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Infografika: Rozšíření závodu společnosti ŠKODA AUTO  
v Kvasinách 
 

› Závod společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách uvedl do provozu multifunkční kompetenční centrum 

› Zkušební centrum, centrum kvality, logistické centrum, odstavné plochy pro předsériové 

vozy a prezentační hala v jedné budově 

› Výrobní kapacita závodu vzroste na více než 300 000 vozů ročně 

 

Kvasiny, 6. června 2018 – Závod společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách je jedním 

z nejmodernějších automobilových závodů na světě a v současné době prožívá největší 

modernizaci a rozšiřování v celé své historii. Infografika ukazuje provozy v Kvasinách, které 

byly v uplynulých měsících modernizovány. 

 

Denně v Kvasinách více než 8 500 zaměstnanců vyrobí kolem 1 000 automobilů. Závod 

společnosti ŠKODA AUTO tak patří mezi největší zaměstnavatele v Královéhradeckém kraji. 

Jako jeden z pilířů výroby přispívá kvasinský závod významnou měrou k dosažení cílů produkce 

definovaných ve Strategii ŠKODA 2025. V následujících letech se roční objem výroby v tomto 

závodě zvýší na více než 300 000 vozů. Za tímto účelem společnost ŠKODA AUTO v závodě 

investovala značné částky a nedávno v Kvasinách otevřela nové Multifunkční a kompetenční 

centrum pro výrobu. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku  

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Martina Gillichová 

Tisková mluvčí závodu Kvasiny 

T +420 730 862 526 

martina.gillichova@skoda-auto.cz 
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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, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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