
Kvasiny

dnešní úvodní slovo bych rád věnoval ohlédnutí za úspěšným rozvojem 
závodu Kvasiny a výhledu na další roky. Během posledních pěti let zažil 
závod Kvasiny největší rozšíření a modernizaci ve své 85leté historii. 
Výrobní kapacita se téměř zdvojnásobila a díky tomu jsme vyrobili  
v roce 2018 310 000 vozů. Podobně rostl také počet zaměstnanců 
závodu, který se ustálil na 9 000. Aktivně však pracujeme nejen na roz-
voji vlastního závodu. Velkou pozornost věnujeme také rozvoji rychnov- 
ského regionu, do kterého jsme investovali již desítky milionů korun. 

V letošním roce před námi opět stojí velká výzva v podobě vstupu do éry 
elektromobility. Společnost ŠKODA AUTO v roce 2019 začne v závodě 
Kvasiny vyrábět první elektrifikovaný model – vůz ŠKODA SUPERB iV  
s plug-in hybridním pohonem. O oficiálním zahájení výroby Vás budeme 
informovat v některém z dalších vydání našeho newsletteru. 

Aktuální přehled aktivit společnosti ŠKODA AUTO v rychnovském  
regionu naleznete v tomto newsletteru. 

Příjemné čtení Vám přeje

Jiří Černý
vedoucí výroby vozů závodu Kvasiny

Milí čtenáři,

20193

dPRODUKCE V KVASINÁCH: ŠKODA  
AUTO ZDIGITALIZOVALA PROCESY  
VE VÝROBĚ
Výrobní závod společnosti ŠKODA AUTO v Kvasinách je prvním pro-
vozem, kde se v rámci digitalizace montáže zavádí moderní projekt 
dProdukce. Jeho základním prvkem jsou interaktivní a vizualizační 
panely. Díky nim má každý pracovník na lince přístup k důležitým 
dokumentům zpracovaným v přehledné digitální podobě. Prostřed-
nictvím interaktivního menu mají zaměstnanci na jednom místě 
dostupné informace pro správnou orientaci na pracovišti, v pracov- 
ních postupech a montážních návodech. Jde o svým rozsahem 
unikátní projekt digitalizace veškerých procesů, se kterými pracují 
pracovníci na montážních linkách.

„Společnost ŠKODA AUTO si zakládá na široké nabídce výbav a mo-
delů. Projekt digitalizace je jedním ze základních pilířů efektivního  
a bezchybného výrobního procesu,“ říká Marek Jancák, vedoucí výroby 
vozů. „Projekt dProdukce umožní vyšší komplexitu produktu při trvale 
rostoucích požadavcích na kvalitu od našich zákazníků. Tento projekt 
povede k dalšímu rozvoji a vyšší kompetenci závodu Kvasiny a jeho  
přibližně 9 000 zaměstnanců.“ Projekt dProdukce se skládá ze čtyř 
hlavních oblastí: Vizualizace komplexity, Digitální týmová práce,  
Digitální systém kvality a Digitální výrobní dokumentace. Zaměstna- 
nec s těmito systémy aktivně pracuje přes interaktivní panel. Dále mu 
k práci napomáhají panely vizualizační. 

Základem systému je dotyková obrazovka se čtečkou zaměstna- 
neckých karet. Díky tomu má každý zaměstnanec rychlý přístup ke 
všem potřebným informacím, které nyní nemusí být v tištěné podobě. 
Jde o pracovní postupy, montážní návody či evidenci řady úkonů.  
Systém funguje obousměrně a umožňuje pracovníkům nejen čtení  

informací, ale i jejich zadávání s podporou automatické autorizace  
a přiřazení ke konkrétnímu vozu. Samozřejmostí je vícejazyčná podpora.

Významným benefitem je náhrada papírových pracovních návodů, které 
se dosud musely při každé změně znovu vytisknout a umístit na linku. 
Nový systém vše přehledně zobrazuje v aktuální podobě nejen v textové 
verzi, ale i s pomocí 3D obrázků nebo videonávodů, které napomáhají  
v zaškolení především zahraničních pracovníků. Hlavním přínosem je 
úspora času a omezení rizika chybovosti při práci na montážní lince.

