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Metoda 3D tisku ve ŠKODA AUTO získala ocenění 
Svazu průmyslu a dopravy České republiky 
 

› ŠKODA AUTO využívá metodu 3D tisku k výrobě komponentů, náhradních dílů a nářadí 

› Aditivní metoda snižuje náklady a zvyšuje flexibilitu v oblasti logistiky a ve skladování  

› Projekt „Flexibilnější díky 3D farmám“ byl oceněn Svazem průmyslu a dopravy České 

republiky jako jeden z nejinovativnějších námětů v oblasti Průmyslu 4.0  

› ŠKODA AUTO v rámci programu FORCE – Future Factory cíleně a rozsáhle sází na 

digitalizaci a technologie z oblasti Průmyslu 4.0 

 
Mladá Boleslav, 13. prosince 2021 – ŠKODA AUTO sází při výrobě komponentů, náhradních 

dílů a nářadí na 3D tisk. Česká automobilka využívá takzvané 3D farmy a v oblasti výroby a 

logistiky se tímto způsobem zaměřuje na větší flexibilitu a efektivitu. Svaz průmyslu a 

dopravy České republiky udělil ocenění za projekt „Flexibilnější díky 3D farmám“, který patří 

v České republice k pěti nejinovativnějším námětům v oblasti Průmyslu 4.0 z loňského roku. 

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Výroby a logistiky, zdůrazňuje: 

„Pomocí 3D tisku vyrábíme komponenty a nářadí ve společnosti ŠKODA AUTO rychleji, efektivněji 

a s nižšími náklady. Plně tak využíváme technologie z oblasti Průmyslu 4.0. Touto cestou 

realizujeme svůj program „FORCE – Future Factory“ a dále urychlujeme digitalizaci našich 

výrobních závodů. Proto jsem opravdu hrdý na to, že náš projekt „Flexibilnější díky 3D farmám“ 

společnosti ŠKODA AUTO patří v České republice k pěti nejlepším inovativním námětům v oblasti 

Průmyslu 4.0.“ 

 

ŠKODA AUTO využívá výhody 3D tisku v mnoha různých oblastech 

ŠKODA AUTO používá metodu 3D tisku například při výrobě prototypů v pilotní hale. Dále se 3D 

tisk z plastu uplatňuje zejména v útvarech údržby ve výrobě vozů. Automobilka navíc používá tuto 

technologii v útvaru Centrálního technického servisu, například při výrobě nářadí a náhradních dílů 

nebo při zkouškách nových materiálů. Technologie 3D tisku má nejčastější využití při výrobě 

jednoho kusu nebo malých sérií.  

 

Vysoká flexibilita: díly je možné upravovat, odpadají dodací lhůty 

V současnosti umožňuje v oblasti Výroby a logistiky společnosti ŠKODA AUTO používat aditivní 

(přídatnou) metodu celkem 50 kusů 3D tiskáren, které jsou v rámci pracovní skupiny 3D tisku 

propojeny prostřednictvím speciální sítě. Největší „3D farma“, což je skupina deseti tiskáren, se 

nachází ve svařovně hlavního závodu v Mladé Boleslavi. Tato technologie umožňuje flexibilně 

vyrábět potřebné nářadí nebo provádět opravy.. Výrazně se tím zkracuje dodací lhůta pro potřebné 

nářadí a náhradní díly a odpadá nutnost pořizovat si je do zásoby. Tištěné díly se zakládají v 

databázi a lze je kdykoliv dodatečně vytisknout či příslušným způsobem upravit. 

 

Technologii je možné používat mnoha způsoby 

Začátkem dubna 2020 se v počátcích koronavirové pandemie ukázalo, jak mnohostranně je možné 

používat techniku 3D tisku: v Technickém vývoji, ve firemním útvaru ŠKODA Akademie i ve výrobě 

v závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách vyrobila ŠKODA AUTO během dvou měsíců 1400 

ochranných štítů pro své zaměstnance a pracovníky různých neziskových organizací. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-otevira-v-zavode-v-mlade-boleslavi-novou-vysoce-moderni-centralni-pilotni-halu/
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Digitalizace je pevnou součástí strategie „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“ 

ŠKODA AUTO cíleně a rozsáhle sází na technologie z oblasti Průmyslu 4.0 a v této souvislosti 

využívá také možnosti 3D tisku. Další důsledná digitalizace interních postupů a procesů v celé 

společnosti patří k hlavním pilířům strategie „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“.   

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Kamila Biddle 

Vedoucí Komunikace podniku Tisková mluvčí za výrobu, HR a životní prostředí 

a Interní komunikace  T +420 730 862 599 

T +420 326 811 773   kamila.biddle@skoda-auto.cz 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    

 

 

Video a fotografie a k tématu: 

 

  

Video: Metoda 3D tisku ve ŠKODA AUTO získala 

ocenění Svazu průmyslu a dopravy České republiky 

ŠKODA AUTO používá metodu 3D tisku například při 

výrobě prototypů v pilotní hale. Dále se 3D tisk z plastu 

uplatňuje zejména v útvarech údržby ve výrobě vozů. 

Automobilka navíc používá tuto technologii v útvaru 

Centrálního technického servisu. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Metoda 3D tisku ve ŠKODA AUTO získala ocenění  

Svazu průmyslu a dopravy České republiky 

Za projekt „Flexibilnější díky 3D farmám“ obdržela 

ŠKODA AUTO od Svazu průmyslu a dopravy 

České republiky „Cenu za Průmysl 4.0 za rok 2021“. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Metoda 3D tisku ve ŠKODA AUTO získala ocenění  

Svazu průmyslu a dopravy České republiky 

Česká automobilka využívá takzvané 3D farmy a v oblasti 

výroby a logistiky se tímto způsobem zaměřuje na větší 

flexibilitu a efektivitu.  
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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. 
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