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ŠKODA AUTO obnovuje prohlídky ve výrobních 
závodech 

 

› Po více než dvouleté odmlce, způsobené pandemií nemoci covid-19, otevírají české 

výrobní závody automobilky ŠKODA opět své brány návštěvníkům 

› Prohlídky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi od 10 let 

› Termíny se rezervují online na stránkách ŠKODA Muzea 

 

Mladá Boleslav, 9. června 2022 – Po více než dvouleté odmlce, způsobené pandemií nemoci 

covid-19, otevírá automobilka ŠKODA AUTO své české výrobní závody opět návštěvníkům. 

Exkurze do vybraných částí závodů včetně finální montáže jsou vhodné pro rodiny s dětmi 

od 10 let. Prohlídky jsou nabízeny s komentářem v různých jazycích, vedle češtiny také 

v angličtině, češtině, němčině a nizozemštině. 

 

Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea, říká: „Jsme rádi, že po více než dvou letech můžeme 

konečně zase nabídnout prohlídky našich závodů. Návštěva se vyplatí, neboť v našich závodech 

se mezitím mnohé změnilo. Například v Mladé Boleslavi naběhla výroba plně elektrické modelové 

řady ENYAQ iV a bateriových systémů MEB a v Kvasinách jsme důsledně pokračovali 

v modernizaci výrobních zařízení. Závod ve Vrchlabí je od konce roku 2020 jako první výrobní 

závod společnosti ŠKODA AUTO uhlíkově neutrální.“ 

 

Pro prohlídku závodu v Mladé Boleslavi stačí zakoupit odpovídající vstupenku ve ŠKODA Muzeu. 

Vstupné za exkurzi v češtině činí 180 Kč, za exkurzi v jiném jazyce 260 Kč. Prohlídky závodů v 

Kvasinách a ve Vrchlabí jsou zdarma. Návštěvníky při zhruba dvouhodinových exkurzích v mnoha 

případech provádí bývalí zaměstnanci automobilky.  

 

Exkurze jsou vhodné pro technické nadšence, stejně jako pro školní výpravy nebo rodiny s dětmi 

od 10 let. ŠKODA ENYAQ iV - první čistě elektrický bateriový model automobilky na bázi modulární 

elektrifikované platformy (MEB) koncernu Volkswagen - sjíždí v Mladé Boleslavi ze stejné linky, 

jako vozy se spalovacími motory na bázi platformy MQB. Společnost ŠKODA AUTO k tomu výrobní 

linku výrazně upravila. Nedávno v hlavním výrobním závodě kromě toho naběhla i výroba 

bateriových systémů pro vozy různých koncernových značek na platformě MEB. Mladá Boleslav je 

tak jediným evropským závodem mimo území Německa, v němž se tyto bateriové systémy vyrábí.  

 

V Kvasinách aktuálně vyrábí zhruba 7000 zaměstnanců modely SUPERB a SUPERB iV, KAROQ a 

KODIAQ. S přesunem výroby nové generace modelu SUPERB do Bratislavy se v závodě Kvasiny 

uvolní kapacita pro výrobu dalších 150 000 vozů kategorie SUV modelových řad KODIAQ a 

KAROQ.  

 

Závod ve Vrchlabí hraje pro společnost ŠKODA AUTO důležitou roli ve výrobě komponentů. 

Vznikají tu automatické přímo řazené převodovky typu DQ200, na začátku února letošního roku 

zde vznikla čtyřmiliontá převodovka DQ200 od zahájení výroby v říjnu 2012. Od konce roku 2020 

vyrábí tento závod jako první výrobní provoz české automobilky s neutrální uhlíkovou bilancí.  

 

Základní podmínkou pro účast na exkurzi v Mladé Boleslavi je vedle pevné obuvi bez podpatků 

také vlastní automobil s volným místem pro průvodce, který návštěvníky po areálu závodu vede. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/de/pressemappe/skoda-enyaq-iv-pressemappe/skoda-auto-investiert-am-standort-mlada-boleslav-32-millionen-euro-in-die-fertigung-des-enyaq-iv/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/co2-neutralni-vyroba-v-zavode-skoda-auto-ve-vrchlabi/
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Pro skupiny do 7 osob poskytuje ŠKODA Muzeum po dohodě dopravu minibusem. Prohlídky 

výrobních provozů ve všech třech závodech lze rezervovat na této stránce. S pravidly, která 

v areálu závodu platí, se mohou návštěvnici seznámit zde. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí komunikace podniku  

a Interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Ondřej Láník  

Koordinátor interní komunikace podniku  

Tiskový mluvčí sponzoring a classic 

T +420 734 298 184 

ondrej.lanik@skoda-auto.cz 
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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, 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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