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ŠKODA AUTO zahájila výstavbu čtyřproudého 
mostu Laurina & Klementa přes dálnici D10 
 

› Cílem spolupráce veřejného a soukromého sektoru je zjednodušení pohybu nákladních 

vozů v okolí závodu, které přispěje k zásadnímu snížení dopravní zátěže v Mladé Boleslavi 

a Kosmonosech 

› Výstavba nového mostu je součástí plánů udržitelného rozvoje a společenské 

odpovědnosti automobilky 

› Společnost ŠKODA AUTO dlouhodobě přispívá ke zlepšení infrastruktury ve spolupráci 

s klíčovými partnery na regionální, krajské i celostátní úrovni 

› Dokončení stavby je plánované na červen roku 2023, ŠKODA AUTO plánuje investici 

ve výši 650 milionů korun 

 

Mladá Boleslav, 24. května 2022 – ŠKODA AUTO dnes slavnostně zahájila stavbu 

čtyřproudého mostu Laurina & Klementa přes dálnici D10, a to za účasti ministra dopravy 

Martina Kupky, zástupců kraje a zúčastněných měst i dalších hostů. Nové přemostění 

vznikne mezi sjezdy č. 44 Mladá Boleslav a 46 Kosmonosy. Tato stavba je projektována jako 

směrově rozdělená, čtyřproudá, oboustranná komunikace. Do projektu dále náleží nová 

brána do areálu závodu ŠKODA AUTO a rovněž navazující komunikace III. třídy. Budovaný 

příjezd k závodu také využije chystanou mimoúrovňovou křižovatku nad dálnicí D10 u 

sjezdu č. 46 Kosmonosy. Díky tomuto příkladu koordinované spolupráce veřejného a 

soukromého sektoru dojde k zásadnímu snížení dopravní zátěže v okolí.  

 

„ŠKODA AUTO se rozhodla vybudovat nový příjezd do závodu jako významný příspěvek pro 

zklidnění dopravy v Mladé Boleslavi a Kosmonosech. Kamionům se zkrátí cesta a ve spojení 

s chystanými veřejnými komunikacemi dojde k zásadnímu snížení zátěže v obou městech. Jsme 

rádi, že jsme mohli na tomto projektu spolupracovat s městy, krajem i ministerstvem dopravy 

v zájmu místních obyvatel,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva za oblast Výroby a 

logistiky. 

 

Slavnostní zahájení výstavby mostu přes dálnici D10 proběhlo v areálu hlavního výrobního závodu 

ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi v místě, kde se bude nové přemostění nacházet. Ceremoniálu se 

zúčastnil Michael Oeljeklaus, člen představenstva za oblast Výroby a logistiky, předseda Odborů 

KOVO Jaroslav Povšík, ministr dopravy Martin Kupka, radní Středočeského kraje pro dopravu 

Karel Bendl, starosta Kosmonos Eduard Masarčík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic 

Radek Mátl a další hosté. 

 

Do nového mostu ŠKODA AUTO investuje 650 milionů korun, po svém dokončení plánovaném na 

červen 2023 bude sloužit především nákladní kamionové dopravě, která tudy bude přivážet 

komponenty nezbytné pro výrobu. Opačnou cestou budou závod opouštět nové vozy směřující do 

lokalit, jež nejsou vhodné pro jinak upřednostňovanou vlakovou dopravu. Přeprava nových vozů po 

železnici je jako ekologičtější způsob dopravy využívána zejména pro dálkové trasy a v současnosti 

se takto převáží přibližně 55 % vyrobených automobilů z Mladé Boleslavi a Kvasin. Přestože se 

podnik snaží uplatnit možnosti železnice v maximální míře, pro plynulé zajištění chodu závodu 

zůstává nákladní doprava nezbytnou součástí přepravní logistiky. 

 

https://skoda-storyboard.com/
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Celý projekt „Úpravy dopravní infrastruktury pro nákladní dopravu“, jehož nejviditelnější součástí je 

výstavba nového mostu přes dálnici D10, je jedním z dlouhodobě plánovaných projektů společnosti 

ŠKODA AUTO a součást plánů udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti automobilky. 

ŠKODA AUTO neustále přispívá ke zlepšení infrastruktury ve spolupráci s klíčovými partnery na 

regionální, krajské i celostátní úrovni. Například již v roce 2018 se podílela na rozšíření kruhového 

objezdu a zvýšení kapacity veřejné komunikace u závodu ve východočeských Kvasinách. 

 

Automobilka také podporuje rozvoj regionů, v nichž působí, prostřednictvím Nadačního fondu 

ŠKODA AUTO. Realizovanými projekty se mimo jiné snaží zmírnit intenzitu automobilové dopravy 

ve městě a jeho okolí a zlepšit dopravní situaci. Klíčovými tématy jsou rozvoj mikromobility a 

podpora městské cyklistiky. Projekt sdílených kol odstartoval v Mladé Boleslavi již čtvrtou sezónu, 

na Rychnovsku druhou. Oběma regiony se inspirovalo i Vrchlabí, kde byl pilotní projekt sdílených 

kol spuštěn letos 16. května. Používání kol výrazně snižuje dopravní zátěž a přispívá k omezení 

hluku a emisí při cestách, ať už za prací, za službami nebo ve volném čase.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera  

Vedoucí Komunikace podniku  

a Interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Gabriela Slabihoudková 

Tisková mluvčí pro nákup a závody Kvasiny a 

Vrchlabí 

T +420 605 293 198 

gabriela.slabihoudkova@skoda-auto.cz 

 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Video a fotografie k tématu: 

 

  

 

Video: ŠKODA AUTO zahájila výstavbu čtyřproudého 

mostu Laurina & Klementa přes dálnici D10 

Do nového mostu ŠKODA AUTO investuje 650 milionů 

korun, po svém dokončení plánovaném na červen 2023 

bude sloužit především nákladní kamionové dopravě, 

která tudy bude přivážet komponenty nezbytné pro 

výrobu. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO zahájila výstavbu čtyřproudého mostu 

Laurina & Klementa přes dálnici D10 

Nové přemostění zjednoduší nákladní dopravu v okolí 

závodu Mladá Boleslav a výrazně zlepší dopravní situaci. 

Most se bude nacházet mezi sjezdy č. 44 Mladá Boleslav 

a 46 Kosmonosy. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO zahájila výstavbu čtyřproudého mostu 

Laurina & Klementa přes dálnici D10 

Ceremoniálu se zúčastnil Jiří Drbout, vedoucí plánování 

značky ŠKODA AUTO (zleva), předseda Odborů KOVO 

Jaroslav Povšík, ministr dopravy Martin Kupka, Michael 

Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast 

Výroby a logistiky, Martin Borovka, předseda 

představenstva a generální ředitel Eurovia a další hosté. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů 

s elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích, jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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