
Kvasiny

rok 2018 byl pro závod Kvasiny velkým historickým milníkem. Pokračo- 
vali jsme v investicích z minulých let a v květnu otevřeli nové kompe-
tenční centrum. V multifunkčním areálu automobilka sloučila zkušební 
centrum a centrum kvality, logistické tréninkové centrum a centrum 
finálních úprav pro předsériové vozy. V září jsme dosáhli dalšího výrob-
ního milníku a vyrobili 250 000. vůz KODIAQ. V roce 2018 společnost 
ŠKODA AUTO investovala v závodě Kvasiny také do sociální infrastruk-
tury. Rozhodnutí dozorčí rady koncernu Volkswagen v listopadu 2018 
potvrdilo, že ŠKODA AUTO má v Kvasinách dlouhodobou perspektivu. 

V letošním roce poprvé sjede z montážní linky v závodě Kvasiny první 
model SUPERB s plug-in hybridním pohonem. Od roku 2023 zde 
budeme vyrábět nejen modely ŠKODA SUPERB a ŠKODA KODIAQ, 
ale také modely rodiny Volkswagen Passat. Investice do modernizace 
a rozvoje závodu posunuly závod mezi technologicky špičkové podniky 
v kraji a současně závodu zajistily pevné místo v rámci výrobního sy-
stému skupiny Volkswagen. 

Také v roce 2019 plánujeme pokračovat v investicích nejen do výroby, 
ale také do sociální infrastruktury. Pro zaměstnance bude například 
otevřena nová ordinace pracovního lékařství na montáži, v chráněné 
dílně otevřeme nové šatny. Pro zaměstnance, kteří se do práce do-
pravují motocyklem, zajistila automobilka nové kryté stání. 

Jsme si vědomi naší zodpovědnosti nejen vůči zaměstnancům, ale také 
vůči lidem žijícím v blízkosti výrobního závodu. K našim prioritám patří 
a vždy patřilo být dobrým sousedem všem. V souladu s touto strategií 
dlouhodobě podporujeme bezpečnost, dopravu, zdravotní i sociální 
zabezpečení, vzdělávání a další aktivity, jejichž aktuální přehled na-
leznete v tomto newsletteru. 

Příjemné čtení Vám přeje 

Jiří Černý
vedoucí výroby vozů závodu Kvasiny

Milí čtenáři,

2019

NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY

1

NOVÁ ŠKODA KAROQ VE SLUŽBÁCH 
MĚSTSKÉ POLICIE V RYCHNOVĚ NAD 
KNĚŽNOU
Společnost ŠKODA AUTO předala na konci roku 2018 Městské policii  
v Rychnově nad Kněžnou vůz ŠKODA KAROQ pro potřeby místního 
oddělení, které působí také v obci Kvasiny a v městě Solnice. 

Nové SUV vyrobené v Kvasinách je již pátým vozem, který ŠKODA  
AUTO v nedávné době na Rychnovsku poskytla k užívání ve veřejných 
službách. Výrobní závod ŠKODA AUTO v Kvasinách tak dále rozvíjí svoji 
koncepci dobrého souseda, v rámci níž je dlouhodobě významným 
partnerem řady aktivit v oblasti společenské odpovědnosti v celém 
regionu.

„Jsme rádi, že můžeme pomoci nejen městu Rychnov nad Kněžnou,  
ale také Solnici a Kvasinám. Ty jsou pro nás klíčovými partnery již řadu 
let, a proto je pro nás důležité touto formou přispět ke zvýšení  
bezpečnosti v regionu. Těší nás také, že výrobek našeho závodu  
v Kvasinách bude pomáhat právě tam, kde vzniká,“ říká Bohdan  
Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast 
řízení lidských zdrojů. Nové SUV – bílá ŠKODA KAROQ s motorem  
1,5 TSI (110 kW) – je v pořadí již druhým vozem, který automobilka 
Městské policii v Rychnově nad Kněžnou darovala. Spolu s novým 
vozem poskytla společnost ŠKODA AUTO Městské policii v Rychnově 
nad Kněžnou také finanční dar na nákup přenosného radaru.

