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W ci!gu ostatniego stulecia czeska marka 
dorobi"a si# d"ugiej listy samochodów na-
gradzanych w ró$nych rankingach, a liczne 
inwestycje w innowacyjno%& technologiczn! 
oraz ekologi# stale zdobywaj! jej nowych 
zwolenników. 

Od ponad dwudziestu lat 'KODA dzia"a 
jako filia koncernu Volkswagen. 
Wraz z nim kilka lat temu rozpo-
cz#to prace nad lini! samochodów 
elektrycznych, której pionierami 
sta"y si# Octavia Green E Line oraz 
model Vision E.

Historia koncernu 'KODA jest 
nietuzinkowa. Fragmentami przy-
pomina wr#cz ba%( o pokonaniu 
ogromnych finansowych i technicz-
nych przeszkód. Jej bohaterami s! 
postacie o niezrównanej wytrzy-
ma"o%ci i imponuj!cej determinacji 
w d!$eniu do realizacji za"o$onych 
celów. Dzi#ki nim powsta" ma"y 
zak"ad rowerowy, potem pierwsza 
w Europie )rodkowej fabryka mo-
tocykli, a w ko(cu motoryzacyjny 
gigant i jedna z najwa$niejszych 
marek samochodowych.

Historia, która zacz!"a si! od 
obelg

Cofnijmy si# ponad sto lat i*zo-
baczmy jak wygl!da" %wiat, w któ-
rym rodzi"y si# niezwyk"e pomys"y. 
W* latach 90. XIX w. zaczyna by& 
sprzedawana Coca-Cola. W Europie 
pojawiaj! si# pierwsze tramwaje 
elektryczne, a we Francji odby" si# 
pierwszy wy%cig samochodowy 
z*serii Grand Prix. Czechy stanowi! 
wówczas cz#%& Austro-W#gier. 
Rozwija si# tu edukacja, literatu-
ra, sztuka i wiele innych aspektów kultury. 
W*Pradze dzia"a ju$ Teatr Narodowy. Szybka 
industrializacja zmienia struktur# spo"eczn! 
kraju. Pojawia si# bur$uazja oraz robotnicy 
zatrudnieni w fabrykach. W takiej scenerii 
$yje dwóch m#$czyzn o tym samym imieniu 
– Václav Laurin i Václav Klement. 

Ma"o kto wie, $e historia uznanej, %wiato-
wej marki motoryzacyjnej zacz#"a si# od… 
rowerów, a dok"adniej od reklamacji pewnego 
popsutego jedno%ladu. Laurin chcia" rozpocz!& 

!KODA – 120 lat sukcesu 
zanurzonego w tradycji 
Od skromnych pocz!tków w ci!gu ostatnich 12 dekad marka wyprodukowa"a szerok! gam# 
produktów – od rowerów, przez motocykle, po samochody wy%cigowe. Kto nie zna dzi% 
samochodów marki 'KODA? Skrzydlate logo ze strza"! rozpoznaj! ludzie na ca"ym %wiecie. 
Rocznie ponad milion aut opuszcza fabryki i pojawia si# na drogach ca"ego %wiata. Flota 
z"o$ona z blisko czterdziestu ró$norodnych modeli i wariantów pojazdów tra+a do przeró$nych 
grup odbiorców. 

'KODA jest jedn! z pi#ciu najstarszych stale dzia"aj!cych +rm samochodowych na %wiecie. 
Jej auta maj! reputacj# doskona"ego stosunku jako%ci do ceny, a najnowsze rozwi!zania 
technologiczne zaskakuj! nawet wybrednych specjalistów. Fabryka za"o$ona przez mi"o%ników 
sportu, od pocz!tku swego istnienia wypuszcza na rynek modele zdobywaj!ce laury 
w presti$owych wy%cigach samochodowych. Doceniane za niezawodno%&, d"ugowieczno%& 
i komfort samochody od pocz!tku wieku towarzysz! ciekawym %wiata odkrywcom, 
sportowcom, wymagaj!cym koneserom oraz przeci#tnym obywatelom %wiata.
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fot. 1.
Voiturette A – 1905 r.

fot. 2.
Plakat reklamowy rowerów Slavia 

!rmy Laurin & Klement – koniec XIX w.

biznes rowerowy, poniewa$ niemiecka firma 
by"a dla niego niemi"a, obrazi"a go i nie zre-
alizowa"a z"o$onej przeze( reklamacji. 

Klement i warsztat rowerowy
Pod koniec XIX wieku na ziemiach czeskich 

oferowane by"y g"ównie rowery produkcji 

niemieckiej. Latem 1894 r., podczas wy-
%cigu kolarskiego, jednemu z uczestników 
– Václavovi Klementowi – popsu" si# rower 
wyprodukowany przez niemieck! firm# Seidel 
& Naumann. Zirytowany Klement postanowi" 
wys"a& do producenta pismo reklamacyjne 
z*zastrze$eniami dotycz!cymi niewystarczaj!cej 
wytrzyma"o%ci pojazdu. Dokument sporz!dzi" 
w ojczystym j#zyku. Wkrótce otrzyma" odpo-
wied,, która dostarczy"a paliwa do dzia"ania 
cho& opartego na przekorze, to stanowi!cego 

1

pocz!tek jednej z najwa$niejszych obecnie 
firm motoryzacyjnych w Europie. Niemiecki 
producent odpisa" bowiem: „Je%li chcesz 
otrzyma& odpowied, na twoje pytanie, powi-
niene% napisa& w*j#zyku, w którym mo$emy 
ci# zrozumie&”. Choleryczny z usposobienia 
Klement, mia" podobno zdenerwowa& si# do 

granic mo$liwo%ci. Cho& z*zawodu 
by" ksi#garzem, postanowi" wykaza&, 
$e jego konstrukcja przewy$szy 
jako%ci! produkty niemieckich 
monopolistów. Wraz z poznanym 
niedawno mechanikiem Václavem 
Laurinem za"o$y" w"asny serwis 
rowerowy, który zaj!" si# rów-
nie$ produkcj! wytrzyma"ych 
jedno%ladów. 

Emil #koda
W tym samym czasie starszy 

od nich o ponad dwadzie%cia 
pi#& lat Emil 'koda, od którego 
nazw# przyjmie pó,niejszy kon-
cern, jest ju$ w"a%cicielem jed-
nego z*najwi#kszych na terenie 
Austro-W#gier przedsi#biorstw, 
które, podobnie jak ma"y serwis 
rowerowy, nie jest jeszcze zwi!-
zane z*bran$! motoryzacyjn!. 
Jego firma koncentrowa"a si# na 
produkcji maszynowej i*zbrojenio-
wej. W*ówczesnym czasie zapewne 
$adnemu z trzech panów nawet na 
my%l nie przysz"o, $e w*nied"ugiej 
przysz"o%ci ich spó"ki czeka fuzja, 
a*wspólne przedsi#biorstwo sta-
nie si# jednym z najwi#kszych na 
%wiecie producentów samocho-
dów, sprzedaj!cym ponad milion 
aut rocznie.

