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Vyznamenání pro závod ŠKODA AUTO: ‚Továrna 

roku 2015’ je ve Vrchlabí  
 

› Výrobní závod společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí byl vyznamenán 

odborným časopisem Produktion a poradenskou firmou A.T. Kearney 

› Odborná porota ocenila úspěšnou proměnu závodu společnosti ŠKODA AUTO 

ve Vrchlabí z montážního závodu v moderní závod na výrobu převodovek 

› Koncern Volkswagen a společnost ŠKODA AUTO do výroby agregátů ve 

Vrchlabí dosud společně investovali 245 milionů eur 

 

Mladá Boleslav/Ulm, 9. března 2016 – Výrobní závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí 

získal vyznamenání ‚Továrna roku 2015/Die Fabrik des Jahres 2015’. Tato cena 

byla předána dne 1. března 2016 v Ulmu (Bádensko-Württembersko/Německo). 

Rozhodujícím faktorem pro rozhodnutí poroty o udělení titulu ‚Továrna roku’ 

v kategorii ‚Vynikající rozvoj závodu’ byla rychlá a úspěšná transformace 

vrchlabské továrny ze závodu na výrobu vozů v závod na výrobu komponentů. 

 

„Toto vyznamenání nás naplňuje hrdostí a je skvělým oceněním vynikající práce celého 

týmu,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby Michael 

Oeljeklaus a dodává: „Společným úsilím podniku, zaměstnanců i odborů jsme závod ve 

Vrchlabí proměnili ve vysoce moderní závod na výrobu převodovek a zajistili tak jeho 

budoucnost.“ 

 

ŠKODA AUTO získala v soutěži ‚Továrna roku 2015/Die Fabrik des Jahres 2015’ první 

cenu v kategorii ‚Vynikající rozvoj závodu’. Hodnocení probíhalo podle kritérií zvyšování 

hodnoty, spokojenost zákazníků, kvalita, inovace a hospodárnost. Porota, složená 

z významných představitelů průmyslu a výzkumu ve svém zdůvodnění vyzdvihla, že 

značka ŠKODA provedla transformaci vrchlabského závodu z továrny na výrobu vozů 

v závod na výrobu komponentů za velice krátkou dobu. 

 

„Tato cena je velkým uznáním pro celý tým společnosti ŠKODA AUTO, který svou 

kompetencí, angažovaností a vysokou flexibilitou úspěšně realizoval transformaci 

závodu,“ říká Frank Engel, vedoucí výroby komponentů, při přebírání ceny v Ulmu.  

 

‚Továrna roku/Die Fabrik des Jahres’ je jednou z nejprestižnějších soutěží průmyslových 

závodů v Evropě, kterou od roku 1992 pořádá odborný časopis Produktion a poradenská 

společnosti A.T. Kearney. Soutěže ‚Továrna roku/Die Fabrik des Jahres’ se mohou 

zúčastnit podniky všech odvětví, které mají více než 100 zaměstnanců.  

 

Na počátku roku 2011 koncern Volkswagen rozhodl o výrobě převodovek DQ 200 v 

závodě ve Vrchlabí. V říjnu 2012 pak z linky sjela první sériově vyrobená převodovka 

DQ 200. Do místní výroby převodovek DSG investovala společnost ŠKODA AUTO spolu 

s koncernem Volkswagen dosud dne zhruba 245 milionů eur. Většina z toho směřovala 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/


 

ŠKODA Media Services:  

http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 

ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,  

293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

 

Tisková zpráva, Strana 2 z 3 

 
do technických zařízení a dalších opatření, jako například do tréninkového centra pro 

výrobu převodovek, do logistiky, měrového střediska, laboratoří a do centra pro analýzy 

kvality. Za zhruba 27 milionů eur byly postaveny nové budovy a modernizovány budovy 

stávající. 

 

V současné době ŠKODA AUTO výrobní kapacitu ještě rozšiřuje. Od dubna 2016 vzroste 

denní výrobní kapacita z 1 500 na 2 000 převodovek DQ 200. Do rozšíření výroby 

investovala automobilka dalších 25 milionů eur. Již v roce 2014 byla výrobní kapacita 

zvýšena z 1 000 na 1 500 převodovek DSG denně. 

 

Sedmistupňová přímo řazená převodovka DQ 200 ze závodu Vrchlabí, která se používá 

ve vozech značky ŠKODA a vozech dalších koncernových značek, patří mezi 

nejmodernější automatické převodovky v celém automobilovém průmyslu. 

 

Dosud byl v závodě ve Vrchlabí vyroben celkem jeden milion převodovek DQ 200. Ve 

výrobě převodovek ve Vrchlabí pracuje zhruba 1 000 zaměstnanců. ŠKODA AUTO je tak 

jedním z největších průmyslových zaměstnavatelů Královéhradeckého kraje  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Jozef Baláž, Vedoucí komunikace podniku   Jana Bahníková, Komunikace podniku  
P +420 326 811 773     P +420 326 811 738  
jozef.balaz@skoda-auto.cz   jana.bahnikova3@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Vyznamenání pro závod ŠKODA AUTO: 

„Továrna roku 2015“ je ve Vrchlabí  

Závod společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí získal 

vyznamenání ‚Továrna roku/Die Fabrik des Jahres 

2015’ v kategorii ‚Vynikající rozvoj závodu’. Cenu 

převzali: Frank Engel, vedoucí výroby komponentů 

(vpravo), a Ivan Slimák, vedoucí závodu ve Vrchlabí. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Vyznamenání pro závod ŠKODA AUTO: 

„Továrna roku 2015“ je ve Vrchlabí   

Ve Vrchlabí vyrábí ŠKODA AUTO od roku 2012 

moderní přímo řazenou převodovku DQ 200. 

V současné době ŠKODA výrobní kapacitu dále 

rozšiřuje. Od dubna 2016 se denní výrobní kapacita 

zvýší z 1 500 až na 2 000 převodovek DQ 200 

denně. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti 

a Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25 900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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