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Jubileum: ŠKODA AUTO slaví 22miliontý vyrobený vůz
› Jubilejní vůz ŠKODA KODIAQ GT byl vyroben v čínském závodě společnosti SAIC
VOLKSWAGEN v Čchang-ša
› Výrobní jubileum ukazuje úspěšnost růstové strategie společnosti ŠKODA AUTO
› Výrobu automobilů odstartoval v roce 1905 v Mladé Boleslavi model Laurin & Klement Voiturette A
Mladá Boleslav / Peking, 11. dubna 2019 – Dnes byl vyroben 22miliontý vůz značky ŠKODA.
Jubilejní vůz, model ŠKODA KODIAQ GT v odstínu Velvet Red, sjel z linky v závodě společnosti
SAIC VOLKSWAGEN v Čchang-ša a tuto neděli bude představen v rámci „ŠKODA Day“, který
se koná v předvečer letošního autosalonu v Šanghaji (16. – 25. dubna 2019).
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier říká: „ŠKODA AUTO roste velice
dynamicky. Ve 124leté historii našeho podniku jsme více než čtvrtinu všech vyrobených vozů značky
ŠKODA prodali v posledních pěti letech. Překonání hranice 22 milionů vyrobených vozů je jen dalším
milníkem, který nás motivuje k tomu, abychom tento růstový kurs důsledně udržovali. Činíme tak
s více než 30 novými modely, které v rámci naší produktové ofenzívy uvedeme na trh do konce roku
2022. Velkou roli v tom hraje právě Čína: od našeho vstupu na tento trh před dvanácti lety se
společnost ŠKODA AUTO na čínském automobilovém trhu velice pozitivní vyvíjí, Čína se mezitím
stala našim největším trhem. Základem tohoto úspěchu je naše atraktivní modelová paleta a dobrá, na
důvěře založená spolupráce s naším dlouholetým partnerem SAIC VOLKSWAGEN.“
Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky,
dodává: „V rámci našeho růstového kurzu se spoléháme na mezinárodní a výkonnou síť výrobních
kapacit. V současné době vyrábíme v celkem 16 závodech v devíti zemích. Skutečnost, že náš
22miliontý vůz byl vyroben v Číně, je také dokladem úspěšné internacionalizace značky ŠKODA.“
Dr. Ralf Hanschen, prezident společnosti ŠKODA China, vysvětluje: „Dnes máme 22 milionů důvodů
k hrdosti. Toto jubileum je velkou poctou našemu největšímu trhu. Naše vlajková loď KODIAQ GT je
přitom čtvrtým vozem kategorie SUV na čínském trhu, který naší nabídku v této třídě rozšířil směrem
nahoru.“
ŠKODA AUTO je jednou z nejstarších dosud aktivních automobilek na světě. Výrobu automobilů
zahájila mladoboleslavská společnost už v roce 1905 s modelem Voiturette A, vyvinutým zakladateli
automobilky Laurinem a Klementem. Od té doby v českých i zahraničních závodech vzniklo 22 milionů
vozů ŠKODA.
Česká automobilka v uplynulých letech své výrobní kapacity stále rozšiřovala. Za tímto účelem
investovala jen v České republice od roku 1991 více než 300 miliard Kč do výrobních procesů a
továren. V roce 2014 vyrobila ŠKODA AUTO poprvé více než milion vozů v rámci jednoho
kalendářního roku. V září 2017 sjel v závodě v Kvasinách z linky 20miliontý vůz české značky.
Už v roce 1936 provozovala značka v Číně pět obchodních zastoupení. Znova na čínský trh vstoupila
česká automobilka v roce 2007. Tehdy ŠKODA zahájila lokální výrobu modelu OCTAVIA pod střechou
společnosti SAIC VOLKSWAGEN. V úzké spolupráci s čínským partnerem se Čína v roce 2010 stala
nejvýznamnějším trhem značky ŠKODA. Po 75 měsících bylo dosaženo prvního milionu prodaných
vozů, druhý milion byl prodán dokonce za pouhých 42 měsíců. Už tři roky ŠKODA svou pozici a svou
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přítomnost na čínském trhu dále intenzivně posiluje. Během státní návštěvy čínského prezidenta SiŤin-Pchinga v České republice v březnu 2016 podepsali VOLKSWAGEN, SAIC Motor Corporation
Limited a ŠKODA AUTO memorandum o porozumění. To počítá s investičním programem ve výši
dvou miliard eur, rozloženým do pěti let. Cílem je rozšíření aktuálního počtu modelových řad, například
o vozy s alternativním pohonem a o několik vozů kategorie SUV. V roce 2016 dodala ŠKODA čínským
zákazníkům poprvé více než 300 000 vozů. Na svém největším světovém odbytišti vzrostly prodeje
české automobilky v roce 2018 na 341 000 vozů (2017: 325.000 vozů, +4,9 %).
V příštích letech bude ŠKODA ve svém růstovém kurzu pokračovat a do konce roku 2022 uvede
na celém světě více než 30 nových modelů, z toho deset elektrifikovaných.

Vybrané mezníky z historie výroby vozů ŠKODA:
›
10. dubna 2019: 22 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905
›
26. září 2017: 20 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905
›
19. prosince 2016: 19 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905
›
19. ledna 2016: 18 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905
›
24. Listopadu 2015: 12 milionů vozů značky ŠKODA ze závodu v Mladé Boleslavi
›
10. prosince 2014: ŠKODA AUTO vyrobila miliontý vůz v roce 2014 – poprvé vyrobila
automobilka více než milion vozů za rok
›
19. března 2014: 11 milionů vozů značky ŠKODA ze závodu v Mladé Boleslavi
›
26. srpna 2013: 4 miliony vozů řady ŠKODA OCTAVIA
›
9. července 2013: 1 milion vozů značky ŠKODA v Číně od roku 2007
›
5. února 2013: 15 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905
›
30. ledna 2012: 14 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905
›
12. října 2011: 10 milionů vozů značky ŠKODA ze závodu v Mladé Boleslavi
›
8. dubna 2009: 12 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905
›
13. července 2006: 10 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905
›
1991: 5 milionů vozů značky ŠKODA od roku 1905
›
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
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Fotografie k tématu:
Jubileum: ŠKODA AUTO slaví 22miliontý vyrobený vůz
Jubilejní vůz, model ŠKODA KODIAQ GT v odstínu Velvet
Red, sjel 11. dubna 2019 z linky v čínském závodě
společnosti SAIC VOLKSWAGEN v Čchang-ša.
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ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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