Laurin & Klement 
W miejscowo%ci Mladá Boleslav, pod koniec 

XIX w. w przedsi#biorstwie Laurin & Klement 
pojawia si# nowa koncepcja rozwoju. Kim 
byli wizjonerzy pó,niejszej 'KODY?
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Václav Klement – ksi!garz z dusz$ cyklisty
Václav Klement przyszed" na %wiat w 1868*r. 

w Velvarach, a jego dzieci(stwo nie nale$a"o 
do najszcz#%liwszych. Kiedy mia" mniej ni$ je-
dena%cie lat, zmar"a mu mama. Po sko(czeniu 
pierwszych klas szko"y powszechnej, macocha 
pos"a"a go na s"u$b# do miejscowego kowala. Na 
szcz#%cie zainteresowa" si# nim nauczyciel, który 
dostrzeg" w ch"opcu zdolno%ci do nauki i*uzna", 
$e m"odzieniec nie mo$e marnowa& swoich 
predyspozycji. Ulokowa" go na sta$u w*ksi#garni 
Vokouna w miejscowo%ci Slan-, gdzie Václav 
pozna" producenta bicykli. Od tego zacz#"a si# 
jego fascynacja cyklistyk!. Jednocze%nie pilnie 
studiowa" eksternistycznie – zda" egzaminy 
w trzech kolejnych klasach. Po odbyciu sta$u 
wyjecha" do Pragi, gdzie otrzyma" prac# w du$ej 
ksi#garni Jana Novotnego. W"a%ciciel dostrze-
g"szy jego smyka"k# do handlu, zaproponowa" 
mu prowadzenie nowej ksi#garni w*Mladej 
Boleslavi. To w"a%nie tam Václav rozwin!" swoj! 
nieco oddalon! od dotychczasowej specjalizacji 
dzia"alno%&. Po kilku latach odkupi" wszak$e 
ksi#garni#, któr! sp"aci" ratami z pieni#dzy 
z*posagu $ony. Ksi#garnia za% dzia"a"a w sposób 
do%& nietypowy. W nowym miejscu Klement 
zacz!" prowadzi& klub zrzeszaj!cy kolarzy, a*tak-
$e nieo+cjalnie sprzedawa& cz#%ci rowerowe 
oraz rowery, które rozwozi" do klientów razem 
z paczkami ksi!$ek. Po incydencie z psuj!cym 
si# jedno%ladem, którego nie da" rady naprawi& 
w $adnym z punktów sprzeda$y, a nie$yczliwa 
odpowied, producenta na reklamacj# opiera"a 
si# o animozje narodowo%ciowe, Klementowi 
za%wita" w g"owie pomys", by otworzy& w"asny 
punkt naprawy rowerów. By" jednak jeden ma"y 
problem – Václav Klement by" %wietnym przed-
si#biorc! i zapalonym kolarzem, nie posiada" 
jednak jeszcze umiej#tno%ci technicznych, 
potrzebowa" wspólnika. Do wspólnego biznesu 
zaprosi" wi#c Václava Laurina, który niedawno 
zako(czy" wspó"prac# z Josefem Krause , wraz 
z którym montowa" rowery.

Václav Laurin – projektant pierwszego 
czeskiego motocykla i samochodu

Mechanik, który sta" si# wspólnikiem Klementa, 
nie by" osob! przypadkow!. To cz"owiek o*wiel-
kiej pasji i zdolno%ciach, którego z Václavem 
po"!czy"o wspólne zainteresowanie – kolarstwo. 

Po przeprowadzce do Mladej Boleslavi, 
Laurin my%la" o za"o$eniu +rmy zajmuj!cej si# 

produkcj! i napraw! rowerów. Te rozwa$ania 
mog"y si# urzeczywistni&, gdy spotka" m"odego 
ksi#garza pasjonuj!cego si# kolarstwem.

Laurin urodzi" si# 27 wrze%nia 1865 r. w*ma-
le(kiej wiosce Kameni, w pobli$u Turnova 
(w gospodarstwie pod numerem 8), która 
obecnie – podobnie jak w jego czasach – liczy 
zaledwie szesna%cie adresów i kilkunastu sta-
"ych mieszka(ców. Dorastaj!cy w skromnych 
warunkach ch"opak od najm"odszych lat nie 
ukrywa" swych fascynacji technik! i przemy-
s"em. Z tego powodu, gdy odby" podstawow! 
edukacj#, rodzice pos"ali go na praktyki do 
zak"adu %lusarskiego w Turnovie. Za prac! 
migrowa" do ró$nych miast. Pracowa" w kilku 
zak"adach %lusarskich, zg"#biaj!c tajniki zawodu 
i wszelkich pochodnych profesji, stanowi!cych 
+lary konstrukcji oraz produkcji. Fascynowa"o go 
formowanie materii, tworzenie przedmiotów 
i*z"o$ono%& mechaniki. Wiosn! 1893 r. uda" 
si# do Drezna, gdzie przyst!pi" do egzaminu 
z*obs"ugi maszyny parowej – symbolu pierwszej 
rewolucji przemys"owej.

Laurin, wspólnie z przedsi#biorc! Josefem 
Krause, za"o$y" w Turnovie przedsi#biorstwo 
Krause & Laurin zajmuj!ce si# naprawianiem 
i*wytwarzaniem ró$nych odmian welocypedów. 
Wspó"praca miedzy panami nie uk"ada"a si# 
jednak pomy%lnie i zako(czy"a si# odej%ciem 
Laurina, który postanowi" za"o$y& konkurencyjn! 
wytwórni# jedno%ladów w Mladej Boleslavi. 

Pocz$tki Laurin & Klement – rower Slavia
30 wrze%nia 1895 r. panowie Laurin i Klement 

zarejestrowali spó"k# – warsztat mechaniczny 
z*siedzib! w Mladej Boleslavi przy ulicy Stakorskiej. 
Lokalizacja warsztatu nie spe"nia"a wymogów 
rady miasta, przez któr! nie zosta"a zatwierdzona. 
Wspólnicy musieli poszuka& nowej siedziby, 
któr! pod koniec roku sta" si# dom i*dzia"ka 
na przedmie%ciach miasta. 18*grudnia 1895 r. 
+rma, sk"adaj!ca si# z dwóch w"a%cicieli, dwóch 
pracowników i jednego ucznia, rozpocz#"a 
dzia"alno%&. Warsztat – pocz!tkowo niewielki*– 
zajmowa" powierzchni# pi#ciopokojowego 
mieszkania w bloku. Wyposa$ono go w proste 
obrabiarki nap#dzane si"! nóg. Obaj panowie, 
cho& bez du$ego do%wiadczenia, ale pe"ni 
odwagi, pracowito%ci i zaufania do siebie oraz 
swoich mo$liwo%ci, zacz#li sk"ada& rowery 
z*oryginalnych angielskich cz#%ci. Nadali im 
wdzi#czn! nazw# „Slavia”. 

Mimo sukcesywnie wzrastaj!cej produkcji, 
pocz!tki nie by"y "atwe. Na ziemiach czeskich dzia-
"a"o wiele +rm o podobnym do Laurin*&*Klement 
pro+lu. Pierwsze skromne modele rowerów 
Slavia (damskie, m#skie i pó"wy%cigowe) 
rozprowadzane by"y w ksi#garni Klementa. 
Wysoki poziom niezawodno%ci i doskona"a 
jako%& wyko(czenia rowerów prowadzi"y do 
sukcesu komercyjnego. Do umocnienia reputacji 
Slavii przyczyni"y si# równie$ proste procedury 
konserwacji. Aby przed sprzeda$! potwierdzi& 

jako%&, przeprowadzano kompleksowe testy 
wytrzyma"o%ciowe – ko"a zanurzano w wodzie 
o g"#boko%ci trzech metrów przez 24 godziny.

Slavie, mimo i$ niezawodne, by"y rowerami 
do%& drogimi. Typowy model kosztowa" rów-
nowarto%& dwóch do trzech miesi#cznych 
wynagrodze( czeskiego rzemie%lnika.

Prze"omem by" rok 1898. Fabryka zacz#"a 
si# intensywnie rozbudowywa&. Asortyment 
by" stopniowo rozszerzany. W ofercie zacz#"y 
pojawia& si# rowery „Dla dwóch d$entelmenów” 
i *„Dla d$entelmena oraz pani”, rowery dzieci#ce 
dla ch"opców i dziewcz!t, dostawcze rowery 
trójko"owe i specjalistyczne rowery z wa"em 
nap#dowym. Tra+onym pomys"em okaza"o 
si# rozszerzenie oferty o wsparcie serwisowe. 

Sponsor Tour de France – nie%miertelna 
pasja dwóch kó"ek

Firma 'KODA od swych pocz!tków, do dzi% 
nigdy nie straci"a pasji do kolarstwa. Obecnie 
marka wci!$ sprzedaje w"asny dwuko"owy asor-
tyment i jest g"#boko zaanga$owana w*%wiat 
kolarstwa. Namacalnym tego przyk"adem jest 
pi#tnastoletnia historia wi!$!ca 'KOD. z pre-
sti$owym wy%cigiem Tour de France. 'KODA 
wspiera Tour de France nieprzerwanie od 2004*r. 
Alain Favey, cz"onek zarz!du 'KODA AUTO, 
mówi: „Jako dla producenta, który rozpocz!" 
produkcj# od rowerów, jazda na rowerze jest 
dla nas szczególnie wa$na”.

