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Christian Strube je novým členem 

představenstva ŠKODA AUTO za oblast 

Technického vývoje 
 

› Christian Strube byl dosud vedoucím vývoje karoserie značky Volkswagen 

› Dosavadní člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast 

Technického vývoje, Dr. Frank Welsch, převzal vedení Technického vývoje 

značky Volkswagen 

 

Mladá Boleslav, 11. prosince 2015 – S účinností od 1. prosince 2015 převzal 

Christian Strube (52) v představenstvu společnosti ŠKODA AUTO zodpovědnost 

za oblast Technického vývoje. V této funkci vystřídal Dr. Franka Welsche (51), 

který nyní řídí Technický vývoj značky Volkswagen.  

 

V osobě Christiana Strubeho získává oblast Technického vývoje automobilky ŠKODA 

zkušeného špičkového inženýra. Strube vystudoval obor Lodní technika na vysoké škole 

ve Flensburgu. Roku 1991 pak zahájil svou kariéru v koncernu Volkswagen. Po několika 

letech práce v oblasti Technického vývoje koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu převzal 

postupně různé vedoucí funkce v Německu i v zahraničí, mimo jiné byl vedoucím vývoje 

karoserií a vnitřních výbav společnosti Volkswagen de Mexico. Od 1. září 2012 byl Strube 

vedoucím vývoje karoserií značky Volkswagen.  

 

„Jsme rádi, že pan Strube, jako velmi zkušený inženýr převzal vedení Technického vývoje 

ŠKODA AUTO. S ním budeme důsledně pokračovat v obnově a rozšiřování modelové 

palety značky ŠKODA,“ řekl Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO. 

 

Dr. Frank Welsch, který se jako vedoucí Technického vývoje ŠKODA AUTO rozhodující 

měrou podílel na největší modelové ofenzívě v historii automobilky, převzal 1. prosince 

2015 vedení Technického vývoje značky Volkswagen. 

 

Bernhard Maier poděkoval Dr. Franku Welschovi za jeho mimořádně úspěšnou práci pro 

společnost: „Dr. Frank Welsch posunoval kupředu modelovou ofenzívu značky ŠKODA 

s velkým osobním nasazením a dovedl značku do nové éry v oblasti techniky.“  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Jozef Baláž, vedoucí Komunikace podniku Jana Bahníková, Komunikace podniku  
P +420 326 811 773     P +420 326 811 738  

jozef.balaz@skoda-auto.cz    jana.bahnikova3@skoda-auto.cz  
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Fotografie k tématu: 
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Technického vývoje  

S účinností od 1. prosince převzal Christian Strube 

(52) v představenstvu společnosti ŠKODA AUTO 

zodpovědnost za oblast Technického vývoje. V této 

funkci vystřídal Dr. Franka Welsche (51), který nyní 

řídí Technický vývoj značky Volkswagen.  
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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, 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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