
L&K= ELKA
Název firmy vznikl fone-
tizací značky L&K („elká“) 
a jako registrovaná 

ochranná známka byl veden již ko-
lem roku 1909. Logo vytvořila firma 
J.G. Huch z Braunschweigu a jako 
samostatná společnost byla ELKA 
založena v roce 1920.

9 značkových opraven ŠKODA
V roce 1958 bylo otevřeno prvních 
devět poválečných českosloven-
ských autorizovaných servisů značky 

ŠKODA. Tyto značkové opravny se nacházely 
v Mladé Boleslavi, Praze Hostivaři, Libouci 
u Děčína, Karlových Varech, Mariánských 
Lázních, Brně a na Slovensku pak v Bratislavě, 
Nitře a Ružomberoku.

Poprodejní služby. Kam s nimi?
Samostatná divize starající se o poprodejní služby si ve strukturách automobilky hledala své místo často velmi obtížně. 

1973 Děrné štítky
V rámci modernizace značkové-
ho servisu v Mariánských Láz-
ních byl do tehdejšího servisního 

provozu poprvé implementován i počítač. 
Americký stroj velikosti psacího stolu 
byl vybaven děrnými štítky a umožňoval 
vytvoření zakázkového listu i následného 
soupisu dílů použitých při opravě. 

Věděli jste, že?
ELKA působila  
v historickém centru 
města, v jedné polovi-
ně Valdštejnské jízdár-
ny, což již tehdy nebylo 
milovníkům historie 
příliš po chuti. Dnes ten-
to barokní areál využívá 
Národní galerie a Senát 
Parlamentu ČR.  

ELKA zajišťovala kromě 
oprav také distribuci 
náhradních dílů, pne-
umatik či maziv a tehdy 
ještě málo obvyklý 
komisní prodej ojetých 
vozidel. Všechny tyto 
činnosti jsou nedílnou 
součástí automobilky 
ŠKODA i dnes.

V prostorách dnešního 
ŠKODA Muzea existo-
vala v dobách plánova-
ného hospodářství ještě 
takzvaná servisní dílna 
OTS, která se  
specializovala na  
závažnější problémy, 
popř. na servis vozů  
prominentů.

JIŽ 100 LET VE SLUŽBÁCH ZÁKAZNÍKŮM

SERVIS
ŠKODA

V červnu 1920 byla v Praze otevřena  ’ELKA, výzbroj a opravy automobilů, s. s r. o.’ ,  
čímž byl položen základní kámen dnešní sítě více než 220 autorizovaných servisů ŠKODA.
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1920
vznik společnosti 

ELKA v rámci 
automobilky L&K

1929
ELKA začleněna 
do Škodových 

závodů

1935
ELKA postoupena 
ASAPu za 1 milion 

korun

1945
ELKA pod křídly 

PAL České 
Budějovice

1950
ELKA

v likvidaci

Počátek 50. let
Autorenova n.p.
Mototechna n.p.

1958
prvních devět 

autorizovaných 
servisů ŠKODA

Konec 40. let
oddělení Evidence 
rezervních dílů pod 

AZNP n.p.
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