W 2018 r. 'KODA AUTO wprowadzi"a na 
Tour de France "!cznie 250 pojazdów orga-
nizacyjnych i towarzysz!cych. Po raz kolejny 
ufundowa"a te$ koszulk# Green Jersey dla 
najlepszego sprintera. Fani mog! napotka& 
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4pojazdy producenta samochodu wzd"u$ toru 
oraz jako u$ywane przez obs"ug# wy%cigu. 

'KODA jest równie$ wy"!cznym partne-
rem aplikacji Tour de France, która oferuje 
fanom kolarstwa interesuj!ce statystyki, wyniki 
i ekscytuj!ce historie. Aplikacja „Tour de France” 
jest dost#pna w systemie Android oraz iOS.

Oprócz Tour de France i Tour of Spanish Race 
(„Vuelta”), 'KODA obs"uguje inne mi#dzynaro-
dowe imprezy rowerowe, a tak$e liczne krajowe 
i mi#dzynarodowe wydarzenia sportowe.

Pierwsza w Europie &rodkowej fabryka 
motocykli

W 1898 r. wspólnicy postanowili zdywersy+ko-
wa& produkcj# i wprowadzi& motorowery. W*tym 
celu wybudowali ma"! fabryk# i zatrudnili w niej 
40 pracowników. W tym samym roku skonstru-
owali prototyp „motocyklety” z silnikiem, który 
umiejscowiony na kierownicy nap#dza" przednie 
ko"a. Niestety, pojazd okaza" si# niebezpieczny. 
Przeja$d$ka nim zako(czy"a si# wypadkiem 
i*kosztowa"a Laurina utrat# przedniego z#ba. 
Przedsi#biorcy nie zrazili si# pierwszym niepowo-
dzeniem. Zwrócili si# o pomoc do niemieckiego 
specjalisty od zap"onu, Roberta Boscha, który 
udzieli" im wskazówek do wykorzystania innego 
systemu elektromagnetycznego. 

Bogat! w innowacyjne inspiracje okaza"a 
si# podró$ Klementa do Pary$a, gdzie ocza-
rowa" go motocross Warner Brothers – rower 
z pomocniczym silnikiem, zamontowanym 
nad przednim ko"em. Kupi" go i zabra" ze sob! 
do Mladej Boles"avi. Przywieziony model sta" 
si# inspiracj! dla w"asnego produktu. Obaj 
entuzja%ci przeprojektowywali pierwowzór. 

1

fot. 1.
Václav Klement (1868-1938) oraz

Václav Laurin (1865-1930).
fot. 2.

Motocykl Laurin & Klement dla kobiet typ BD – 1902 r.
fot. 3.

Motocykl Laurin & Klement typ CCD – 1904-1907 r.
fot. 4.

Motocykl Laurin & Klement typ B – 1900-1903 r.
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Podczas prac konstrukcyjnych zdali sobie 
spraw#, $e b"#dem by"o wpasowywanie silnika 
w ram# roweru. Postanowili zatem odwróci& 
ten proces – zbudowa& ram# wokó" silnika, 
a*d,wignie steruj!ce umie%ci& na kierowni-
cy, co okaza"o si# s"usznym rozwi!zaniem. 
W*1899*r. zacz#li robi& motocykle, ostatecznie 
tworz!c ponad 4000 ró$nych modeli. Pierwszy 
motocykl który powsta" w Mladej Boleslavi 
otrzyma" nazw# Slavia Typ A i wyposa$ony 
by" w silnik francuski. W ci!gu nast#pnego 
roku firma rozpocz#"a wytwarzanie w"asnych 
jednostek nap#dowych. Motocykle Slavia 
sta"y si# pierwszymi maszynami tego typu 

powstaj!cymi nie tylko dla terenu ówcze-
snych Austro-W#gier, ale dla ca"ej Europy 
)rodkowej. )mia"o mo$na wi#c powiedzie&, $e 
uda"o im si# stworzy& pierwsz! na tej cz#%ci 
globu fabryk# motorów – i to ca"kiem niez"!. 
Motocykle z fabryki Laurin & Klement cieszy"y 
si# doskona"! reputacj! i zacz#"y wygrywa& 
wy%cigi motocyklowe. Marka odnotowa"a suk-
ces sprzeda$y nie tylko w obr#bie monarchii, 
ale tak$e poza jej granicami. Sie& przedstawi-
cieli oraz liczba magazynów sprzeda$y ros"a. 
Dzi#ki innowacyjnej technologii, motocykle 
L&K zdoby"y uznanie na kluczowym rynku 
niemieckim oraz brytyjskim.

Pocz$tek przygody ze sportami motorowymi
Krótko po rozpocz#ciu produkcji motocykli 

Laurin i Klement podj#li decyzj# o zaanga$o-
waniu si# w sporty motorowe. Okaza"o si#, $e 
by" to krok inteligentny, odwa$ny i trafny dla 
marki L&K, a pó,niej tak$e dla 'KODY.

Du$! cz#%& sukcesu +rma zawdzi#cza 
wyczynom sportowym Václava Vond/icha 
i*Narcisa Podsední0ka. Ci uczestnicy wy%cigów 
na modelach od L&K przywozili do Mladej 
Boleslavi zwyci#skie laury z rywalizacji na torach 
wy%cigowych ca"ej Europy. Szczególnie ciekawa 
jest historia drugiego sportowca. 

30 czerwca 1901 r. Narcis Podsední0ek na 
motocyklu Slavia Laurin & Klement w wielkim 
stylu wygra" wymagaj!cy rajd z Pary$a do Berlina, 
obejmuj!cy dystans 750 mil. Podsední0ek by" 
jednym z dziesi#ciu zawodników startuj!cych 
w kategorii motocykli i zmotoryzowanych 
trójko"owców. Czech pojawi" si# na mecie 
na d"ugo przed przewidywaniami organiza-
torów (o godzinie trzeciej rano), a jedynym 
%wiadkiem jego zwyci#stwa by" miejscowy 
policjant. Jako $e jego przybycia nie mogli 
udokumentowa& nieobecni w tym momencie 
s#dziowie, reprezentant Laurin & Klement 

fot. 1.
Motocykl Laurin & Klement 2.5 HP – 1901 r.

fot. 2.
Motocykl Laurin & Klement o pojemno"ci 640 cm3 – 1904 r.

fot. 3.
Motocykl Laurin & Klement typ B – 1903 r.

fot. 4.
Motocykl Laurin & Klement typ L – 1905 r.

fot. 5.
Zespó# Laurin & Klement na trasie 

motorowego wy"cigu Wiede$-Linz – 1908 r.
fot. 6.

Václav Vound%ich na trasie rajdu Gordon Benett Cup
we Francji na motocyklu L&K – 1905 r.

fot. 7.
Motocykl z bocznym wózkiem Laurin & Klement typ L – 1902 r.

fot. 8.
Kierowca wy"cigowy Narcis Podsední&ek

i dwucylindrowy motocykl L&K.
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musia" si# zadowoli& tytu"em „moralnego 
zwyci#zcy”. Na podium stan#li wówczas 
francuscy zawodnicy, jad!cy na trójko"owcach 
marki De Dion-Bouton, a czeski motocyklista 
zosta"… zdyskwalifikowany przez s#dziów, 
którzy uznali zwyci#stwo w takim stylu za 
niemo$liwe bez jakiego% oszustwa. 

Niezra$ony niepowodzeniem Podsední0ek 
postanowi" zwi!za& si# z czeskim producentem 
na d"u$ej, najpierw jako kierowca rajdowy, 
a*nast#pnie wieloletni dyrektor produkcji. 

Osi$gni!cia rajdowe motocykli L&K
W 1903 r. +rma wzi#"a udzia" w 34 wy%ci-

gach motocyklowych i wygra"a 32 z nich. Dwa 
lata pó,niej osi!gn#li wynik, o którym wie%& 
obieg"a nag"ówki prasowe na ca"ym %wiecie. 
Kierowca Václav Vond/ich wygra" najbardziej 
wymagaj!cy wy%cig na %wiecie – nieo+cjalne 
mistrzostwa %wiata „Coupe International” 
w*Dourdan we Francji.

