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ŠKODA AUTO rozbíhá výrobu po celozávodní dovolené 
s modernizovanými výrobními technologiemi 
 

› Zaměstnanci obnovili výrobu vozů pro třítýdenní celozávodní dovolené 

› Společnost ŠKODA AUTO rozšířila výrobní technologie v závodech v Mladé Boleslavi, 

Kvasinách a Vrchlabí 

› Modernizace a rozvoj automatizace v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0 

› Kvasinský závod připraven na zahájení výroby nového vozu ŠKODA KAROQ 

 

Mladá Boleslav, 24. července 2017 – Společnost ŠKODA AUTO v období od 3. do 23. 

července efektivně využila celozávodní dovolenou. Zatímco zaměstnanci pracující ve výrobě 

čerpali zasloužené volno, automobilka ve svých závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a 

Vrchlabí rozšiřovala a modernizovala výrobní a servisní technologie. Tato modernizace se 

nesla v duchu robotizace, automatizace a digitalizace výrobních procesů v souladu 

s konceptem Průmysl 4.0. Z těchto opatření těží také nejnovější model produktové palety 

značky ŠKODA: kompaktní SUV ŠKODA KAROQ, které bude v budoucnu sjíždět z linky 

kvasinského závodu.  

 

Společnost ŠKODA AUTO obnovila výrobu ve svých závodech v České republice. Během 

třítýdenní celozávodní dovolené automobilka realizovala přibližně 400 optimalizačních projektů ve 

zhruba 30 výrobních halách. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi byla například v hale M1 za 

účelem lepšího využití kapacity zvýšen počet taktů výrobní linky o 15. Dále byly v souladu 

s nejnovějšími technologiemi přestavěny svařovací stanice ve svařovně. Instalace nových robotů 

v lakovně pak umožní ještě přesnější nanášení laku. Modernizace se ve ŠKODA AUTO nesla 

v duchu robotizace, automatizace a digitalizace v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0. 

 

Ve vrchlabském závodě byla během celozávodní dovolené dokončena revitalizace 

vysokonapěťového vedení 110 kV. Vede mezi obcemi Hostinné a Vrchlabí a poskytuje elektrický 

proud závodu i tomuto severočeskému městu a přilehlému okolí. S podporou provozovatele 

distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. se podařilo dokončit rekonstrukční práce už za dva týdny. 

Mezitím energetická společnost ŠKO-ENERGO, která je dceřinou společností ŠKODA AUTO, 

zásobovala pomocí generátorů závod potřebným elektrickým proudem.   

 

Práce v kvasinském závodě se nesly ve znamení náběhu výroby nového kompaktního SUV 

ŠKODA KAROQ, pro který byly přizpůsobeny výrobní linky. První vozy budou dodány zákazníkům 

ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž   Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí za oblast prodeje, financí a výroby 

T +420 326 811 773     T +420 326 811 771 

jozef.balaz@skoda-auto.cz      zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 z 2 

 
 
 
 
ŠKODA Media Services   
skoda-storyboard.com 
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz   

 
 
  

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO rozbíhá výrobu po celozávodní dovolené 

s modernizovanými výrobními technologiemi 

Společnost ŠKODA AUTO efektivně využila 

celozávodní dovolenou. Zatímco zaměstnanci 

pracující ve výrobě čerpali zasloužené volno, 

automobilka ve svých závodech v Mladé Boleslavi, 

Kvasinách a Vrchlabí rozšiřovala a modernizovala 

výrobní a servisní technologie.  
 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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 více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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