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Výrobní závody v České  
republice
Sídlo a hlavní výrobní závod 
společnosti ŠKODA AUTO a.s. 
se nachází v Mladé Boleslavi, 
zhruba 50 km severovýchodně 
od Prahy. Od roku 1905, kdy 
zde zakladatelé firmy  
Laurin & Klement zahájili výro-
bu automobilů, bylo v hlavním 
závodě v Mladé Boleslavi  
vyrobeno více než 13 milionů 
automobilů. 

Vedle Mladé Boleslavi vyrábí 
ŠKODA v České republice ještě 
v závodech v Kvasinách a ve 
Vrchlabí.

Závody po celém světě
ŠKODA kromě toho vyrábí 
v Číně, Rusku, Indii, Kazach-
stánu, Alžírsku, na Slovensku 
a Ukrajině. Automobily značky 
ŠKODA se vyváží do více než 
100 zemí světa.  

Úspěchy od roku 1895
ŠKODA AUTO a.s. se sídlem  
v Mladé Boleslavi je jednou 
z nejstarších automobilek na 
světě. Od roku 1991 je ŠKODA 
jednou ze značek koncernu 
Volkswagen. V roce 2015 osla-
vila tato značka s dlouhou  
tradicí 120. výročí založení fir-
my a 110. výročí zahájení 
inovativní výroby automobilů.

ŠKODA zaměstnává na celém  
světě více než 35 000 
zaměstnanců, kteří v roce 2017 
vyrobili více než 1,2 milionu 
vozů.
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Česká republika: závod Kvasiny

Čína

Rusko

Slovensko, Ukrajina

Indie

Česká republika: závod Vrchlabí

Česká republika: závod Mladá Boleslav

Alžírsko

Kazachstán
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Nářaďovna
Tvary automobilu stanoví od- 
dělení designu. Poté jsou 
konstruovány jednotlivé díly. 
Například kapota motoru je 
pro dosažení potřebné stabi-
lity tvořena několika spoje-
nými plechy. Lisovací nástroje, 
které každému jednotlivému 
plechovému dílu dodávají 
tvar, se vyrábí v nářaďovně. 
Je to práce, která vyžaduje 
extrémní preciznost a která je 
už od počátku historie podniku 
jednou z hlavních kompetencí 
automobilky ŠKODA.

Lisovna 
To, co se jednou stane auto-
mobilem, je nejdříve jen 
velkým svitkem stočeného 
plechu. Tento plech se odvíjí  
a řeže na kusy. Tyto kusy pak  
v lisovně prochází různými  
lisy. Mezi lisovacími nástroji  
je materiálu pod vysokým 
tlakem dodán požadovaný tvar. 
Z těchto výlisků se později 
sestaví karoserie. 

Svařovna
Zde z plechových výlisků vzni-
ká surová karoserie. Podlaha, 
postranice, střecha a dveře 
– všechny tyto díly se svařují, 
lepí a lemují. Protože ve sva-
řovně pracuje vysoký počet 
robotů, najdeme tu i dílnu pro 
jejich údržbu.

Lakovna 
Po výjezdu ze svařovny pro-
chází surové karoserie la-
kovnou, kde absolvují různé 
ponorové lázně, počínaje pro-
tikorozním základním lakem. 
Vrstva plniče tvoří podklad 
pro vrchní lak. Ten dodává vo zu 
jeho konečnou barvu. Závěrem 
je na vůz aplikována ještě 
vrstva bezbarvého laku.

Výroba komponentů 
Řada větších dílů automobilu 
se do vozu montuje v podo-
bě předmontovaných celků:  
počínaje motorem a převodov-
kou, přes nápravy, sedačky, 
palubní desku až po příď vozu. 

Některé komponenty přichází 
předmontované už od doda-
vatelů, jiné se vyrábí ve 
společnosti ŠKODA. Benzínové 
motory a ručně řazené převo-
dovky se vyrábí v závodě 
Mladá Boleslav nebo se dováží 
z ostatních výrobních závodů 
koncernu Volkswagen.  

Automatické převodovky se 
vyrábí v závodě Vrchlabí nebo 
se dováží z výrobních závodů 
koncernu VW. Nápravy pro 
všechny vozy značky ŠKODA 
se montují v závodě v Mladé 
Boleslavi.

Slévárna | Kovárna
Odlévání je vedle kování a li-
sování další z možností, jak 
uvést kov do požadovaného 
tvaru. V automobilce ŠKODA se 
používá technologie tlakového 
lití hliníku, umožňující vysoce 
efektivní výrobu bloků motoru. 
Kompetence značky ŠKODA 
v technologii tlakového lití má  
dlouhou tradici. Silně namáha-
né díly, jako například klikové 
hřídele, se kovají.

Montáž 
Na montáži se všechny díly 
smontují a vznikne tak hotový 
automobil. Spojení motoru 
a převodovky s karoserií se 
tradičně říká „svatba“. Vnitřní 
vybavení vozu se řídí dle 
specifických přání zákazníků. 
Namontují se všechny díly, 
jak vnitřní, tak vnější, vůz pak  
stojí na vlastních kolech. Do 
nádrže se načerpá první 
palivo a následně je automobil 
podroben přísným kontrolám 
kvality.

Exkurze v závodě
Stejně fascinujícím zážitkem, 
jako je řízení vozu značky 
ŠKODA, je i sledování jeho 
vzniku v různých výrobních 
procesech. 

Naši návštěvníci nahlédnou do  
zákulisí tradičního a současně 
vysoce moderního výrobního 
závodu společnosti ŠKODA 
v Mladé Boleslavi. Pocítí, jak 
podlaha vibruje v rytmu trans-
ferových lisů, budou svědky 
toho, s jakou precizností se tu  
pracuje na detailech našich 
automobilů.

Návštěvníci, kteří mají zájem  
o exkurzi, mají v našem závodě 
otevřené dveře. Po úvodní 
filmové prezentaci v muzejním 
kině návštěvníky provedeme 
lisovnou a montáží motorů 
a převodovek. 

Exkurze probíhají v šesti růz-
ných jazycích a trvají zhruba 
90 minut. Naši zákazníci 
a automobiloví nadšenci tak  
mohou z bezprostřední blíz-
kosti zažít, jak vznikají vozy 
značky ŠKODA.