Od 1905 r. sukces jedno%ladów L&K w spor-
tach motorowych kontynuowa"y automobile. 
Obok wielu zwyci#stw w*wy%cigach górskich 
i*wytrzyma"o%ciowych, czterocylindrowy model 
FCS o mocy 95 KM ustanowi" w 1908 r. na torze 
Brooklands w*Wielkiej Brytanii rekord pr#dko-
%ci, wynosz!cy 118,72 km/h. W tym samym 
roku rajdowa wersja modelu L&K wygra"a 
wszystkie kategorie w* rajdzie Semmering.

Laurin & Klement chcieli, aby równie$ ich 
klienci mogli do%wiadczy& jazdy na historycz-
nych modelach motocykli. Wyprodukowali 
wi#c wariant motocykla przeznaczony do 
wykorzystania komercyjnego. Zawiera" on 
rodzaj zamykanego baga$nika, co by"o na 
tamte czasy pomys"em innowacyjnym i*po-
nownie trafnym. Funkcja ta przypad"a do 
gustu meksyka(skiej poczcie. Zamówi"a ona 
ca"! flot# pojazdów, która zosta"a wys"ana do 
Ameryki Pó"nocnej.
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Pierwszy automobil – Voiturette typ A 
Gdy %wiat oszala" na punkcie samochodów, 

równie$ Laurent & Klement nie mogli pozostawa& 
w tyle. Je$eli chcieli by& atrakcyjni, musieli i%& 
z*duchem czasu. W 1901 r. zaprojektowali, a*na-
st#pnie wystawili na targach motoryzacyjnych 
w Wiedniu pierwszy prototypowy samochód.

W kwietniu 1905 r. +rma wywo"a"a niema"! 
sensacj#, prezentuj!c podczas Praskiego Salonu 
Samochodowego silnik z dwoma cylindrami 
w*uk"adzie widlastym (V2). By" to jasny znak, $e 
pierwszy automobil z Mladej Boleslavi pojawi si# 
lada moment. I rzeczywi%cie, ju$ w*pa,dzierniku 
tego samego roku nast!pi"a ta prze"omowa 
chwila: Laurin & Klement wprowadzi" swój 
pionierski czteroko"owy pojazd na rynek.

Obci!$ony produkcj! jedno%ladów zak"ad 
nie móg" stawi& czo"a zaskakuj!cemu popy-
towi na samochodow! nowo%&. Ostatecznie 
w 1905 r. zaniechano produkcji rowerów, 
Klement sprzeda" ksi#garni#, któr! i tak ju$ 
prowadzi"a $ona, a produkcj# motocykli zacz#to 

stopniowo zast#powa& samochodami. Firma 
rozwija"a si#, a g"ównymi klientami by"y Rosja 
i*Japonia. Przed I wojn! %wiatow! fabryka sta"a 
si# najwi#kszym producentem samochodów 
w Austro-W#grzech. 

Zdj#cia pierwszego samochodu, który wyszed" 
spod r#ki Klemensa i Laurina szybko tra+"y do 
prasy. Wówczas po raz pierwszy zastosowano 
wobec niego nazw# Voiturette typ A (z franc. 
„ma"y samochód, samochodzik”). Konstrukcja 
Voiturette typ A pod!$a"a za najnowocze%niej-
szymi ówcze%nie trendami przemys"u moto-
ryzacyjnego (ch"odnica zamontowana przed 
silnikiem, a kolumna kierownicza ustawiona 
pod k!tem). Samochodzik rozwija" zawrotn! 
na tamte czasy maksymaln! pr#dko%& oko"o 
40*km/h. Skrzynia biegów mia"a trzy prze"o$enia 
do jazdy do przodu i bieg wsteczny, a funkcj# 
sprz#g"a pe"ni" skórzany pas transmisyjny. Tak 
zaprojektowany pojazd wa$y" pó" tony. Firma 
L&K zbudowa"a pocz!tkowo 44 egzemplarze 
tego modelu.

fot. 1.
Wn'trze ku(ni przy zak#adach

Laurin & Klement – 1906 r.
fot. 2.

Zdj'cie pierwszego samochodu !rmy Laurin & Klement 
– Voiturette typ A – zosta#o opublikowane na #amach 

tygodnika „Sport a Hry” – 1905 r.
fot. 3.

Wn'trze zak#adów Laurin & Klement
w Mladej Boleslavi – 1906 r.

fot. 4.
Voiturette typ A produkowany by# w latach 1905-1907.

fot. str. 141
Nowoczesna konstrukcja Voiturette typ A posiada#a 

dwucylindrowy motor o pojemno"ci 1005 cm3, 
który rozwija# moc 7 KM. Pozwala#o to osi)gn)* 

maksymaln) pr'dko"* 40 km/h.
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Samochód spotka" si# z bardzo przychyl-
nym przyj#ciem. Doceniano zw"aszcza tech-
niczn! dojrza"o%& i przejrzysto%& konstrukcji, 
sprawno%& silnika o dwóch cylindrach, a tak$e 
konkurencyjn! cen# i atrakcyjny wygl!d. 

Samochodowy boom stwarza" nie tylko 
mo$liwo%ci, ale równie$ wyzwania. Zamówienia 
na pojedyncze egzemplarze b!d, na ca"e partie 
pojazdów sp"ywa"y równomiernie, w tempie 
zdecydowanie szybszym, ni$ trwa" proces 
produkcji. Priorytetem sta"a si# rozbudowa 
zak"adu przy jednoczesnym zwi#kszeniu 
poziomu jego wyposa$enia i zatrudnienia. 
Zaledwie rok po wprowadzeniu na rynek 
pierwszego samochodu, w ofercie marki 
znajdowa"o si# ju$ pi#& (!) modeli pojazdów. 
Fabryka rozros"a si# i wzbogaci"a o now! sto-
larni#, odlewni#, lakierni#, hal# monta$ow! 
i powierzchnie magazynowe.

Przekszta"cenie w spó"k! akcyjn$
Konieczna by"a zarówno rozbudowa 

przestrzenna firmy, jak i usprawnienie pro-
cesów produkcji. Klement dostrzeg", $e aby 
to mog"o nast!pi&, firmie potrzeba wi#cej 
kapita"u, a ten mo$na pozyska& tylko przez 
przekszta"cenie firmy w spó"k# akcyjn!. 
Tak te$ uczyniono. U"atwi"o to nie tylko 
pozyskanie funduszy, ale te$ sprowadzenie 
do%wiadczonych konstruktorów, techników 
czy kierowców. W zrestrukturyzowanej firmie 
Klement zosta" dyrektorem generalnym, 
a*Laurin – technicznym.

W %lad za przekszta"ceniami prawnymi, 
nast!pi"a rozbudowa ca"ego zak"adu i zwi#k-
szenie kadry pracowników, która w 1907 r. 
osi!gn#"a poziom 600 osób! Postanowiono 
równie$ zako(czy& produkcj# motocykli. 
W tym samym czasie wspólnicy przenie%li 
si# do nowych, okaza"ych domów, zbudo-
wanych w bliskim s!siedztwie w centrum 
Mladej Boleslavi. Od tego momentu czas, 
który sp#dzali wspólnie dotyczy" tak$e dni 
wolnych od pracy. 

Václav Laurin stanowi" dok"adne przeciwie(-
stwo swego wspólnika Klementa. Spokojny 
i opanowany, ma"omówny i skromny, sta-
nowczo unika" rozg"osu – nawet w czasach, 
gdy splot wydarze( zmieni" go z wytwórcy 
rowerów na powszechnie szanowanego 
konstruktora i producenta samochodów. 
Niezwykle pragmatyczny, unika" towarzystwa, 

dalekich podró$y, wszystkiego, co odbiega"o 
od szablonu stabilnej i przewidywalnej co-
dzienno%ci. W pe"ni akceptowa" pozostawa-
nie w cieniu energicznego i wybuchowego 
Klementa – wkrótce dyrektora generalnego 
przedsi#biorstwa. Jego stanowisko dyrektora 
technicznego, z roczn! p"ac! o 1/6 ni$sz!, 
zupe"nie go satysfakcjonowa"o. Podobnie 
jak podzia" rocznych zysków, preferuj!cych 
kiesze( Klementa w stosunku 1,5 do 1. 

