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Prezident republiky Miloš Zeman navštívil závod 
společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí 
 

› Hlava státu se setkala se členy představenstva, vedením závodu, zaměstnanci i představiteli odborů  

› Miloš Zeman nahlédl do výrobních procesů vrchlabského hi-tech závodu a prohlédl si 

nové SUV ŠKODA KODIAQ 

› Závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí je jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů 

v Královéhradeckém kraji 

› Ve Vrchlabí se denně vyrobí více než 2 000 převodovek DQ 200 

 

Mladá Boleslav, 15. února 2017 – Prezident České republiky Miloš Zeman dnes navštívil 

závod společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. Je to již třetí závod největší české 

automobilky, který si Miloš Zeman ve funkci hlavy státu prohlédl. Počátkem února ve 

Vrchlabí vyrobili 1,5miliontou dvouspojkovou převodovku DQ 200. Kromě diskuse se členy 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO a zaměstnanci automobilky bylo panu 

prezidentovi představeno i nové SUV ŠKODA KODIAQ.  

 

„Jako důležitý pilíř výroby komponentů ve společnosti ŠKODA AUTO přispívá závod ve Vrchlabí 

významnou měrou k růstové strategii značky ŠKODA,“ řekl předseda představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „Společnými silami se zaměstnanci a odbory jsme Vrchlabí 

v minulých letech přebudovali do podoby hi-tech závodu pro výrobu převodovek. Dnes je závod 

skvěle etablován a pro budoucnost má ty nejlepší vyhlídky. Návštěvu prezidenta Zemana proto 

chápeme i jako ocenění úsilí našich zaměstnanců,“ dodal Bernhard Maier.  

 

Prezident Miloš Zeman u příležitosti své cesty po Královéhradeckém kraji navštívil jednoho 

z největších zaměstnavatelů v regionu. Na cestě jej doprovázel hejtman kraje Jiří Štěpán. Oba se 

mohli při prohlídce výrobních hal společnosti ŠKODA AUTO seznámit s výrobními procesy tohoto 

hi-tech závodu.  

 

Vrchlabský závod byl v roce 2015 odborným magazínem „Produktion“ a poradenskou firmou A.T. 

Kearney vyhlášen „Továrnou roku“ v kategorii „Vynikající rozvoj závodu.“ Na místě Miloš Zeman 

hovořil s předsedou představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhardem Maierem, členem 

představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Bohdanem Wojnarem, s vedením závodu a zástupci 

odborů. Diskutoval také se zaměstnanci z výroby a administrativy o budoucnosti automobilů a o 

zajištění atraktivity České republiky v oblasti průmyslové a automobilové výroby.  

 

Ve Vrchlabí si Miloš Zeman prohlédl také nové velké SUV značky. ŠKODA KODIAQ vyniká svým 

designem, nadprůměrnou nabídkou prostoru, vysokou funkčností, moderními asistenčními systémy 

a inovativním řešením konektivity. Mnohé z těchto technologií lze jinak nalézt jen ve vozech vyšších 

tříd. Koncem února budou první vozy tohoto modelu předány zákazníkům. 

 

„Rodiště“ modelu ŠKODA KODIAQ, závod v Kvasinách, navštívil prezident republiky již v únoru 

2015. O rok dříve byl společně s německým spolkovým prezidentem Joachimem Gauckem hostem 

v sídle společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Během návštěvy hlavního výrobního závodu a 

ŠKODA Muzea oba státníci debatovali i se studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy a žáky Středního 

odborného učiliště ŠKODA.  
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Závod ve Vrchlabí patří se svými zhruba 1 000 zaměstnanci mezi nejdůležitější zaměstnavatele 

Královéhradeckého kraje. Závod se může pyšnit historií dlouhou více než 150 let. Roku 1864 

položil Teodor Petera základy této továrny, která byla nejdříve sedlárnou. Od roku 1908 tu vznikaly 

automobilové karoserie. Prvním vozem značky ŠKODA, který tu sjížděl z linky, se v roce 1946 stala 

ŠKODA TUDOR. V rámci restrukturalizace společnost ŠKODA AUTO transformovala závod v roce 

2012 z výroby vozů na výrobu komponentů. Česká automobilka přitom během pouhých 18 měsíců 

zřídila novou výrobní halu a modernizovala stávající zařízení. Dnes ŠKODA ve Vrchlabí denně 

vyrábí více než 2 000 moderních převodovek typu DQ 200. Ročně brány závodu opustí zhruba 

510 000 převodovek, které se používají jak v modelech české značky, tak i v dalších modelových 

řadách koncernu Volkswagen. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 771 

jozef.balaz@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz  

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

Prezident republiky Miloš Zeman navštívil závod  

společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí 

Miloš Zeman hovořil s předsedou představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO Bernhardem Maierem a členem 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast 

personalistiky Bohdanem Wojnarem, s vedením závodu a 

zástupci odborů, ale i se zaměstnanci z výroby a 

administrativy. Na cestě po Královéhradeckém kraji jej 

doprovázel hejtman kraje Jiří Štěpán. 
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společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí 

Miloš Zeman se mohl při prohlídce výrobních hal 

společnosti ŠKODA AUTO seznámit s výrobními procesy 

tohoto hi-tech závodu.  
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společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí 

Ve Vrchlabí si Miloš Zeman prohlédl také nové velké SUV 

značky. ŠKODA KODIAQ vyniká svým designem, 

nadprůměrnou nabídkou prostoru, vysokou funkčností, 

moderními asistenčními systémy a inovativním řešením 

konektivity. 
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Prezident republiky Miloš Zeman navštívil závod  

společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí 

Miloš Zeman diskutoval se zaměstnanci z výroby a 

administrativy o budoucnosti automobilů a o zajištění 

atraktivity České republiky v oblasti průmyslové a 

automobilové výroby. 
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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, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion 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 a v Indii většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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