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ŠKODA AUTO poskytla vůz pečovatelské službě ve Vrchlabí 
 

› Pečovatelská služba Vrchlabí využije nové SUV ŠKODA KAROQ pro dopravu za seniory 

žijícími v těžce přístupných horských oblastech 

› Společenská odpovědnost jako jedna z klíčových oblastí strategie udržitelnosti ŠKODA AUTO  

› Výrobní závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí: dobrý soused místních obyvatel a dlouhodobě významný 

partner řady aktivit v oblasti společenské odpovědnosti ve městě 

 

Mladá Boleslav, 13. dubna 2018 – ŠKODA AUTO dnes předala nový vůz ŠKODA KAROQ 

Pečovatelské službě Vrchlabí, která se stará o seniory žijící v i v hůře dostupných horských 

oblastech. ŠKODA AUTO si v rámci své strategie společenské odpovědnosti zakládá 

na dobrých sousedských vztazích, podporuje město v řadě oblastí, a to jak přímou pomocí, 

tak např. prostřednictvím grantů. V samotném Vrchlabí se jedná o další projekt v rámci 

dlouhodobé spolupráce s městem. Automobilka zde podporuje řadu aktivit z oblasti 

dopravní bezpečnosti a infrastruktury, technického vzdělávání či sportu a kultury. 

 

ŠKODA KAROQ ve službách Pečovatelské služby Vrchlabí bude od začátku v plném nasazení. 

Automobil je určen k zajištění péče o seniory žijící v těžce přístupných horských oblastech, kam 

bývá během velké části roku ztížený přístup. I proto padla volba na nové SUV, které nabízí jistotu 

pohonu 4×4, ve své třídě ojedinělý vnitřní prostor, ale současně kompaktní rozměry, které řidičům 

z řad zaměstnanců pečovatelské služby usnadní jízdu na horských silnicích. 

 

Nová ŠKODA KAROQ bude určena k rozvážení jídla starším lidem, kteří již nejsou schopni se o 

sebe postarat sami. Pečovatelská služba Vrchlabí má na starosti nejen seniory z města a 

nejbližšího okolí, ale také z horských vesnic a lyžařských středisek, jako je Špindlerův Mlýn, Černý 

Důl nebo Strážné. Jak v zimě, tak ale často ještě v průběhu jara nebo brzy na podzim mohou být 

v těchto oblastech silnice těžko sjízdné, a proto byl požadavek na kombinaci kompaktních rozměrů 

a výborných jízdních vlastností velmi důležitý. 

 

„Jsme potěšeni, že můžeme nabídnout pomocnou ruku městu Vrchlabí a prostřednictvím našeho 

modelu KAROQ i seniorům, kteří v tomto kraji žijí. Vrchlabí je naším klíčovým partnerem již řadu let 

a proto je pro nás důležité, že můžeme přispět ke zkvalitnění života jeho obyvatel,“ říká Bohdan 

Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. 

 

ŠKODA AUTO již v minulosti poskytla automobily pečovatelské službě na Rychnovsku a v Mladé 

Boleslavi, tedy v oblastech, s nimiž je spojena výrobními závody. Ve Vrchlabí, kde má továrna více 

než 100letou tradici a automobilka zde vyrábí od roku 1946, podporuje společnost ŠKODA AUTO 

řadu aktivit z oblasti dopravní bezpečnosti a infrastruktury, technického vzdělávání či sportu a 

kultury, např. pomoc při realizaci projektu nasvětlení přechodů pro chodce v ulicích Krkonošská a 

Nerudova, přispění na výstavbu nové plošiny umožňující návštěvníkům bezbariérový přístup na 

městském úřadu, darování převodovky DQ200 SOŠ a SOU ve Vrchlabí pro výukové účely a mnoho 

dalších. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera  

Vedoucí Komunikace podniku 

T +420 326 811 773  T  

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí výroba, HR a životní prostředí 

T +420 730 862 599 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO poskytla vůz pečovatelské službě  

ve Vrchlabí 

Automobil ŠKODA KAROQ 4×4 předal zástupcům města 

Vrchlabí Ivan Slimák, vedoucí převodovek DQ. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 
 
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, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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