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ŠKODA AUTO obdržela speciální ocenění za zprovoznění 
nové lakovny 
 

› Společnost ŠKODA AUTO obdržela v rámci letošního ročníku Automotive Lean Production 

Awards speciální cenu  

› Lakovna byla uvedena do provozu v srpnu roku 2019, díky řadě inovativních technologií je 

jednou z nejmodernějších a nejekologičtějších svého druhu v celé Evropě. 

› Vítězové ocenění definují standardy štíhlé výroby i digitalizace v automobilovém průmyslu 

› Předávání cen Automotive Lean Production Awards se konalo včera ve ŠKODA Muzeu v 

Mladé Boleslavi 

 

Mladá Boleslav, 4. listopadu 2021 - ŠKODA AUTO je jedním z pěti oceněných v letošním 

ročníku Automotive Lean Production Awards. Automobilka převzala ocenění při konání 15. 

kongresu na téma „Automotive Lean Production“, a to za zprovoznění své nové lakovny v 

hlavním výrobním závodě společnosti v Mladé Boleslavi. Díky vysokému stupni 

automatizace různých postupů a procesů se optimalizuje preciznost i efektivita. Kromě toho 

společnost ŠKODA touto lakovnou stanovuje nové standardy v oblasti trvalé udržitelnosti.  

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, 

zdůrazňuje: „Velmi nás těší, že jsme za úspěšný náběh naší nové lakovny obdrželi toto speciální 

ocenění. Tato cena totiž svědčí o následujícím: Naše lakovna určuje pro celé odvětví standardy v 

oblasti trvalé udržitelnosti, nákladové i procesní efektivity, přičemž ukazuje, jak důsledně 

společnost ŠKODA AUTO využívá příležitostí daných Průmyslem 4.0. Celkem 66 robotů zde 

přebírá různé pracovní kroky a pomáhá kvalitu výroby dále optimalizovat.“ 

 

V tomto roce se o ocenění Automotive Lean Production Award ucházelo více než 40 výrobců z 10 

zemí. Nejslibnější z nich obdrželi pozvánku na dvoudenní kongres do Mladé Boleslavi. Vítězové 

zde převzali ocenění v jednotlivých kategoriích a představili své projekty a opatření týkající se štíhlé 

výroby.  

 

Porota udělila cenu nejlepšímu „Výrobci originálního vybavení“, jakož i čtyři zvláštní ceny za 

mimořádné projekty. ŠKODA AUTO získala jedno z těchto ocenění za zprovoznění své nové 

lakovny, která byla otevřena v srpnu roku 2019. Ročně je v závodě aplikován lak na až 168 000 

karoserií, což znamená, že lakovací kapacita boleslavského závodu vzrostla na celkových 812 000 

karoserií ročně. Díky inovativním technologiím a procesům se podařilo spotřebu materiálu a 

energie výrazně snížit a zároveň redukovat objem odpadu vznikajícího během lakování. ŠKODA 

AUTO do nové lakovny investovala 214,5 milionu eur. Vytvořila zde více než 650 nových 

pracovních míst.  

 

V rámci iniciativy Automotive Lean Production - Award & Study ocenil oborový časopis 

AUTOMOBIL PRODUKTION společně s manažerskou poradenskou společností Agamus Consult 

projekty a firmy, které v mezinárodním automobilovém průmyslu v oblastech štíhlé výroby a 

digitalizace určují standardy.  

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO získává ocenění soutěži Automotive  

Lean Production Award 

Zleva: Marek Jancák, vedoucí Výroby vozů, a Jiří 

Drbout, vedoucí Plánování značky, převzali cenu z rukou 

Wernera Geigera, jednatel společnosti Agamus Consult, 

ve středu v rámci 15. Kongresu na téma "Automotive 

Lean Production". Všichni účastníci kongresu byli plně 

očkovaní nebo prošli testováním.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a interní 

komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

 

Martina Gillichová 

Tisková mluvčí pro závody Kvasiny a Vrchlabí 

T +420 730 862 526 

martina.gillichova@skoda-auto.cz 
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