
Kvasiny

právě v rukou držíte první vydání Newsletteru ŠKODA Kvasiny. Tento 
newsletter je určen obyvatelům okolních obcí závodu Kvasiny. Vždy 
jednou za dva měsíce bychom Vám rádi touto formou představili 
aktuální dění v závodě ŠKODA AUTO Kvasiny i jeho nejbližším okolí.

Závod Kvasiny má více než 80letou tradici výroby vozů a v současné 
době zažívá největší modernizaci a rozvoj ve své historii. Společnost 
ŠKODA AUTO patří mezi největší zaměstnavatele v Královéhradeckém 
kraji, jehož nezaměstnanost se dlouhodobě pohybuje mezi nejnižšími 
v České republice. Společenská odpovědnost vůči zaměstnancům, jejich 
rodinám a lidem žijícím v blízkosti výrobních závodů je jednou z jejích 
hlavních priorit. V souladu s touto strategií automobilka dlouhodobě 
podporuje bezpečnost, dopravu, zdravotní i sociální zabezpečení, vzdě-
lávání i volnočasové aktivity, jejichž přehled naleznete v tomto newsletteru.

Od roku 2005 automobilka iniciovala vznik několika usnesení vlády, 
která vždy obsahovala zajištění finančních zdrojů pro rozvoj regionu, 
zejména dopravní infrastrukturu, projekty na podporu rozvoje bydlení 
a občanské vybavenosti.

V rámci těchto aktivit podporuje také alternativní dopravu zaměst-
nanců do závodu, jako např. jízdu na kole, spolujízdu a svozové linky, 
které denně využívá přes 1  300 osob. Na Rychnovsku dále realizuje 
celou řadu aktivit na podporu bezpečnosti. Finanční dar na provoz 
v podobě dvou milionů korun ročně (do roku 2021) získala od automo-
bilky např. Městská policie v Rychnově nad Kněžnou. Kromě toho 
obdržela vůz ŠKODA v rámci zvýšení mobility, dále se zasadila 
o posílení policejního sboru o 36 policistů. Společnost ŠKODA AUTO 
přispěla na rekonstrukci služebny Cizinecké policie v Solnici. V rámci 
zvýšení mobility a flexibility sociálních a zdravotních služeb v regionu 
zapůjčila naše společnost těmto organizacím čtyři vozy.

Naše cesta ale tímto nekončí a před sebou máme ještě velký kus 
práce. Aktuálně hledáme například vhodné řešení organizace parko-
vání na druhé bráně ve směru k obci Kvasiny. O tomto tématu se více 
dočtete v příštím newsletteru.

Příjemné léto Vám přeje

Jiří Černý
vedoucí výroby vozů závodu Kvasiny

Věděli jste, že v závodě Kvasiny…

…  opětovně využíváme více než 40 % průmyslové vody?
To znamená, že jsme snížili množství spotřebované vody
na jeden vyrobený vůz na méně než 1,25 m3.

…  jsme díky třídění snížili množství dále nevyužitelného odpadu 
o více než 91 % oproti roku 2010?

…  ve výrobě používáme ředidla, která po vyčištění znovu 
využijeme a šetříme tak neobnovitelné zdroje?

…  elektrickou energii pro pohon našich zařízení čerpáme 
z obnovitelných zdrojů?

…  díky šetrnějšímu osvětlení hal ročně ušetříme 1  500 MWh,
což představuje spotřebu energie 375 domácností?

Milí čtenáři,

ŠKODA AUTO OTEVŘELA 
CYKLOSTEZKU VEDOUCÍ K ZÁVODU 
V KVASINÁCH
ŠKODA AUTO aktivně podpořila výstavbu cyklostezky vedoucí 
ve směru z Rychnova nad Kněžnou k závodu Kvasiny, která má umožnit 
alternativní dopravu do závodu. Jde o jednu z mnoha aktivit, kterými se 
automobilka snaží ulehčit svým zaměstnancům dojíždění za prací 
a zároveň snížit dopravní zátěž místních komunikací. Celková investice 
společnosti ŠKODA AUTO do prodloužení cyklostezky směrem 
k závodu činila 3,45 mil. Kč. Do práce na kole jezdí v současné době 
přibližně 250 zaměstnanců denně.