Pocz$tek XX w. – samochodowa Belle 
Époque

A$ do wybuchu I wojny %wiatowej w*Europie 
panowa" okres rozkwitu i post#pu, obejmu-
j!cy wszystkie dziedziny $ycia. W weso"ym 
tle kabaretu i kina nast!pi" nies"ychany 
post#p techniczny. Telefon, samochód czy 
samolot zacz#"y sprawia&, $e $ycie stawa"o 
si# "atwiejsze, szybsze, a odleg"o%ci które 
wydawa"y si# wcze%niej nie do pokonania, 
wzgl#dnie mala"y. Rozwój przedsi#biorstwa 
Laurin & Klement by" w tym czasie równie 
b"yskawiczny, co tempo zmian na %wiecie. 
Jego drog# do pozycji lidera wyznacza" szereg 
nast#puj!cych po sobie ma"ych sukcesów.

W 1907 r. firma wprowadzi"a na rynek 
modele samochodów skierowane zarówno 
do wymagaj!cych klientów (czterocylindro-
wy typ F), jak i dla zwolenników mniejszych 
modeli (pojazdy B2 oraz C2). W"a%nie owe 
mniejsze pojazdy stworzy"y filar pierwszego 
praskiego przedsi#biorstwa taksówkowego. 
Adaptacja samochodów na potrzeby zarob-
kowego przewozu osób nie by"a konieczna 
– auta z takim przeznaczeniem powstawa"y 
bezpo%rednio w fabryce, figuruj!c nawet 
w*oficjalnym cenniku. 

Pierwsza dekada XX w. naznaczona by"a 
intensywnymi eksperymentami silnikowymi. 
Po wypuszczeniu na rynek pojazdów dwucy-
lindrowych, L&K sukcesywnie zwi#ksza"a moc 
swoich automobili a$ do pierwszych prób 
skonstruowania o%miocylindrowego silni-
ka*FF. Kiedy w 1909 r. przedsi#biorstwu uda"o 
si# przej!& od Benza i Daimlera projektanta, 
b#d!cego równie$ kierowc! wy%cigowym, 
Otto Hieronimusa, opracowano samochód 
sportowy, osi!gaj!cy pr#dko%& 130 km/h. Dwa 
lata pó,niej na rynku pojawi" si# model S, jeden 
z najprostszych i niezawodnych samochodów 
produkowanych ju$ na skal# masow!. 

L&K – najwi!kszy producent samochodów 
w Austro-W!grzech

Bardzo wa$nym krokiem na drodze do 
mi#dzynarodowego sukcesu by"o wyku-
pienie przez L&K w roku 1912 mniejszej od 
siebie fabryki automobili RAF (Reichenberger 
Automobil Fabrik) w Libercu. Nale$!c! do 
Niemców wytwórni# ceniono za wysokiej 
jako%ci automobile, a zw"aszcza za najwy$szy 
techniczny poziom produkowanych silników. 
Dzi#ki praktycznie bezg"o%nej i zrównowa$o-
nej eksploatacji montowano je w wersjach 
luksusowych samochodów.

Rozwój spó"ki L&K nast#powa" bardzo 
dynamicznie. Z ma"ego, lokalnego przed-
si#biorstwa, powsta"a marka motoryzacyjna 
rozpoznawana na ca"ym %wiecie, oferuj!ca 
klientom nie tylko motocykle i samochody 
(w wersji u$ytkowej, luksusowej, wy%cigowej), 
ale tak$e stacjonarne silniki, autobusy, ci#$a-
rówki, silniki lotnicze czy maszyny rolnicze. 
Samobie$ne p"ugi i walce drogowe marki L&K 
by"y znane i cenione w ówczesnej Europie. 
Na okres poprzedzaj!cy I wojn# %wiatow! 
przypad" szczyt marki L&K, która sta"a si# 
najwi#kszym producentem samochodów 
dla Austro-W#gier z wieloma powi!zanymi 
produkcjami. 

Oko"o 40% samochodów zosta"o wywie-
zionych do Rosji. Pojazdy Laurin & Klement 
je,dzi"y ponadto na cesarskim dworze Japonii, 

w Chinach, Ameryce Po"udniowej, Nowej 
Zelandii, Australii i w wi#kszo%ci krajów euro-
pejskich. Logo L&K by"o synonimem jako%ci.

Laurin & Klement – walka o firm! w'czasie 
I wojny %wiatowej

Wybuch I wojny %wiatowej przyniós" do 
Mladej Boleslavi szereg zmian, m.in. upadek 
cywilnego rynku pojazdów. Oznacza"o to 
zagro$enie dla funkcjonowania przedsi#-
biorstwa. Fabryka rozpocz#"a wytwarzanie 
dzia" 80 i 100 mm. Produkcja samochodów 
by"a ograniczona do serii ci#$arówek typu 
MS dla $o"nierzy i ambulansów. Wstrzymano 
jednocze%nie wytwarzanie u$ytkowych po-
jazdów osobowych. Przeprowadzono tak$e 
kolejn! rozbudow# fabryki, która w trudnych 
wojennych warunkach zapewni"a wzgl#dny 
spokój i prac# 1500 osobom. Problemy z*bra-
kiem energii do nap#dzania maszyn sta"y 
si# motywem budowy w"asnej elektrowni 
wodnej na rzece Izera.

Ci!(arówki, autobusy i p"ugi – L&K w pierw-
szych latach niepodleg"ej Czechos"owacji

Wojna si# sko(czy"a… ale skutki jakie 
przynios"a – pozosta"y. Rzeczywisto%& si# zmie-
ni"a. L&K nie by"a ju$ dumnym, najwi#kszym 
producentem samochodów Austro-W#gier. 
Nadesz"y czasy niepodleg"ej Czechos"owacji, 
a co si# z tym wi!za"o, trudne pocz!tki ustrojowej 

i gospodarczej odbudowy pa(stwa na zupe"nie 
innych ni$ wcze%niej warunkach. 

Sytuacja powojenna by"a bardzo nieko-
rzystna dla motoryzacji na terenie nowo 
utworzonej Republiki Czechos"owackiej 
(i*ogólnie w*Europie). Kontakty biznesowe 
zosta"y zerwane, gdy$ kryzys finansowy kierowa" 
si# nisk! si"! nabywcz!. Praktycznie wszystkie 
kraje europejskie w celu ochrony w"asnych 
producentów wprowadzi"y drastyczne taryfy 
na pojazdy importowane (%rednio 40-80% 
ceny produktu). Pr#$na przed wojn! produkcja 
eksportowa zosta"a niemal zupe"nie sparali-
$owana. Równie$ w niepodleg"ej, ale bardzo 
zniszczonej Czechos"owacji nie by"o du$ego 
zapotrzebowania na samochody. Firma utraci"a 
wiele rynków zbytu z powodu przekszta"ce( 
politycznych. Wyj!tkowa pozycja L&K na 
rynku krajowym zosta"a znacznie zachwiana 
przez pojawienie si# konkurencyjnych firm 
samochodowych, takich jak Praga czy Tatra, 
które by"y w stanie pokry& straty wynikaj!ce 
z*chwilowo nierentownej produkcji samocho-
dów. Pozycja Laurin & Klement by"a zale$na 
tylko od produkcji samochodów, a te, cho& 
by"y dobrem luksusowym i po$!danym, nie 
stanowi"y artyku"ów pierwszej potrzeby.

W celu polepszenia swojej sytuacji w firmie 
Laurin & Klement rozszerzono wi#c asorty-
ment. Wytwarzano ju$ nie tylko samochody 
osobowe, ale tak$e ci#$arówki, autobusy, silniki 
samolotowe oraz maszyny rolnicze np. p"ugi 
silnikowe. Z tymi ostatnimi by" du$y problem. 
Zwyczajni ch"opi nadal wykorzystywali moc 
zwierz!t, poniewa$ ka$da mechanizacja 
wykracza"a poza ich mo$liwo%ci finansowe. 
Spowodowa"o to spadek zainteresowana fascy-
nuj!cymi nowinkami. P"ugi trafi"y do lamusa. 
Doskonale odrestaurowane zmotoryzowany 
p"ug Excelsior do dzi% mo$na podziwia& na 
wystawie w Muzeum Narodowym Rolnictwa 
w Pradze.
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fot. 1.
Laurin & Klement typ BS.

fot. 2.
Laurin & Klement typ 110.



