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ŠKODA AUTO ve Vrchlabí vyrobila třímiliontou přímo řazenou 
automatickou převodovku DQ200 
 

› Závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí na výrobu komponent je jedním z nejmodernějších výrobních 

provozů koncernu Volkswagen 

› Denně ve Vrchlabí vzniká 2 200 dvouspojkových přímo řazených automatických převodovek 

› Úspěch výroby komponent ve Vrchlabí začal po náročné transformaci závodu v roce 2012 

 

Vrchlabí, 18. listopadu 2019 – V závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí, kde se vyrábějí převodovky, dnes 

sjela z pásu třímiliontá přímo řazená automatická převodovka DQ200. Tento milník dokládá význam 

vrchlabského závodu v rámci celosvětové výrobní sítě koncernu Volkswagen.  

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO za výrobu a logistiku, zdůrazňuje: „Dnes jsme 

překonali milník 3 milionů vyrobených převodovek typu DQ200. Dokládá to, že naše převodovky jsou sedm let 

po uvedení na trh nadále na špičkové úrovni a žádané v celém koncernu. Současně tento úspěch působivě 

dokresluje vysokou technickou kompetenci našeho týmu v závodě Vrchlabí. Jsem přesvědčený, že tady v 

budoucnosti ještě společně dosáhneme dalších výrobních rekordů.“  

 

Ivan Slimák, vedoucí závodu Vrchlabí, doplňuje: „Velký úspěch naší přímo řazené automatické převodovky 

DQ200 je nedělitelně spojen s úspěšnou transformací závodu ve Vrchlabí v roce 2012. Důsledně sázíme na 

technologie z oblasti průmyslu 4.0. Ty zajišťují nejvyšší možnou přesnost výroby i při komplexních výrobních 

operacích jako je například zakládání pístů řazení.“ 

 

Náročně konstruovaná přímo řazená automatická převodovka (DSG) typu DQ200 se montuje do řady modelů 

značky ŠKODA a dalších vozů koncernu Volkswagen. 38 procent převodovek vyrobených v závodě ve Vrchlabí 

najde využití ve vozech značky ŠKODA, 62 procent se montuje do vozů jiných značek koncernu Volkswagen. 

Více než polovinu všech vyrobených převodovek dodává společnost ŠKODA AUTO do Německa, dalšími 

odběrateli jsou mimo jiné závody v Indii, Polsku, Rusku, Španělsku, Jihoafrické republice a v Maďarsku. 

 

Další informace: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 773 

Martina Gillichová 

Tisková mluvčí závodů Kvasiny a Vrchlabí 

martina.gillichova@skoda-auto.cz 

T +420 730 862 526 
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Fotografie a infografiky k tiskové informaci: 

 

 

ŠKODA AUTO ve Vrchlabí vyrobila třímiliontou přímo 

řazenou automatickou převodovku DQ200 

V závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí, kde se vyrábějí 

převodovky, dnes sjela z pásu třímiliontá přímo řazená 

automatická převodovka DQ200. Tento milník dokládá 

význam vrchlabského závodu v rámci celosvětové výrobní 

sítě koncernu Volkswagen.  

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Infografika: ŠKODA AUTO ve Vrchlabí vyrobila 

třímiliontou přímo řazenou automatickou převodovku 

DQ200 

38 procent převodovek vyrobených v závodě ve Vrchlabí 

najde využití ve vozech značky ŠKODA, 62 procent se 

montuje do vozů jiných značek koncernu Volkswagen. Více 

než polovinu všech vyrobených převodovek dodává 

společnost ŠKODA AUTO do Německa, dalšími odběrateli 

jsou mimo jiné závody v Indii, Polsku, Rusku, Španělsku, 

Jihoafrické republice a v Maďarsku. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Infografika: ŠKODA AUTO ve Vrchlabí vyrobila 

třímiliontou přímo řazenou automatickou převodovku 

DQ200 

Závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí na výrobu komponent je 

jedním z nejmodernějších výrobních provozů koncernu 

Volkswagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení 

mobility“. 
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