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ŠKODA AUTO VE VRCHLABÍ VYROBILA
3 000 000. PŘEVODOVKU DSG
  JEDEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH ZÁVODŮ V EVROPĚ SI LETOS PŘIPOMÍNÁ  155 LET  EXISTENCE 

7 historických kroků
k výrobě špičkové 7stupňové převodovky

Moderní provoz v podhůří Krkonoš
Ve vrchlabském závodě se pracuje s přesností na 1 mikrometr,

což je méně než lidský vlas. 

LOGISTIKA
V logistice automobilka používá 

autonomní robot Omron. Robot je na 
cestě po závodě schopen rozpoznávat 
překážky, a pokud je to nutné, změní 

trasu, aby se dostal do cíle v nejkratším 
čase. Přispívá tak k dalšímu 

zvyšování bezpečnosti práce 
i efektivity přepravy v závodě.

PROCESNÍ TECHNIKA
Procesní technika zajišťuje výběr, 

skladování, doplňování a péči  
o procesní materiál strojního zařízení. ÚDRŽBA

MECHANICKÉ OBRÁBĚNÍ

MECHATRONIKA
Mechatronika je inteligentní ovládání 

automatické převodovky. Při 
její výrobě jsou zvýšené nároky na 

čistotu, která má přímý vliv na funkci 
a spolehlivost řazení.

KALÍRNA
K vakuové cementaci všech dílů 

dochází v přetlaku helia při 960 °C.

1864
Založení továrny

Firma Ignaz Theodor Pete-
ra a synové vyráběla kočáry 
a saně, na jejichž konstrukci 
se využilo především dřevo, 

železo a kůže.

1908
Zahájena zakázková 

výroba karoserií
Díky rozvoji automobilové-
ho průmyslu v regionu byla 

v roce 1908 zahájena  
zakázková výroba

karoserií.

2012
Modernizace 

a nová éra
Investicí 250 milionů eur 
do špičkových výrobních 

technologií a logistiky zde 
vyrostl moderní provoz 

pro náročnou výrobu 
převodovek.

2008
Miliontý automobil

Vyroben miliontý vůz ve Vrch-
labí od vstupu VW v roce 1991. 
Jednalo se o model OCTAVIA 
COMBI 2.0 TDI. V závodě se 
vyráběly i další modely, např. 

OCTAVIA RS a OCTAVIA 
SCOUT.

1946
První ŠKODA z Vrchlabí

Prvním sériovým vozem ŠKODA, 
který vyjel z vrchlabské továrny, 

se stala ŠKODA 1101/1102 „TUDOR“. 
V roce 1952 následovaly modely ŠKODA 

1200 a 1201.

1968
Legendární ŠKODA 1203

Sériová výroba automobilu ŠKODA 
1203 se rozeběhla 20. listopadu 1968 

v rekonstruovaném závodě.

Za rychlou přípravu výroby převodovek  
DQ200 a za dynamický rozvoj dostal vrchlabský 
závod v roce 2015 titul Továrna roku. Je to jedno 
z nejprestižnějších ocenění v evropském zpracova-
telském průmyslu. 

Ojedinělým vozem vyráběným také ve Vrchlabí byl 
pick-up pro volný čas ŠKODA FELICIA FUN. Napůl 
užitkový vůz, napůl kabriolet s prvky SUV se před-
stavil v září 1996. Vyrobilo se jej téměř 4000 exem-
plářů a dnes patří k vyhledávaným youngtimerům. 

Ve Vrchlabí 
vznikla v 60. 
letech i formule. 
Jednalo se o spor-
tovní prototyp ŠKODA 
F3, který poháněl upravený 
motor z vozu ŠKODA 1000 MB. 
Čtyřválec 1,0 l s hliníkovým blo-
kem měl výkon až 66 kW, což vozu 
o hmotnosti 410 kg umožnilo dosažení 
210 km/h.

352 součástek

22 variant

72 kg

Závod společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí slaví letos 155. výročí svého založení v roce 1864. První automobil značky ŠKODA zde vznikl v roce 1946. Závod byl vždy známý velmi precizní 
a pokrokovou výrobou, i proto právě zde byl v roce 2012 vybudován provoz pro výrobu jedněch z nejmodernějších převodovek: dvouspojkových 7stupňových automatických převodovek  
s přímým řazením. Denní kapacita převodovek činí 2 200 kusů, v roce 2019 zde byla vyrobena již třímiliontá převodovka DQ200.
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MĚROVÉ STŘEDISKO
Celé středisko je odděleno dilatační 

spárou, aby se zamezilo přenosu vibrací 
z okolí. Denně se zde provádí až  

800 měření, a to 24 hod denně,  
7 dní v týdnu.
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ANALÝZA KVALITY
Pro analýzy je používána 

klimatická komora, ve které je 
možné simulovat podmínky pro provoz 

převodovky v rozmezí -40 °C
až +180 °C.
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MONTÁŽ
100 % smontovaných převodovek

je prověřováno ve zkušebních
stavech. V zátěžovém testu se 

převodovka zkouší při rychlosti
až 180 km/h.
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 VĚDĚLI JSTE, ŽE ... 

 PŘEVODOVKA POD LUPOU   

Efektivní automatická 
7stupňová převodovka  

DQ200 se skládá ze 352 
součástek a vyniká rychlým 

řazením stupňů. Ve srov-
nání s tradiční automatickou 

převodovkou nabízí i větší 
úsporu paliva. Existuje ve 22 

variantách a díky své moder-
ní konstrukci váží jen 72 kg, je 

tedy o 8 kg lehčí než původní 
6stupňové ústrojí DSG.

2018
Digitalizace a Průmysl 4.0

Další moder-
nizace zajišťuje 
použití futuris-

tických výrobních 
postupů. Jedním 
z pomocníků je 
například auto-

nomní trans-
portní robot. 


