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ŠKODA AUTO buduje spolupráci se Střední 
odbornou školou a učilištěm ve Vrchlabí  
 

› Praktická učební pomůcka: ŠKODA AUTO předala Střední odborné škole a Střednímu 

odbornému učilišti ve Vrchlabí přímo řazenou převodovku DQ 200  

› Tato spolupráce připravuje žáky na praxi ve vrchlabském závodě na výrobu komponentů  

› V únoru letošního roku vyrobila ŠKODA AUTO v závodě Vrchlabí 1,5miliontou 

dvouspojkovou převodovku DQ 200  

› Přímo řazené převodovky se používají v modelech značky ŠKODA a dalších vozech 

koncernu Volkswagen  

› ŠKODA AUTO úzce spolupracuje s mnoha vzdělávacími institucemi v České republice  

 

Mladá Boleslav, 7. duben 2017 – ŠKODA AUTO rozšiřuje spolupráci se Střední odbornou 

školou a Středním odborným učilištěm ve Vrchlabí. Tradiční český podnik předal dnes škole 

moderní přímo řazenou převodovku typu DQ 200. Žáci ji budou moci do hloubky 

prozkoumat, rozebrat a zase smontovat a získat tak první zkušenosti v oblasti fungování 

převodovek. Mladí lidé, zajímající se o techniku, se tak mohou optimálně připravovat na 

praxi ve vrchlabském závodě společnosti ŠKODA AUTO. Závod Vrchlabí se v minulých 

letech stal high-tech lokalitou a jedním z důležitých pilířů výroby společnosti ŠKODA AUTO. 

Moderní převodovka DQ 200 se používá v četných modelech značky ŠKODA i v dalších 

vozech koncernu Volkswagen. 

 

„Výroba komponent ve Vrchlabí je důležitým pilířem našeho koncernového svazku,“ říká Ivan 

Slimák, vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. „Přímo řazená převodovka DQ 200 je high-

tech produkt, který se vyznačuje vysokými nároky na kvalitu. Pro výrobu proto potřebujeme 

kvalifikované odborníky. Považujeme za důležité seznámit mladé lidi zajímající se o techniku 

s náročnými technologiemi již s předstihem. S naší přímo řazenou převodovkou nyní mohou žáci 

vydatně experimentovat,“ pokračuje Slimák. 

 

Samotná přímo řazená převodovka DQ 200 se skládá z 352 jednotlivých komponent. Toto 

komplexní zařízení nyní mohou žáci díky převodovce poskytnuté společností ŠKODA AUTO do 

detailu prozkoumat, rozebrat a následně zase smontovat. Možnost praktického vyzkoušení jim 

pomůže k lepšímu pochopení konstrukce a fungování náročného systému. Zkušenosti, které 

studenti nasbírají v oblasti výroby převodovek, je optimálně připraví na praxi v závodě na výrobu 

komponentů ve Vrchlabí. První žáci tam svou praxi absolvují v příštím školním roce. Pro co nejlepší 

přípravu učitelů na výuku týkající se převodovky zorganizovala automobilka ŠKODA v únoru 

workshop. 

  

Automobilka ŠKODA klade velký důraz na podporu vzdělávání a spolupracuje s 35 středními 

školami, 17 českými a osmi zahraničními univerzitami. Ke vzdělávacím zařízením, která ŠKODA 

podporuje, patří také Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ve Vrchlabí. ŠKODA dále 

úzce spolupracuje s místními úřady a institucemi a podporuje četné kulturní i ekologické projekty. 

S přibližně 1 000 zaměstnanci patří závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí k nejvýznamnějším 

zaměstnavatelům v Královéhradeckém kraji. 
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Vrchlabí: Závod s velkou historií 

Závod ve Vrchlabí na úpatí Krkonoš byl založen roku 1864 jako sedlářství, od roku 1908 zde 

vznikaly automobilové karoserie. Jako první model ŠKODA sjela roku 1946 z linky ŠKODA 

TUDOR. V roce 2012 se uskutečnila transformace závodu z výroby vozů na výrobu komponentů. 

Během 18 měsíců zřídil český výrobce automobilů novou závodní halu a zmodernizoval stávající 

zařízení – celkem investovala ŠKODA s koncernem Volkswagen 250 miliónů eur. Odborný časopis 

„Produktion“ a poradenská firma A.T. Kearney zvolily v roce 2015 tento high-tech závod na základě 

jeho rychlé transformace za „Továrnu roku“ v kategorii „Vynikající rozvoj závodu.“ Jedná se o jednu 

z nejrenomovanějších cen pro zpracovatelský průmysl v Evropě. Dnes se ve Vrchlabí denně vyrábí 

více než 2 000 přímo řazených převodovek typu DQ 200 – ročně opustí závod asi 510 000 kusů. 

Závod ve Vrchlabí je připraven na výzvy i v oblastech digitalizace a automatizace v rámci průmyslu 

4.0. Již v roce 2015 byl do sériové výroby dvouspojkové převodovky DQ 200 v závodě Vrchlabí 

nasazen kolaborativní robot. Člověk a stroj tak společně provádí ty nejcitlivější úkony. 

 

 

Další informace: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí Komunikace podniku 

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

jozef.balaz@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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ŠKODA AUTO buduje spolupráci se Střední odbornou 

školou a učilištěm ve Vrchlabí  

Za ŠKODA AUTO dnes předal škole moderní přímo 

řazenou převodovku typu DQ 200 Ing. Pavel Novotný, 

vedoucí výroby DQ 200 (na snímku třetí zleva). Žáci ji 

budou moci do hloubky prozkoumat, rozebrat a zase 

smontovat a získat tak první zkušenosti v oblasti fungování 

převodovek. 

 

Download                                           Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

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 koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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