Společnost ŠKODA AUTO také každoročně mezi lety 2017 až 2021 
věnuje Městské policii v Rychnově nad Kněžnou 2 miliony korun na 
posílení bezpečnosti a prevence v regionu. Automobilka také podpoři-
la zřízení služebny cizinecké policie v Solnici a na rekonstrukci prostor 
přispěla částkou přes 200 000 korun.

ŠKODA AUTO si v rámci své strategie společenské odpovědnosti za-
kládá na dobrých sousedských vztazích a podporuje regiony v řadě 
oblastí, jako jsou například rozvoj infrastruktury a bezpečnosti, ochra-
na životního prostředí či aktivní účast na komunitních projektech.  
Odpovědné a udržitelné podnikání je jednou z hlavních oblastí firemní 
Strategie 2025. Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách tak rozšířil řadu 
společensky prospěšných projektů realizovaných ve svém okolí. V roce 
2017 automobilka poskytla vozy organizacím zaměřeným na sociální  
a zdravotnické služby – Sociálním službám města Rychnov nad 
Kněžnou, neziskové organizaci Pferda a Nemocnici v Rychnově nad 
Kněžnou. Na začátku roku 2018 byl předán do užívání také vůz ŠKODA 
OCTAVIA pro Pečovatelskou službu v Kostelci nad Orlicí. 

Nedávno obdržela společnost ŠKODA AUTO titul Top odpovědná 
velká firma 2018. Ocenění každoročně uděluje nezávislá  
platforma Byznys pro společnost a vyzdvihuje tak firmy, které se dlou-
hodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, snižování 
dopadu na životní prostředí a podpoře komunitních a společenských 
aktivit. ŠKODA AUTO se tak se svou strategií udržitelnosti „ŠKODA 
Future“ po loňském úspěchu v podobě zlatého certifikátu stala letos 
hlavním vítězem v kategorii velkých firem.

Věděli jste, že...

…  logistika značky ŠKODA AUTO ve spolupráci s Univerzitou 
Pardubice vytvořila tzv. kalkulátor logistických emisí, který 
dokáže uživateli poskytnout úplné a přesné informace  
o vyprodukovaných emisích CO2 při zadané volbě trans- 
portu? Tento nástroj pomáhá zvyšovat odborné povědomí  
o zelené logistice. O rozvoj tzv. „GreenLogistics“, která je 
součástí strategie ochrany životního prostředí společnosti 
ŠKODA AUTO – tzv. „GreenFuture“, se zasadil především 
pan Ing. Jiří Cee, vedoucí logistiky značky ŠKODA.



ZAMĚSTNANCI ZÁVODU ŠKODA 
KVASINY JSOU OPĚT JEŽÍŠKOVÝMI 
VNOUČATY, SENIORŮM SPLNILI PŘÁNÍ 
ZA VÍCE NEŽ 140 000 KORUN
Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata pomohl splnit přání  
v domech pro seniory. Jejich klienti mohli s pomocí sociálních pracov-
níků vyslovit svá vánoční přání a do projektu se zapojit. Seznam dárců, 
tedy Ježíškových vnoučat, letos již podruhé rozšířili i zaměstnanci 
závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách.

Zaměstnanci kvasinského závodu obdarovali domovy pro seniory  
v blízkosti automobilky – například v Borohrádku se mohou těšit na 
živou hudbu, v Kostelci nad Orlicí zase na profesionální canisterapii, 
tedy léčbu založenou na kontaktu člověka a psa. 

Další přání budou splněna v Novém Městě nad Metují, Vamberku  
a Albrechticích nad Orlicí, kde si senioři vybrali zdravotnické potřeby, 
jako například přístroj pro magnetickou terapii. Společnost ŠKODA 
AUTO tak navázala na úspěch z loňského roku, kdy její zaměstnanci do 
projektu Ježíškova vnoučata věnovali téměř 70 000 korun. Za tento 
příspěvek zakoupili polohovací postele s matrací, invalidní vozík  
a poněkud netradiční dárek – zabijačku a koncert s živou hudbou. 

Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách tak rozšířil řadu společensky 
prospěšných projektů ve svém okolí. Nedávno například automobilka 
předala Městské policii v Rychnově nad Kněžnou vůz ŠKODA KAROQ 
pro potřeby místního oddělení, které působí také v obci Kvasiny  
a v městě Solnice.
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OČIMA PATRIOTŮ:
MARTIN LUSTYK
VE ŠKODA AUTO PRACUJE
OD ROKU 1987

Jelikož mým rodným městem  
nejsou Kvasiny ani nepocházím  
z blízkého okolí, do roku 1987 mě 
ani ve snu nenapadlo, že budu  
někdy pracovat v tak velké firmě. 

Rok 1987 pro mě znamenal návrat ze základní vojenské služby, 
návrat do ČKD Choceň, kde jsem se vyučil obráběčem kovů,  
ale kde jsem později dal i výpověď a na doporučení kamarádky  
z Rychnova jsem nastoupil do AZNP.

Mým prvním pracovištěm byla nástrojárna v Kvasinách u řeky.  
V průběhu let jsem prošel několika dělnickými profesemi, šest let 
jsem pracoval v nepřetržitém provozu, na vlastní kůži jsem zažil 
snižování personálu, propouštění z nadbytečnosti a už tehdy jsem 
pochopil, jak důležité je mít v tak velké společnosti odborovou  
organizaci.

V roce 2008 se mi naskytla příležitost pracovat jako odborový pra-
covník oblasti, což jsem s radostí přijal a nelituji toho. Práce to byla 
rozmanitá – každý den se objevila jiná situace, jiný problém  
a přicházel jsem do kontaktu s různými lidmi.

Dalším mezníkem v mém životě byla kandidatura do funkce před-
sedy zdejší odborové organizace v roce 2014. Věděl jsem, že to 
bude velký zásah do osobního života, zejména co se volného času 
týká, ale jsem rád, že mám skvělé zázemí a obrovskou podporu 
rodiny. 

Abych se vrátil k tématu patriotství – jak jsem již předeslal, nejsem 
narozen v regionu, ale žiji zde již 32 let, což je víc než půl mého živo-
ta, a tak mám důvod se zde cítit jako doma. Bydlím pár minut chůze 
od závodu a vím, jak bylo a stále je pro Kvasiny i pro okolní obce 
složité vypořádat se s mohutným rozvojem společnosti ŠKODA 
AUTO. 

Nesouhlasím však s názorem, že za všechno špatné, co se děje  
v obcích, může závod. Proto je mým cílem napomáhat souladu mezi 
zaměstnanci, odboráři a vedením firmy ŠKODA AUTO, komuniko-
vat společně s vedením firmy a se zástupci obcí, a tím nám všem 
zlepšit podmínky pro práci a život.

JAKÉ BYLO ŠKODA ADVENTNÍ  
BRUSLENÍ 2018?
Koncem loňského a počátkem letošního roku navštěvovali naši zaměst-
nanci opět v hojném počtu ledové plochy, které pro ně i pro širokou 

veřejnost společnost ŠKODA AUTO připravila v místech všech tří 
českých výrobních závodů. Mezi 2. 12. 2018 a 6. 1. 2019 dorazilo na  
ledovou plochu před ŠKODA Muzeem, ale také do sportovního areálu 
v Solnici a ve vybraných termínech na zimní stadion ve Vrchlabí téměř 
20 000 návštěvníků. Potvrdilo se tak, že sportovní aktivity jsou důleži-
tou aktivitou, kterou ŠKODA AUTO podporuje zdraví svých 
zaměstnanců i veřejnosti. Návštěvníci kluzišť mohli každý den využít 
služeb půjčovny bruslí zdarma a také temperovaného zázemí včetně 
stánku s občerstvením. Pomůcku v podobě učebních hrazdiček  
a dohled zkušených promotérů využili nejmenší návštěvníci všech  
kluzišť.

S lítostí oznamujeme, že dne 26. ledna 2019 došlo v závodě 
Kvasiny ke smrtelnému pracovnímu úrazu. Celý případ je  
v současné době vyšetřován Policií České republiky, a proto tuto 
nešťastnou událost nemůžeme blíže komentovat. 

I přesto, že pracovník nebyl zaměstnancem společnosti ŠKODA 
AUTO, chceme touto formou vyjádřit hlubokou soustrast rodině  
a pozůstalým zesnulého. 