Závod ŠKODA AUTO 
v Kvasinách je  
považován za jeden  
z nejmodernějších 
výrobních závodů  
v celém odvětví,  
i proto padla první 
volba právě na tento 
provoz. Dalším  
důvodem je sku-
tečnost, že daná výrobní linka, na které vznikají modely KODIAQ  
a SUPERB, patří k nejkratším v automobilce: Skládá se z 56 taktů vyža- 
dujících kolem 5 000 operací, a proto zde bylo zavedení nové technologie 
prioritní. Před spuštěním projektu dProdukce bylo nutné na montážní lin-
ku umístit 50 obrazovek dotykových a 100 standardních. Přípravy 
zahrnovaly kromě zaškolení přibližně 800 zaměstnanců linky také instala-
ci 19 kilometrů nového elektrického vedení, 200 zásuvek a 2,5 tuny 
potřebného elektronického zařízení.

Celkové investice do zavedení nového projektu přesáhly 30 000 000 Kč. 
Po vyhodnocení fungování nového systému v praxi bude dProdukce za-
vedena také do dalších výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO.

ŠKODA SUPERB iV: ZAČÁTEK NOVÉ ÉRY
SUPERB iV je první sériový vůz ŠKODA s plug-in hybridním pohonem. 
Benzinový motor 1,4 TSI a elektromotor podávají maximální systémový 
výkon 160 kW (218 k). Dojezd v čistě elektrickém módu činí v režimu 
WLTP až 55 km. Dojezd v kombinovaném režimu se spalovacím motorem 
činí 850 km. Nová varianta s plug-in hybridním pohonem se bude nabízet 
ve výbavových stupních Ambition a Style, ve výbavovém stupni L&K  
a také ve voze ŠKODA SUPERB SPORTLINE. Výroba se v závodu  
v Kvasinách rozběhne na podzim tohoto roku. Vůz bude uveden na trh  
na počátku roku 2020.
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7 VOZŮ ŠKODA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Společnost ŠKODA AUTO zapůjčí sedm vozů ŠKODA OCTAVIA pro 
potřeby sociálních organizací působících v okolí výrobního závodu 
Kvasiny. Cílem této aktivity je podpora mobility sociálních služeb  
v rámci podnikového projektu Atraktivita regionu Kvasiny, který slou- 
ží ke zlepšení kvality života a dostupnosti služeb. Celková podpora 
společnosti ŠKODA AUTO se v této oblasti pohybuje v řádu desítek 
milionů korun. 

Sedm nových automobilů značky ŠKODA pomůže zlepšit přepravní 
možnosti sociálních pracovníků v náročných podmínkách podhůří Orlic- 
kých hor. Vozy jsou určeny pro organizace Domácí hospic Setkání  
z Rychnova nad Kněžnou, Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Péče 
o duševní zdraví se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Dům s pečovatel- 
skou službou v Kvasinách a pro Pečovatelské služby v Dobrušce, 
Rokytnici v Orlických horách a ve Vamberku.

ŠKODA AUTO podporuje sociální služby v regionu Rychnovska dlouho- 
době. V roce 2017 automobilka poskytla automobily Sociálním službám 
města Rychnov nad Kněžnou, neziskové organizaci Pferda a Nemocnici  
v Rychnově nad Kněžnou. Na začátku roku 2018 byl předán do užívání 
také vůz ŠKODA OCTAVIA, a to Pečovatelské službě v Kostelci nad Orlicí.

„Jsme rádi, že můžeme pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou v zajiš- 
ťování péče v oblasti sociálních služeb,“ říká Bohdan Wojnar, člen 
představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských 
zdrojů. „Města a organizace v tomto regionu jsou pro nás klíčovými 
partnery již řadu let, a proto je pro nás důležité touto formou přispět  
ke zvýšení dostupnosti a kvality služeb. Celková investice společnosti 
ŠKODA AUTO se v oblasti regionální odpovědnosti v okolí závodu 
Kvasiny od roku 2017 pohybuje v řádu desítek milionů korun.“

Výběr nově dodaných automobilů odpovídá zaměření organizací sociál- 
ních služeb. Tvoří jej vozy ŠKODA OCTAVIA v provedení s pohonem 
všech kol, které se na úzkých a kopcovitých silnicích okresu Rychnov nad 
Kněžnou dobře uplatní. Mezi další přednosti tohoto nejprodávanějšího 
modelu značky ŠKODA patří snadná ovladatelnost, mimořádně velký 
vnitřní prostor a nízké provozní náklady. Tyto vlastnosti jsou vítané 
především proto, že sociální pracovníci v regionu potřebují pravidelně 
dojíždět i do odlehlých oblastí, ležících i desítky kilometrů daleko,  
a to za často náročných povětrnostních podmínek.
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OČIMA PATRIOTŮ:
JIŘÍ ČERNÝ
VE ŠKODA AUTO 
PRACUJE OD ROKU 2014

Přestože nepocházím z Rychnovska ani okolí, 
tento region mi během mého více než pěti-
letého působení přirostl k srdci. Do kvasin- 
ského závodu jsem nastoupil v roce 2014. Od té doby prošel závod 
zásadním rozšířením a modernizací, úspěšně jsme zahájili a naplno 
rozjeli výrobu zcela nových, špičkových modelů s vysokou přidanou 
hodnotou a dáváme dobře placenou práci 9 000 lidí. 