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
NA LÉTO 2018

Datum
Poláčkovo léto 24. 6.–4. 7. ŠA partnerem

ŠKODA Letní kino v Rychnově 

nad Kněžnou 27. 7.–18. 8. Akce ŠA

ŠKODA Autokino Prorubky 26. 7.–23. 8. Akce ŠA

Rodinný den se ŠKODA AUTO/ 

Solnické loučení s létem 2. 9. Akce ŠA

AKTIVITA
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ZAMĚSTNANCI ŠKODA AUTO POSBÍRALI 
V RÁMCI AKCE „UKLIĎME SVĚT, 
UKLIĎME ČESKO“ PŘES 7 TUN ODPADU
Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO se 7. a 8. dubna opět aktivně 
zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko”. Více než 200 zaměst-
nanců společnosti dobrovolně pomáhalo vyčistit parky a lesy 
od černých skládek a odpadků. Celkem v lokalitách v okolí Mladé 
Boleslavi a Kvasin zaměstnanci posbírali přes 7 tun odpadu. Automo-
bilka je hrdým partnerem úklidové akce, podporuje ji již čtvrtým 
rokem. Okolí závodu Kvasiny uklízelo téměř 100 dobrovolníků, kteří 
nasbírali celkem tunu odpadu. Zaměstnanci ŠKODA AUTO sbírali 
odpad již podruhé. Příští rok se můžete připojit i vy!

NOVÁ UBYTOVACÍ 
ZAŘÍZENÍ
Dne 1. května otevřela ŠKODA AUTO 
v Opočně tři nová zařízení pro uby-
tování zaměstnanců kvasinského 
závodu. Celková kapacita těchto 
ubytovacích zařízení je 200 míst 
a ve velké většině se jedná o dva 
dvoulůžkové pokoje v jedné bytové 
jednotce, kuchyň a sociální zařízení. 
Veškeré ubytování je ve stylu ŠKODA 
Standard. Dále je přímo u ubytovny 
připraveno více než 60 parkovacích 
míst. ŠKODA AUTO v této lokalitě od 1. července také nabídne 
takzvané startovací byty, které budou přednostně nabídnuty mladým 
párům a rodinám s dětmi.
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SRAZ PŘÍZNIVCŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL 
V ZÁVODĚ ŠKODA AUTO KVASINY
Dne 12. května 2018 se před výrobním závodem v Kvasinách usku-
tečnilo setkání příznivců dobových vozů ŠKODA FELICIA. Součástí 
akce byla i výstava současných modelů značky ŠKODA spojená 
s nabídkou předváděcích jízd.

ŠKODA SPORTOVNÍ DEN
V neděli 20. května proběhl v areálu FC Spartak v Rychnově nad 
Kněžnou ŠKODA Sportovní den. Návštěvníci si mohli zasoutěžit 
v sedmnácti disciplínách. Kromě klasické atletiky, plážového 
volejbalu, líného tenisu nebo badmintonu také v méně tradičních 
jako například crossminton, KanJam, slackline, roudnet, mölkky, 
ladder golf či aerobie. Vrcholem dne bylo exhibiční fotbalové utkání 
výběru ŠKODA AUTO Kvasiny s internacionály AC Sparta Praha.

OČIMA PATRIOTŮ:
BOHUSLAV ČTVRTEČKA
VE ŠKODA AUTO PRACUJE 
OD ROKU 1959

Otec i strýc pracovali 
v závodě v Kvasinách od 
úplného počátku výroby, 
tedy od roku 1934. Během 
války se tu otec seznámil 
s mojí maminkou. Když 
jsem se narodil, bydleli 
jsme tenkrát 20 metrů od 
tehdejší hlavní brány. Dění v automobilce doslova hýbalo 
našimi životy – jak doma, tak i když jsme zašli k sousedům 
„na kus řeči“. Otázka, kam půjdu pracovat, byla asi zbytečná. 
Otec působil jako zkušební jezdec a lásku k auťákům jsem 
tedy měl zkrátka v krvi. Do závodu Kvasiny jsem nastoupil 
ihned po vyučení v roce 1959 jako nástrojař, právě v době, 
kdy se začínaly vyrábět první vozy ŠKODA FELICIA. Poté 
jsem měl několik let na starost kvalitu svařovny. V letech 
1970-1971 jsem měl dokonce možnost podílet se na výrobě 
vozů OCTAVIA COMBI v Chile. Po návratu jsem pak pracoval 
jako koordinátor výrobní kontroly závodu a to až do mého 
odchodu do důchodu v roce 2005, kdy jsem začal provázet 
návštěvníky po závodě a jako průvodce zde působím 
dodnes. Od roku 1987 jezdím na srazy ŠKODA Tour, které se 
konají v různých částech Evropy. Pokud to jde, jezdím na ně 
se svou ŠKODA OCTAVIA z roku 1998. V letošním roce jsme 
měli možnost setkání příznivců historických vozidel 
uskutečnit právě v Kvasinách. A i o této akci se můžete 
dočíst v tomto newsletteru.
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