H  o  m  o    V  i  a  t  o  r  

94 95

H  o  m  o    V  i  a  t  o  r  

Wznowienie produkcji – samochody dla ludu
W pierwszej po"owie lat 20. XX w. stopniowo 

rozwijaj!cy si# przemys" motoryzacyjny cha-
rakteryzowa" si# poszukiwaniem optymalnych 
rozwi!za( takich, jak stworzenie „samochodu 
dla ludu”, który otworzy"by motoryzacj# dla 
szerszych grup odbiorców. Musia" by& na tyle 
ma"y, aby swobodnie porusza& si# w g#stniej!-
cym ruchu miejskim oraz na tyle tani, by móg" 
sobie na niego pozwoli& przeci#tny obywatel. 
Zminiaturyzowane i uproszczone miejskie modele 
samochodów wypu%cili na rynek konkurenci 
L&K – Praga i*Tatra. Dzia"ania takie nie mog"y 
pozosta& bez kontrodpowiedzi. Produkcj# sa-
mochodów wznowi" równie$ Laurin & Klement. 

Wypu%cili oni seri# samochodów osobowych, 
skierowan! do klasy %redniej (ma"y samochód 
typu T oraz oparty na nim sedan %redniej klasy 
model 100, potem 105 i 150). Wprowadzili te$ 
luksusowe modele wywodz!ce si# bezpo%rednio 
z produkcji przedwojennej. Václav Laurin prak-
tycznie mieszka" w fabryce. Osobi%cie czuwa" 

Lata 20. XX w. przynios"y jeszcze jedn! 
niespe"nion! nadziej# – powrót na aren# 
sportow!. Automobile L&K znów zacz#"y bra& 
udzia" w*wy%cigach, równie$ prywatnych. 
Powrót na aren# sportow! przyniós" nawet 
kilka sukcesów takich, jak wygrana B.*Bertranda 
(1922 r.) w*zawodach Zbraslav – Jílovi1t2. 
Szybko okaza"o si#, $e przynajmniej w*naj-
bli$szym czasie liga sportów motorowych jest 
marzeniem przekraczaj!cym mo$liwo%ci L&K. 
Trudno%& przygotowania samochodów do 
zagranicznych konkursów zosta"a oceniona 
przez kierownictwo L&K jako nieop"acalna.

fot. 1.
Autobus Laurin & Klement typ E – ok. 1910 r.

fot. 2.
Sanitarka Laurin & Klement typu C – 1906 r.

fot. 3.
Laurin & Klement typ EN – ok. 1910 r.

fot. 4.
Laurin & Klement typ C – ok. 1906-1907 r.

fot. 5.
Prototypowy hybrydowy pojazd L&K z 1908 r. posiada# 

silnik elektryczny i o"miocylindrowy silnik olejowy.
fot. 6.

Hrabia Kolowrat za kierownic) pojazdu 
Laurin & Klement typ FC na trasie rajdu – 1910 r.

fot. 7-8.
Zwyci'ski pojazd Laurin & Klement

na starcie wy"cigu Alpine Ride – 1908 r.
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nie tylko nad projektami, lecz tak$e nad ich 
wykonaniem i przebiegiem monta$u kolejnych 
modeli. Czynnie uczestniczy" w rozbudowach 
i modernizacjach zak"adów. 
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Na skutek takich okoliczno%ci obrano stra-
tegi# – przyci!ga& i zatrzymywa& klientów 
g"ównie na rynku krajowym. W tej walce 
o*by& albo nie by& coraz bardziej jasne 
by"o, $e rozwi!zaniem jest skonstruowanie 
mniejszego, ta(szego modelu samochodu 
osobowego, charakteryzuj!cego si# du$! 
unifikacj! cz#%ci i produkcj! w wi#kszych 
seriach. Klemens przewidywa", $e niemo$liwe 
b#dzie drastyczne uproszczenie wcze%niej-
szych konstrukcji i $e trafion! odpowiedzi! 
na nowe zapotrzebowania b#dzie solidne 
auto wyprodukowane w*takiej liczbie, która 
znacznie obni$y"aby cen# ko(cow!. Taki 
by" plan, do którego realizacji brakowa"o 
podstawowego czynnika – kapita"u. 

Jak si# niebawem okaza"o dla Laurina 
i*Klemensa by" to zaledwie pocz!tek burzliwych 

wydarze(. W nocy 27 czerwca 1924 r. w fabryce 
wybuch" po$ar, który spowodowa" znaczne 
straty. Wydarzenie to utwierdzi"o w"a%cicieli 
w przekonaniu, $e po"!czenie +rmy z silnym 
partnerem biznesowym jest niezb#dne dla 
zabezpieczenia dalszego rozwoju i odbudowy 
fabryki. 

Historyczna fuzja L&K ze #KOD)
Aby zabezpieczy& perspektyw# fabryki, 

kierownictwo zacz#"o szuka& silnego partnera 
strategicznego. Na prze"omie lat 1924-1925 odby"y 
si# rozmowy z przedstawicielami najwi#kszego 
koncernu technologicznego w kraju, jakim 
by"a Spó"ka Akcyjna, dawniej fabryka 'KODY 
w Pil,nie. Do historycznej fuzji z koncernem 
'KODA z Pilzna, który przej!" zak"ady w Mladej 
Boleslavi dosz"o 20 lipca 1925 r.

Dla obu partnerów za"o$ycieli decyzja o*takim 
kroku by"a z pewno%ci! trudna. Zrzekli si# +rmy, 
która od skromnych, dos"ownie gara$owych 
warunków zmieni"a si# w kolosa. Za"o$yciele 
L&K zachowali stanowiska dyrektorskie, jednak$e 
w*nowych strukturach mia"y one charakter zdecy-
dowanie bardziej honorowy, ni$ upowa$niaj!cy do 
realnego wp"ywu na dalsze losy +rmy. Tym samym 
aktywno%& wspólników w*dokapitalizowanym 
przedsi#biorstwie ulega"a systematycznemu 
os"abieniu. Czas pokaza" jednak, $e przej#cie 
L&K przez 'KOD. by"o kluczowym momentem, 
który otworzy" +rmie now! drog# do przysz"o%ci. 
Dzie"o stworzone przez Laurina i Klementa by"o 
kontynuowane w ramach koncernu 'KODA, 
czego dowodem jest fakt, i$ obecnie nazwiskami 
za"o$ycieli okre%la si# najlepiej wyposa$one, 
ekskluzywne wersje poszczególnych modeli.

fot. 1.
Laurin & Klement model FDL by# produkowany w latach 

1906-1916.
fot. 2.

Laurin & Klement typ G2 w Japonii -1910 r.
fot. 3.

Pojazdy !rmy Laurin & Klement dotar#y nawet na dwór 
ksi'cia Japonii – 1908 r.

fot. 4-6, 9.
Hale monta+u w fabryce L&K w Mladej Boleslavi – 1913 r.

fot. 7.
Zak#ady Laurin & Klement w Mladej Boleslavi – 1910 r.

fot. 8.
Konstruktorzy w zak#adach Laurin & Klement

– ok. 1910-1912.
fot. 10.

Pracownicy Laurin & Klement
podczas monta+u silnika – ok. 1911 r.

10
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fot. 1.
P#ug rolniczy Excelsior produkowany przez zak#ady 

Laurin & Klement po I wojnie "wiatowej.
fot. 2.

Maszyna militarna – wyci)garka do balonów – 
produkowana przez zak#ady Laurin & Klement 

podczas I wojny "wiatowej.
fot. 3.

Laurin & Klement typ Ms produkowany by#
w latach 1914-1917 i 1919-1920.

fot. 4.
Zniszczona fabryka Laurin & Klement

po po+arze z 1924 r.
fot. 5.

Wn'trze zak#adów Laurin & Klement
w Mladej Boleslavi – lata 1924-1926.

fot. 6.
,koda 125 produkowana by#a jako furgonetka,

minibus i pojazdy specjalne od 1927 r.
fot. 7.

