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Vrchlabský závod ŠKODA vyrobil 1,5 milionu 

dvouspojkových převodovek DQ 200 
 

› Dvouspojkové převodovky DSG z Vrchlabí se používají v celé řadě modelů 

značky ŠKODA i ve vozech dalších značek koncernu Volkswagen  

› Vrchlabský závod vyrábí více než 500 000 převodovek DQ 200 ročně 

› Vysoce moderní závod je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů 

v Královéhradeckém kraji 

 

Mladá Boleslav, 9. února 2017 – Závod společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí 

vyrobil od zahájení výroby v roce 2012 1,5 milionu dvouspojkových převodovek 

DQ 200. Tato moderní převodovka se používá v celé řadě modelů značky ŠKODA 

i ve vozech dalších značek koncernu Volkswagen. Vyznačuje se rychlou změnou 

převodových stupňů během několika milisekund a maximálním komfortem 

řazení. 

 

Společnost ŠKODA AUTO vyrábí ve vrchlabském závodě celkem 28 variant převodovky 

DQ 200, přičemž každá se skládá z 352 součástek. „V posledních letech jsme továrnu 

proměnili ve vysoce moderní závod a učinili z ní pilíř výroby společnosti ŠKODA AUTO. 

Jeden a půl milionu vyrobených převodovek od roku 2012 jasně ukazuje výkonnost 

našich zaměstnanců v závodě Vrchlabí,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA 

AUTO za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.   

 

Vrchlabský závod se pyšní více než stopadesátiletou tradicí. V roce 1864 ho založil Ignác 

Teodor Petera jako sedlářství. Od roku 1908 vznikaly na úpatí Krkonoš karoserie pro 

automobily. Prvním vyráběným modelem značky ŠKODA byl v roce 1946 vůz Tudor. 

V roce 2012 se uskutečnila transformace vrchlabského závodu z výroby automobilů 

na výrobu převodovek. Za 18 měsíců byla postavena nová výrobní hala, stávající haly 

byly modernizovány. Denní výrobní kapacita se zvýšila na více než 2 000 dvouspojkových 

převodovek typu DQ 200. Závod ve Vrchlabí nyní vyrábí přibližně 510 000 kusů 

převodovek ročně. Uplatnění nacházejí nejen ve vozech ŠKODA, ale i v modelech dalších 

koncernových značek. 

 

ŠKODA AUTO společně s koncernem Volkswagen investovala celkem 250 milionů eur do 

modernizace výrobních hal, nákupu technologií, zřízení tréninkového centra výroby 

převodovek i do oblasti logistiky. Zároveň ŠKODA AUTO úzce spolupracuje s místními 

úřady a institucemi a podporuje celou řadu kulturních i ekologických projektů. Vrchlabský 

závod patří se zhruba 1 000 zaměstnanci k nejvýznamnějším zaměstnavatelům 

v Královéhradeckém kraji. 

 

Tento vysoce moderní závod získal v roce 2015 mezinárodní ocenění „Továrna roku“ 

v kategorii „Vynikající rozvoj závodu.“ Ocenění uděluje odborný časopis ‚Produktion’ a 

poradenská firma A. T. Kearney a patří k nejprestižnějším tohoto druhu v Evropě. 

Výrobní závod byl oceněn na základě kritérií jako jsou růst hodnoty, spokojenost 
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zákazníků, kvalita, inovace a hospodárnost. Odborná porota složená z předních zástupců 

průmyslu a výzkumu ocenila ve svém zdůvodnění rychlou transformaci závodu z montáže 

vozů v moderní výrobu převodovek. 

 

Kromě převodovek ve vrchlabském závodě se vyrábí také mechanické převodovky 

MQ 200 a MQ 100 v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Zde ŠKODA AUTO 

vyrábí na 2 500 převodovek denně a tedy více než 570 000 převodovek ročně. Výroba 

převodovek v Mladé Boleslavi zaměstnává přibližně 700 lidí. Používají se v modelech 

CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI a SUPERB i v mnoha vozech dalších značek 

koncernu Volkswagen.  

  

 

Vybrané milníky výroby převodovek ve ŠKODA AUTO: 

 

02/2017: 1,5 mil. DQ 200 v závodě Vrchlabí 

02/2016: 1 mil. DQ 200 v závodě Vrchlabí 

12/2015: 6 mil. MQ 200 v závodě Mladá Boleslav 

10/2015: 1 mil. MQ/SQ 100 v závodě Mladá Boleslav 

10/2014: 0,5 mil. DQ 200 v závodě Vrchlabí 

02/2013: 5 mil. MQ 200 v závodě Mladá Boleslav 

09/2012: zahájení výroby DQ 200 v závodě Vrchlabí 

01/2011: 4 mil. MQ 200 v závodě Mladá Boleslav 

05/2009: 3 mil. MQ 200 v závodě Mladá Boleslav 

06/2007: 2 mil. MQ 200 v závodě Mladá Boleslav 

03/2005: 1 mil. MQ 200 v závodě Mladá Boleslav 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 771 

jozef.balaz@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

Vrchlabský závod vyrobil 1,5 milionu 

dvouspojkových převodovek DQ 200 

M0oderní převodovka DQ 200 se používá v celé 

řadě modelů značky ŠKODA i ve vozech dalších 

značek koncernu Volkswagen. Vyznačuje se 

rychlou změnou převodových stupňů během 

několika milisekund a maximálním komfortem 

řazení. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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