
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 2 

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

ŠKODA AUTO otevřela cyklostezku vedoucí k závodu 
v Kvasinách 
 
› Závod Kvasiny má v současné době přes 8 500 zaměstnanců, kteří denně dojíždějí 

z širokého okolí 
› Cyklostezka bude zaměstnancům závodu Kvasiny ulehčovat dopravu do zaměstnání 
› Celková investice společnosti ŠKODA AUTO činila 3,45 mil. Kč  
› Součástí aktivit společnosti je také podpora alternativních způsobů dopravy 
› Dalším vylepšením je inteligentní parkovací systém řídící individuální automobilovou dopravu 
 
Kvasiny, 3. května 2018 – ŠKODA AUTO aktivně podpořila výstavbu cyklostezky vedoucí 
ve směru z Rychnova nad Kněžnou k závodu Kvasiny, která má zaměstnancům umožnit 
alternativní dopravu do závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách. Jde o jednu z mnoha aktivit, 
kterými se ŠKODA AUTO snaží ulehčit svým zaměstnancům dojíždění za prací a zároveň 
snížit dopravní zátěž místních komunikací. Dalšími aktivitami jsou například řízení 
individuální automobilové dopravy a podpora hromadných svozových linek nebo spolujízdy.  
 
Počátky automobilky ŠKODA AUTO jsou úzce spjaty s výrobou jízdních kol – právě tím začínala 
v roce 1895 spolupráce Václava Laurina a Václava Klementa, která postupem let přešla přes 
výrobu motocyklů až k výrobě automobilů. Není proto divu, že ŠKODA AUTO aktivně podpořila 
výstavbu cyklostezky o délce 213 metrů vedoucí ve směru od výrobního závodu Kvasiny do 
nedalekého Rychnova nad Kněžnou. „Cyklostezku jsme slavnostně otevřeli poněkud netradičně 
závodem z nedalekého Rychnova nad Kněžnou do závodu Kvasiny. Účastníci akce si mohli dále 
prohlédnout výstavu kol z kolekce ŠKODA nebo model ŠKODA KODIAQ v řezu. Doplňkové aktivity 
jsme měli připravené i pro děti,“ říká vedoucí závodu Kvasiny Jiří Černý. 
 
Celková investice společnosti ŠKODA AUTO do prodloužení cyklostezky směrem k závodu činila 
3,45 mil Kč. Jedním z účelů této cyklostezky bude totiž doprava zaměstnanců ŠKODA AUTO do a 
ze zaměstnání. Cyklostezka přispěje k vyšší bezpečnosti cyklistů a uleví dopravní situaci 
v Kvasinách a okolí. Ve výrobním závodu Kvasiny pracuje přes 8 500 zaměstnanců, kteří často 
dojíždějí za prací ze širokého okolí, což zvyšuje vytížení místních komunikací. ŠKODA AUTO proto 
hledá cesty, jak lokální dopravě co nejvíce ulehčit. V rámci těchto aktivit podporuje automobilka 
kromě jízdy na kole také spolujízdu a svozové linky, které denně využívá přes 1 300 osob. 
 
Dalším krokem k efektivnější dopravě zaměstnanců závodu je inteligentní parkovací systém. 
Parkovací plochy v těsné blízkosti závodu Kvasiny čítají v současné době přes 2 000 míst. 
Nárazově se plní před začátkem směn. Zaměstnancům, kteří se do závodu dopravují automobilem, 
je proto nově k dispozici informační a parkovací systém. Přijíždějící řidiče navádí pomocí 
navigačních tabulí s aktuálním stavem obsazenosti na volná parkovací místa ze všech směrů, 
a to již na samotném vjezdu do přilehlých obcí. 
 
„Parkovací systém funguje na bázi průjezdových čidel, která v současné době monitorují kolem 
2 200 parkovacích míst v těsné blízkosti závodu Kvasiny,“ říká Černý. Zaměstnanci mají jako 
doplněk k navigačním tabulím k dispozici jednoduchou webovou aplikaci (dostupnou na adrese 
http://kvasiny.skoda-parking.cz), která jim umožní na jedno kliknutí zjistit obsazenost parkovacích 
ploch. „Tím předejdeme zbytečnému zajíždění k již plným parkovištím,“ doplňuje Černý. 
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Informační systém zároveň monitoruje dopravní zátěž v okolních obcích, s cílem minimalizovat 
zbytečné cesty. Tento systém má pomoci i starostům přilehlých obcí, kteří díky němu budou moci 
sledovat nejen dopravní zátěž, ale také statistiky o překračování rychlosti, čímž systém přispívá 
k větší bezpečnosti v okolních obcích. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera    Martina Gillichová 
Vedoucí Komunikace podniku   Tisková mluvčí Komunikace podniku 
T +420 326 811 773    T +420 730 862 526 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  martina.gillichova@skoda.auto.cz 
 
 
Fotografie k tématu: 
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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, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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