Ci'+arówka ,koda 550 produkowana
w latach 1926-1928.

fot. 8.
,koda 110 produkowana by#a w latach 1925-1929.

fot. 9.
Fabryka w Mladej Boleslavi – lata 1920-1925.
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in$ynierii mechanicznej w Pradze, a nast#pnie 
w Karlsruhe. Nauki pobiera" g"ównie za grani-
c!, m.in. we Francji, Niemczech (w tym czasie 
w Prusach), Anglii i Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. Jego kariera rozpocz#"a si# w 1866*r. 
na stanowisku g"ównego in$yniera hrabiego 
Vald1tejna - Vartenberka w Pil,nie. Emil 'koda 
zrozumia", $e je%li maszyneria w Pil,nie ma 
sta& si# wa$nym i konkurencyjnym graczem 
na rynku, +rma b#dzie musia"a du$o zainwe-
stowa&, wprowadzi& nowe ga"#zie przemys"u 
i*zmodernizowa& produkcj#. Poniewa$ hrabia nie 
mia" g"owy do modernizacji, w 1869 r. sprzeda" 

zak"ad Emilowi. 'koda natychmiast rozpocz!" 
potrzebn! i w efekcie udan! restrukturyzacj#. 
Kupi" ma"! fabryk# z 33 pracownikami, z której 
wkrótce zbudowa" gigantyczne przedsi#biorstwo, 
zatrudniaj!ce 4000 robotników i 200 techników. 

Priorytetowym zadaniem sta"a si# rozbudowa 
fabryki, która obj#"a m.in. budow# bocznicy 
kolejowej w roku 1886. Pocz!tkowo zak"ad 
skupia" si# g"ównie na przemy%le metalowym, 
a podstawowym zakresem jego dzia"alno%ci 
by"a produkcja podzespo"ów do budowy elek-
trowni i elementów %luz wodnych. W 1878*r. 
+rma poszerzy"a swoj! ofert# o urz!dzenia 
dla cukrowni, browarów, a tak$e maszyny 
dla czeskich kopal( i hut $elaza. Asortyment 
z pil,nie(skich zak"adów sprzedawano tak$e 
na W#grzech i w Niemczech. 

Emil 'koda by" nie tylko cenionym in$ynierem, 
ale tak$e niezwykle uzdolnionym biznesme-
nem. Doskonale analizowa" zmieniaj!c! si# 
sytuacj# polityczn! i gospodarcz!, a wyci!-
gni#te wnioski przekuwa" w czyn w postaci 
zmian w fabryce. Prawid"owo oszacowa", $e 
w burzliwej wówczas Europie nadal b#dzie 
obecne du$e zainteresowanie broni!, dlatego 
postawi" na rozwój sektora zbrojeniowego. 
W asortymencie jego zak"adów pojawi"a si# 
bro( dla armii austro-w#gierskiej, m.in. armaty, 
dzia"a samobie$ne czy amunicja do uzbrojenia 
okr#tów wojennych. 

Emil #koda – za"o(yciel koncernu 
Emil 'koda urodzi" si# 18 listopada 1839 r. 

w Pil,nie. By" zatem ca"e pokolenie starszy od 
Klementa i Laurina. Nie doczeka" fuzji z zak"adem 
L&K, któr! przeprowadzi" jego syn. Nigdy nie 
spodziewa" si# te$, $e za"o$ona przez niego 
+rma zas"ynie nie z maszyn, ale z produkcji 
samochodów, a wymy%lone przez niego logo 
ze skrzydlat! strza"! stanie si# rozpoznawalne 
na ca"ym %wiecie. 

'koda by" solidnie wykszta"conym i zapo-
znanym z najnowszymi trendami technicznymi 
swoich czasów specjalist!. Uko(czy" studia 

1

fot. 1.
Wn'trze fabryki ,kody w Pil(nie – pocz)tek XX w.

fot. 2.
Laurin & Klement typ SG z 1913 r.

fot. 3.
Laurin & Klement typ 300.

fot. 4.
Laurin & Klement typ RK-M.

fot. 5.
Wn'trze pojazdu Laurin & Klement typ S.

fot. 6.
Bus Laurin & Klement – lata 1906-1909.

fot. 7.
Trójko#owy motocykl Laurin & Klement

typu LW – 1911 r.
fot. 8.

Laurin & Klement typ G – lata 1908-1911.
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Poza produkcj! zbrojeniow!, w której 'KODA 
jak równy z równym rywalizowa" z niemiec-
kim Kruppem i brytyjskim Vickersem, spó"ka 
specjalizowa"a si# w precyzyjnych maszynach 
ci#$kich – olbrzymich przek"adniach, nap#dach 
statków itp. Turbiny wodne z Pilzna by"y zain-
stalowane chocia$by na wodospadzie Niagara.

Emil 'koda nie doczeka" sukcesu swojego 
przedsi#biorstwa. Zmar" 8 sierpnia 1900 r. 
w*poci!gu w okolicy miasta Selzthal. Po jego 
%mierci funkcj# dyrektora generalnego obj!" 
syn Karl, który okaza" si# równie sprawnym 
biznesmenem jak ojciec. 

unikatowe 'KODY Hispano-Suiza. Na pocz!tku 
maja 1926 r. pierwsza z nich zosta"a sprzeda-
na gabinetowi prezydenta Tomá1a Garrigue 
Masaryka za 280 tys. koron.

Po po"$czeniu ze #KOD)
Dzi#ki dost#powi do %rodków +nansowych 

pil,nie(skiego giganta, fabryka samochodów 
w Mladej Boleslavi mog"a si# dalej rozwija&. 
Dokonano ca"kowitej modernizacji obszarów 
produkcyjnych. Nowa spó"ka funkcjonowa"a 
chwilowo pod nazw! Laurin & Klement – 
'KODA, jednak szybko przekszta"cono j! 
w*'KODA, wyznaczaj!c tym samym koniec marki 
Laurin*&*Klement. De+nitywnie zaprzestano 
te$ produkcji rowerów i motocykli. 

W 1926 r. podczas 18. Mi#dzynarodowej 
Wystawy Samochodowej w Pradze zaprezento-
wano pierwsze auto z Mladej Boleslavi z*nowym 
logo 'KODY. Przyj#ty program produkcji sk"ada" 
si# z pi#ciu rodzajów samochodów osobo-
wych. W tym samym okresie konstruktorzy 

z zak"adów w Mladej Boleslavi oddali do r!k 
u$ytkowników historyczn! 'KOD. 110, która 
zapisa"a si# na kartach czechos"owackiej 
motoryzacji tym, $e jako pierwszy model 
z*zak"adów w Mladej Boleslavi wyjecha"a z*hal 
monta$owych w ilo%ci 1000 egzemplarzy. 
Produkowano równie$ najbardziej podstawowy 
typ 110, lekkie pojazdy u$ytkowe typu 115, 
masywne i ci#$kie typy 500 oraz najwi#kszy 
ze wszystkich typ 540 (pó,niejszy wariant 
z mocniejszym silnikiem nazwano 550). Na 
wszystkich autach miejsce emblematu L&K 
zaj#"a uskrzydlona strza"a 'KODY.

Václav Laurin zmar" 4 grudnia 1930 r., zaledwie 
cztery dni po %mierci swej ukochanej ma"$onki. 
Nagrobek wspólnika i przyjaciela, znajduj!cy 
si# w centralnej cz#%ci starego cmentarza 
miejskiego w Mladej Boleslavi, Václav Klement 
zleci" ozdobi& p"askorze,b! motocykla typu A, 
od którego marka L&K rozpocz#"a sw! pi#kn! 
przygod# z motoryzacj!. W takiej formie prze-
trwa" do czasów obecnych.