Vždy jsem však věděl, že rozvoj kvasinského závodu jde ruku v ruce  
s rozvojem celého regionu. Proto jsme během uplynulých let inten-
zivně posilovali spolupráci s místními municipalitami a naslouchali 
jejich potřebám. Společenská odpovědnost vůči zaměstnancům,  
jejich rodinám a lidem žijícím v blízkosti výrobního závodu – našim 
sousedům – je jednou z našich hlavních priorit. V souladu s touto 
strategií automobilka podporuje bezpečnost, dopravu, zdravotní i so-
ciální zabezpečení, vzdělávání i volnočasové aktivity. Na Rychnovsku 
realizujeme celou řadu aktivit na podporu bezpečnosti. Finanční dar 
na provoz v podobě dvou milionů korun ročně (do roku 2021) získala 
od automobilky např. Městská policie v Rychnově nad Kněžnou. Kro-
mě toho obdržela vůz ŠKODA v rámci zvýšení mobility, dále se zasa- 
dila o posílení policejního sboru o 36 policistů. Společnost ŠKODA 
AUTO přispěla na rekonstrukci služebny Cizinecké policie v Solnici. 

Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje jsme daro- 
vali dva nové vozy ŠKODA KODIAQ. Zdravotnickému nadačnímu 
fondu města Rychnov nad Kněžnou společnost také poskytla  
finanční dar ve výši 1 000 000 Kč, který bude využit pro potřeby 
místní nemocnice. V nedávné době jsme v rámci zvýšení mobility  
sociálních služeb zapůjčili 7 vozů sociálním službám v regionu.

V tomto článku není prostor pro to, abych zmínil všechny projekty, 
které jsme ve spolupráci se sociálním partnerem podpořili – od pod-
pory festivalu Poláčkovo léto přes podporu sociálních organizací až 
po více než stovku menších projektů v okolních obcích. Naše cesta 
ale tímto nekončí a před sebou máme ještě velký kus práce. 

Pět let však uběhlo jako voda a přišel čas posunout se dál. Od 1. čer-
vence 2019 povedu závod společnosti SAIC Volkswagen Automoti- 
ve Company Limited v čínském Ning-po. Kvasinskému závodu bych 
tak chtěl popřát mnoho úspěchů do dalších let, aby se i nadále rozví-
jel a rozšiřoval, pokořil co nejvíce milníků a pokračoval v blízké spo- 
lupráci s našimi sousedy. Jeho další úspěchy budu ze svého nového 
působiště rád pozorovat. 

Od 1. července 2019 bude funkci vedoucího závodu v Kvasinách 
zastávat Miloš Halbich, který s sebou přinese bohaté zkušenosti  
z různých vedoucích pozic v automobilovém průmyslu.

… dobrovolníci ze všech závodů společnosti ŠKODA AUTO se  
18. května vydali pomáhat do Krkonoš v rámci akce „Čisté 
Krkonoše“ a celostátní iniciativy „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Dobrovolníci se vydali po šesti trasách vedoucích ze Špindlerova 
Mlýna a uklidili celkem 37 km tras, a to i přes mnohdy přítomný sníh. 

ŠKODA AUTO se jako dlouholetý partner Krkonošského národního 
parku pravidelně zaměřuje na pomoc přírodě. Zaměstnanci se tak 
každý rok účastní i výsadby nových stromů a úklidu klestu. Díky pro- 
jektu ŠKODA Stromky a slibu společnosti zasadit strom za každé pro- 
dané auto v ČR zapustilo kořeny na více než 100 lokalitách v České 
republice přes 820 sazenic, ke kterým letos přibude dalších 90 000. 

Věděli jste, že…

Datum
ŠKODA Letní kino                         
(Rychnov nad Kněžnou)

12. 7., 13. 7., 9. 8., 10. 8.,  
16. 8., 17. 8., 23. 8., 24. 8. 

ŠKODA Autokino (Prorubky)                                     11. 7., 18. 7., 8. 8., 15. 8., 22. 8.

Foodfestival (Rychnov nad Kněžnou) 14. 7.

Rodinný festival (Solnice)                                  1. 9.

AKTIVITA

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ AKCE
NA LÉTO/PODZIM 2019


