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ŠKODA AUTO předala tři vozy Pečovatelské službě a 
Domovu pro seniory ve Vrchlabí 
 

› Společnost ŠKODA AUTO dále rozšiřuje podporu sociálních služeb v okolí výrobního 

závodu ve Vrchlabí  

› Tři nové vozy ŠKODA OCTAVIA COMBI 4×4 pomohou zlepšit péči o seniory především 

v hůře přístupných horských oblastech  

› Závod ve Vrchlabí je dobrým sousedem místních obyvatel a významným partnerem řady 

aktivit ve městě; letos si připomíná 155 let existence  

› Zvyšování atraktivity regionů, kde je ŠKODA AUTO aktivní, je součástí dlouhodobé 

strategie společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO „ForFuture“ 

 

Vrchlabí, 17. září 2019 – Společnost ŠKODA AUTO předala další tři nové vozy do užívání 

organizacím z oblasti sociálních služeb ve Vrchlabí: Pečovatelské službě a Domovu pro 

seniory. Automobily poslouží ke zlepšení péče o starší a zdravotně postižené občany 

ve městě a jeho hornatém okolí. ŠKODA AUTO si v rámci své strategie společenské 

odpovědnosti zakládá na dobrých sousedských vztazích a zvyšuje atraktivitu regionu v řadě 

oblastí, a to jak přímou pomocí, tak například prostřednictvím grantů.  

 

„Město Vrchlabí je důležitým partnerem společnosti ŠKODA AUTO, a proto jsme rádi, že můžeme 

touto cestou pomoci jak městu, tak místním starším nebo zdravotně postiženým občanům, kteří 

jsou odkázáni na pomoc druhých,“ říká Ivan Slimák, vedoucí vrchlabského závodu ŠKODA AUTO. 

 

Tři nové modely ŠKODA OCTAVIA COMBI s pohonem všech kol před sebou mají náročný provoz 

v oblasti sociální péče o seniory. Dva vozy bude používat Pečovatelská služba Vrchlabí, aby se 

mohla lépe postarat i o osoby, které žijí v hůře dostupných horských lokalitách. Již vloni společnost 

ŠKODA AUTO předala pečovatelské službě nové SUV ŠKODA KAROQ, jehož pohon 4×4 a dobrá 

ovladatelnost se v oblasti Krkonoš dobře osvědčily. Zaměstnanci s pomocí automobilů zajišťují 

rozvoz obědů a další sociální služby. 

 

Třetí OCTAVIA COMBI zamířila do Domova pro seniory ve Vrchlabí, který starším občanům nabízí 

nejen ubytování, ale také možnosti aktivního trávení volného času. Nový vůz bude využívat pro 

zajištění nákupů a přepravu klientů k lékařským prohlídkám nebo na společenské akce. 

 

Společenská odpovědnost „ForFuture“ je jednou z hlavních oblastí firemní strategie udržitelnosti, a 

proto i výrobní závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí se jako dobrý soused místních obyvatel významně 

podílí na řadě aktivit ve městě a okolí ve snaze zvyšovat jeho atraktivitu. Automobilka podpořila 

bezpečnost v ulicích například zlepšením přehlednosti přechodů pro chodce, rozvíjí vzdělání dětí a 

žáků mateřských, základních i středních škol, přispívá na chod sportovních klubů, podporuje 

kulturní akce a dlouhodobě je významným partnerem také Krkonošského národního parku. 

 

Výroba automobilů značky ŠKODA má ve Vrchlabí dlouhou tradici: započala již v roce 1946. 

Historie továrny však sahá až do roku 1864, kdy zde byla zahájena produkce kočárů a později i 

karoserií. V současnosti se zde pro potřeby celého koncernu vyrábějí pokročilé automatické 

dvouspojkové převodovky s přímým řazením DQ 200 a závod patří mezi nejmodernější provozy 

svého druhu. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera Martina Gillichová  

Vedoucí Komunikace podniku Tisková mluvčí závodů Kvasiny a Vrchlabí 
T +420 326 811 773 T +420 730 862 526 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  martina.gillichova@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO předala tři vozy Pečovatelské službě 

a Domovu pro seniory ve Vrchlabí 

Ivan Slimák, vedoucí výrobního závodu ŠKODA AUTO 

ve Vrchlabí, předal vozy ŠKODA OCTAVIA COMBI 4×4 

zástupcům institucí z oblasti sociálních služeb ve 

Vrchlabí. Na fotografii zleva: Soňa Mašková, ředitelka 

Domova pro seniory Vrchlabí, Jan Sobotka, starosta 

města Vrchlabí, Ivan Slimák, vedoucí výrobního závodu 

ŠKODA AUTO ve Vrchlabí, a Vladimír Derner, 

náměstek hejtmana Královehradeckého kraje. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  

ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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