2

#KODA – potentat przemys"u zbrojeniowego 
W ostatniej dekadzie XIX w. pil,nie(skie 

zak"ady rozwija"y si# niezwykle dynamicznie 
i wkrótce rozros"y do gigantycznej fabryki! 
12 grudnia 1899 r. nast!pi"o przekszta"cenie 
w spó"k# akcyjn!. Zak"ady 'KODA sta"y si# 
wówczas jednym z najwi#kszych na terenie 
Austro-W#gier przedsi#biorstw produkcyjnych 
i jednym z najwa$niejszych w Europie dostaw-
ców broni podczas I wojny %wiatowej. Jeszcze 
przed wybuchem I wojny %wiatowej, 'koda 
by"a najwi#ksz! fabryk! zbrojeniow!, a*zara-
zem wytwórc! ci#$kiego sprz#tu w*regionie. 

Kiedy 'KODA ustanowi"a efektywny proces 
produkcji, sta"a si# o+cjalnym dostawc! broni 
dla Cesarstwa Austro-W#gierskiego. W asorty-
mencie zak"adów znajdowa"y si# m.in. armaty, 
dzia"a samobie$ne czy amunicja do uzbrojenia 
okr#tów wojennych.

Przedsi#biorstwo realizowa"o równie$ 
zamówienia zbrojeniowe dla Brytyjczyków, 
Francuzów, Niemców i Rosjan, a jego przed-
stawicielstwa handlowe rozsiane by"y niemal 
na ca"ym %wiecie. Fabryka zatrudnia"a prawie 
35 tys. ludzi, a produkcja broni trwa"a równie$ 
przez II wojn# %wiatow!.

Karl #koda – godny nast!pca ojca
Pod rz!dami Karla 'kody spó"ka rozpo-

cz#"a proces kolejnych przemian. Wykupuj!c 
i*przejmuj!c pomniejsze b!d, konkurencyjne 
wytwórnie, zacz#"a przekszta"ca& si# w koncern. 
Jeszcze przed wybuchem I wojny %wiatowej, 
'KODA by"a najwi#ksz! fabryk! zbrojeniow!, 
a zarazem wytwórc! ci#$kiego sprz#tu w re-
gionie. Zacz#"y powstawa& w niej tak$e silniki 
lotnicze oraz – po 1919 r. – pierwsze pojazdy 
cywilne. W 1923 r. Karl 'koda podj!" decyzj# 
o rozpocz#ciu wspó"pracy z hiszpa(sk! +rm! 
Hispano-Suiza. Rok pó,niej zak"ady w Pil,nie 
opu%ci" pierwszy samochód – model 25/100.

W chwili fuzji z przedsi#biorstwem L&K 
bohemskie fabryki 'KODY wytwarza"y krótkie, 
ekskluzywne serie modeli na licencji jednej 
z*najbardziej luksusowych marek samocho-
dów na %wiecie, hiszpa(skiej Hispano-Suizy. 
Sto najbardziej wyszukanych technicznie 
i*najszybszych wozów lat 20. XX w. by"o dzi#ki 
temu zbudowanych w Czechach: tak powsta"y 

fot. 1.
Karl von ,koda (1878-1929) obj)# po "mierci ojca 

funkcj' dyrektora generalnego.
fot. 2.

Prototyp pancernego samochodu PA-II 
marki ,koda – 1923 r.

fot. 3.
Prezydent Czechos#owacji Tomá- Masaryk 

(drugi z lewej) podczas przeja+d+ki 
,kod) Hispano-Suiza 25/100 – 1926 r.

fot. 4.
Ekskluzywna ,koda Hispano Suiza 

wytwarzana by#a od 1925 r. w krótkich seriach 
na licencji hiszpa$skiej marki.
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#KODA – logo inspirowane pióropuszem
Pomys" na znak firmowy zrodzi" si# nie-

spodziewanie podczas podró$y Emila 'kody 
do Ameryki Pó"nocnej w drugiej po"owie 

XIX w., któr! odby" przy okazji budowy elek-
trowni nad wodospadem Niagara. Czeskiego 
in$yniera niezwykle zafascynowa"a kultura 
ameryka(skich Indian. Na jednym z totemów 

zauwa$y" motyw Indianina z pióropuszem oraz 
strza"#. Elementy te postanowi" wykorzysta& 
jako logo marki. Strza"a mia"a symbolizowa& 
nieustaj!cy rozwój, pr#dko%&, pój%cie na-
przód. Pióropusz to znak wolno%ci, a ko"o 
w pióropuszu oznacza celno%& i trafno%& 
w*podejmowaniu decyzji.

W 1920 r. symbol ten nazwano „Indianinem”. 
W grudniu 1923 r. w Biurze ds. Innowacji 
i*Rejestracji Modelowej w Pil,nie zarejestrowano 
dwa ró$ne znaki towarowe. Pierwszy z*nich 
przedstawia" uskrzydlon! strza"# skierowan! 
w prawo, z pi#cioma piórami w kó"ku, a drugi 
skrzydlat! strza"# z trzema piórami. Twórc! 
graficznego projektu by" ówczesny dyrektor 
handlowy zak"adów 'KODY – Tomá1 Maglic. 
Ostatecznie wybrano drugi wariant. S"ynna 
uskrzydlona strza"a z trzema piórami do dzi% 
stanowi logo 'KODY i jest znakiem towarowym 
rozpoznawanym na ca"ym %wiecie. Napis 
„'KODA” zosta" dodany w 1936 r.

Hrdli*ka i powstanie #KODA Auto
Hrdli0ka to cz"owiek, o którym nie mo$na 

nie wspomnie&. To nie tylko %wietny in$ynier 
i pasjonat motoryzacji. To jedna z legendar-
nych postaci 'KODY, cz"owiek, dzi#ki któremu 
fabryka 'KODA Auto nie zgin#"a w wielkim 
produkcyjnym konglomeracie.

W okresie mi#dzywojennym koncern 
'KODA reprezentowa" ca"y ci#$ki, zbrojeniowy 

i motoryzacyjny przemys" czechos"owacki. 
Dysponowa" fabrykami w Pil,nie, Mladej 
Boleslavi, Libercu i Pradze, nie licz!c mniej-
szych wytwórni. Zatrudnia" przesz"o 65 tys. 
osób w samej Czechos"owacji! Dyrektorem 
generalnym w 1927 r. zosta" Karel Loevenstein, 
geniusz organizacyjny i +nansowy, który potra+" 
doskonale dobiera& sobie ludzi. Jednym z nich 
by" m"ody in$ynier i mened$er – Karel Hrdli0ka, 

którego zatrudni" najpierw na stanowisku 
szefa ds. organizacji pracy. Potem powierzy" 
mu prowadzenie ca"ej fabryki samochodowej 
w*Mladej Boleslavi.

Hrdli0ka mia" wiele talentów, w tym in$ynie-
ryjny. Niezale$nie od znakomitego zarz!dzania 
zad"u$onym po kryzysie przedsi#biorstwem, 
wci!$ osobi%cie prowadzi" badania technicz-
ne i konstrukcyjne. I w"a%nie on jest autorem 
pierwszych rozwi!za(, które na d"ugie lata sta"y 
si# cechami charakterystycznymi samochodów 
'KODA – zarówno w dziedzinie konstrukcji 
silników, jak i podwozi.

To Hrdli0ka, dzi#ki swojemu uporowi, do-
prowadzi" do wydzielenia fabryki samochodów 
'KODA ze struktur przemys"owego koncernu. 
W 1930 r. powsta"a Spó"ka Akcyjna do Produkcji 
Automobili (ASAP), w sk"ad której wesz"y: siedziba 
w Pradze, fabryka w Mladej Boleslavi, Wydzia" 
Automobilowy Fabryki Zbrojeniowej 'KODA 
w*Pil,nie, Zak"ad Naprawczy Samochodów „Elka” 
w*Pradze oraz wszystkie warsztaty bran$owe, biura 
handlowe i przedstawicielstwa samochodowe.

1

2

fot. 1.
Kabriolet Laurin & Klement typ S – 1911 r.

fot. 2.
Laurin & Klement model SG – 1913 r.

fot. 3.
Laurin & Klement – ,koda 110 –

eksponat z Muzeum w Mladej Boleslavi.
Pojazd posiada# podwójne oznaczenie na masce.

fot. 4-5.
Plakaty reklamowe ,kody z lat 1927-1929.

fot. 6.
,koda 4R produkowana by#a od 1928 r.

fot. 7.
Wóz stra+acki wyprodukowany przez ,kod' w 1930 r.
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