŠKODA Popular /Standard/ Rapid/ Favorit/ 911 – 26 600 vozů 

- 1946-1952: ŠKODA 1101/1102 – 52 500 vozů 

- 1959-1964: ŠKODA Octavia/Combi – 313 700 vozů 

- 1969-1976: ŠKODA 100/110 – 1 079 800 vozů 

- 1976-1989: ŠKODA 150/120/130 – 1 830 300 vozů 

- 1988-1994: ŠKODA Favorit/Forman – 848 800 vozů 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.as
http://media.skoda-auto.com/


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva, Strana 3 z 4 

 
 

 

1991 – říjen 2015 

- 1994-2000: ŠKODA Felicia/Felicia Combi – 850 000 vozů 

- 1996-2004: ŠKODA Octavia I – 838 000 vozů 

- 2004-2013: ŠKODA Octavia II – 1 334 100 vozů 

- 2012-10/2015: ŠKODA Octavia III – 633 600 vozů 

- 1999-2008: ŠKODA Fabia I – 1 736 600 vozů 

- 2006-2014: ŠKODA Fabia II – 1 384 400 vozů 

- 2014-10/2015: ŠKODA Fabia III – 166 100 vozů 

- 2012-10/2015: ŠKODA Rapid/Rapid Spaceback – 309 000 vozů 

 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Jozef Baláž    Jana Bahníková 
Vedoucí komunikace podniku   Komunikace podniku 

P +420 326 811 773    P +420 326 811 738  
jozef.balaz@skoda-auto.cz  jana.bahnikova3@skoda-auto.cz 
 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Srdce výroby automobilů ŠKODA: dvanáct 

milionů automobilů ze závodu Mladá Boleslav 

Hlavní výrobní závod v Mladé Boleslavi vyrobil od 

roku 1905 dvanáct milionů vozů. V Mladé Boleslavi 

aktuálně sjíždí z linky šest modelů značky ŠKODA: 

Octavia, Octavia Combi (na snímku), Fabia, Fabia 

Combi, Rapid a Rapid Spaceback. V uplynulých 

letech byl závod v rámci modelové ofenzívy ŠKODA 

výrazně rozšířen a modernizován.  

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Srdce výroby automobilů ŠKODA: dvanáct 

milionů automobilů ze závodu Mladá Boleslav 

Mladá Boleslav je hlavním pilířem celosvětové 

výrobní sítě automobilky ŠKODA AUTO. Více než 50 

procent všech do dnešního dne na celém světě 

vyrobených vozů značky ŠKODA sjelo z výrobní linky 

právě zde.  

 

Download                           Zdroj ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion 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 a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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