Emil Škoda, zakladatel Škodovky

Emil Škoda se narodil 19. listopadu 1839 v Plzni, jeho otec byl
léka em a také poslancem íšského sn mu, jeho d d byl mistrem
ková em. Po absolvování gymnázia v Chebu studoval strojní
inženýrství v Praze a v Karlsruhe. Po studiích a po praxi v cizin ,
p i které se seznámil s pr myslovými podniky nejen ve Francii,
N mecku a Anglii, ale i ve Spojených státech se v roce 1866 vrátil
do Plzn a p ijal místo vrchního inženýra ve strojírn hrab te
Valdštejna s platem 1500 zlatých ro n . Brzy pochopil, že má-li
se tento podnik obstát v konkurenci, musí investovat do
modernizace výroby. Hrab Valdštejn nem l do modernizace
továrny chu a prodal mu ji v ervnu 1869 za 167 642 zlatých.
Škoda sv j závod za al ihned úsp šn rozvíjet a z malé továrni ky s 33 d lníky, kde se
vyráb ly stroje a nástroje pro zem d lství, pivovary a lihovary vybudoval velký podnik se
4000 d lníky a 200 techniky. Postupn dokázal postavit novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu,
kovárnu, vlastní železni ní dráhu a zbrojovku. Už na za átku své kariéry bezpe n v d l t i
základní v ci: pr myslová revoluce pot ebuje kvalitní ocel, sou asné války se neobejdou bez
moderních zbraní a éra malých továren ve strojírenství definitivn kon í. Vysp lé zem byly
vždy ochotné kupovat vále ný materiál, ale malé podniky nebyly schopny velké zakázky
realizovat. Jeho podnik brzy dokázal, že to umí technicky dokonale a kvalitn a zbran ze
Škodovky se staly sv tovým pojmem. Ale nez stal jen u zbraní, dalšími výrobními programy
byla za ízení pro cukrovary, pivovary a stroje pro doly, hut a válcovny oceli. Významnými
exportními obory se staly odlitky a výkovky pro velké námo ní lodi. Ve výrob lité a
legované oceli brzy p edb hl všechny podniky v Evrop krom Kruppa v Essenu.
Jeho vynikající osobní vlastností byla vnit ní energie, kterou v noval rozvoji továrny. Byl
nejen výborný technik a organizátor, ale i velmi dobrý obchodník, m l cit pro zajímavé
zakázky a um l p esv d it své spolupracovníky, že je nutné p ijímat i takové objednávky,
které jinde necht li p evzít nebo na n technicky nesta ili a pak je vy ídit v kvalit , ve které
p ed í každou konkurenci.
Ke sklonku života Emil Škoda pochopil, že kon í éra samostatných velkých šéf a nastává
období, kdy se k udržení podniku nelze obejít bez velkých finan ních prost edk . Dne 12.
prosince 1899 byla jeho firma p em n na na akciovou spole nost Škodovy závody, ve které
nadále z stal prezidentem a generálním editelem.
Emil Škoda zem el dne 8. srpna 1900 v Setzthalu ve Štýrsku a je pochován na Mikulášském
h bitov v Plzni.

V roce 1904 rozhodlo vedení spole nosti o zavedení nového výrobního programu - parních
turbin. První sv tová válka p inesla továrn zna nou konjunkturu ale konec války a rozpad
Rakousko-Uherska znamenal pro spole nost velkou krizi. O zbran nebyl zájem, rozpadly se
tradi ní trhy, zp etrhaly dlouho udržované obchodní vztahy. Aby p ežila, musela továrna
radikáln zm nit sv j výrobní program. Tuto krizi však úsp šn p ekonala a koncern Škoda se
postupn stal nejv tším a nejd ležit jším pr myslovým podnikem tehdejšího eskoslovenska
a jedním z nejvýznamn jších v Evrop .
Do koncernu se postupn za lenily další závody, uhelné doly v mostecké a plze ské pánvi, a
v roce 1925 získal koncern Škoda automobilku Laurin a Klement v Mladé Boleslavi. Výrobní
program byl v tehdejší dob velmi rozsáhlý a stále se rozši oval. Škodovka vyráb la nejen
tradi ní zbran , ale také energetická za ízení, transformátory, osobní i nákladní vozidla,
traktory, lod , letadla, tanky, mostní konstrukce, je áby, trolejbusy, tradi ní motory, obráb cí
stroje, dieselové motory, cigaretové a balicí stroje, její parní turbiny se dostaly na sv tovou
úrove . Stav la doma i v cizin elektrárny, cukrovary, pivovary, lihovary. Od roku 1923
ozna ovala své výrobky novou ochrannou známkou - ok ídleným šípem v kruhu.
V dubnu 1945 byla továrna v Plzni t žce zasažena bombardováním a z velké ásti zni ena.
V rámci znárod ování se stala národním podnikem a p i reorganizaci eskoslovenského
pr myslu na za átku padesátých let p edala ást svého výrobního programu jiným výrobc m.
Na p elomu šedesátých a sedmdesátých let se Škodovka stala generálním dodavatelem
jaderných elektráren. Udržela si pozici strojírenského gigantu, ale její výrobky sm ovaly
hlavn na trhy stát tehdejšího východního bloku a rozvojových zemí.
Po roce 1989 se spole nost dostala do velkých obtíží, když o tyto zavedené trhy p išla a v
p ímé konkurenci se západními firmami v podmínkách liberalizovaného trhu jen t žce hájila
své pozice. Rozsáhlý výrobní program musel být zredukován, spole nost prošla složitou
restrukturalizací.
V sou asnosti reprezentuje slavné jméno Škoda spole nost Škoda Holding a.s.

