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ŠKODA AUTO testuje v závodě v Mladé Boleslavi 
možnosti mobilní sítě 5G ve výrobě 
 

› ŠKODA AUTO zahájila v hlavním závodě společnosti v Mladé Boleslavi zkušební provoz 

privátní podnikové sítě 5G  

› Moderní technologie zvýší efektivitu i flexibilitu ve výrobě a představuje tak důležitý krok 

ke konceptu Smart Factory 

› Přenos dat sítí 5G se v pilotní fázi uplatní při autonomní přepravě nově vyrobených vozů  

› Nový standard společnost využije i v oblasti prediktivní údržby a v laboratoři 

ŠKODA FabLab 

 

Mladá Boleslav, 27. června 2022 – ŠKODA AUTO uvedla ve výrobním závodě v Mladé 

Boleslavi ve spolupráci se společností VODAFONE do provozu privátní mobilní síť 5G. Díky 

mimořádně rychlému a spolehlivému přenosu dat se pro automobilku otevírají ve výrobě 

zcela nové možnosti. Pilotní projekt slouží k rozsáhlému testování v reálných podmínkách a 

dalšímu rozvoji této technologie. 

 

Christian Schenk,  člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Finance a IT, 

říká: „Privátní síť 5G je pro ŠKODA AUTO milníkem na cestě k chytrému výrobnímu závodu. Tato 

technologie nabízí enormní potenciál pro budoucí inovace, například v oblasti prediktivní údržby 

nebo optické kontroly při konstrukci karoserie. V rámci právě zahájeného projektu testujeme 

technologii 5G v běžném provozu a budeme zjišťovat možnosti jejího dalšího využití, abychom byli 

ještě efektivnější a flexibilnější.“ 

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Výroba 

a logistika, dodává: „Standard sítě 5G otevírá nové možnosti také pro autonomní přepravu v 

logistice, rozšířenou realitu ve výrobě a pro mnoho dalších využití. Konkrétním příkladem je systém 

FATA MORGANA, který zaměstnancům údržby a technickým expertům na dvou různých 

kontinentech zprostředkovává vzdálený přístup pomocí digitálního dvojčete, tedy počítačového 

modelu fungujícího v reálném čase. Při řešení úkolů využívá personál trojrozměrnou grafiku a 

rozšířenou realitu. Tato technologie spoléhá na mnohem rychlejší datový tok a kratší prodlevu sítí 

5G. Ke zlepšení účinnosti digitálního dvojčete dále přispívají i brýle pro rozšířenou realitu Microsoft 

HoloLens 2.“  

 

Zkušební provoz sítě 5G zajišťuje zabezpečený přenos dat v reálném čase. Automobilka používá 

mobilní privátní standalone (SA) síť 5G. Jedná se o jednu z vůbec prvních komerčních SA sítí typu 

5G  v České republice. Síť společnosti ŠKODA AUTO využívá privátní rozsah frekvencí, který je 

pro výrobní závod unikátní. Síť proto zabezpečuje spolehlivý bezdrátový přenos velkého množství 

dat a zaručuje i při vysokém vytížení dostatečnou kapacitu. Díky technologii 5G se navíc snižuje 

latence, tedy časová prodleva související s přenosem dat k senzorům, strojům, vozidlům nebo 

jiným zařízením, a to až na jednu milisekundu. Tím je síť 5G výrazně rychlejší než běžné 

bezdrátové spojení wifi nebo jiné způsoby sdílení dat.  

 

Privátní síť 5G umožní digitálně propojenému výrobnímu závodu zavést nové technologie mimo 

jiné z Průmyslu 4.0, rozsáhlejší využití umělé inteligence nebo další rozvoj v oblasti sdílených dat. 

Následným krokem bude projekt nahrávání dat prostřednictvím technologie 5G do nově vyrobených 
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vozů. Další možnosti k využití nabízí inteligentní síťové propojení robotů a bezdrátové sdílení údajů 

mezi montážními stanicemi.  

 

Společnost ŠKODA AUTO propojila svoji mobilní síť 5G se stávající datovou infrastrukturou, aby 

zajistila nezbytnou bezpečnost dat a získala zkušeností s rozvojem této technologie v podnikovém 

prostředí. Společnost plánuje  provoz rychlé sítě rozšířit do všech částí výroby a logistiky. 

V budoucnu se bude používat mimo jiné při autonomní přepravě vozů a v oblasti prediktivní údržby. 

Počítá se i s dalšími testy v kombinaci s různými zařízeními v laboratoři ŠKODA FabLab.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Martin Ježek 

Vedoucí Komunikace podniku   Tiskový mluvčí pro digitalizaci 

a interní komunikace 

T +420 326 811 773   T +420 730 865 258 

tomas.kotera@ŠKODA-auto.cz   martin.jezek4@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 
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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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;  
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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