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ŠKODA AUTO balí díly určené pro Indii do biologicky 
rozložitelných fólií 
 

› GreenLogistics: Zaměstnanci CKD centra v mateřském závodě společnosti ŠKODA AUTO 

v Mladé Boleslavi používají pro automobilové díly ekologický obalový koncept 

› Prevence spotřeby plastů: Biologicky rozložitelné fólie nahradí měsíčně přibližně 500 

kilogramů umělohmotných fólií 

› Cirkulární ekonomika: Organický obalový materiál se v závodě v indické Púně kompostuje a 

v logistickém parku používá jako pomocná půdní látka 

 

Mladá Boleslav, 9. září 2020 – V rámci aktuálního pilotního projektu společnost ŠKODA AUTO 

testuje biologicky rozložitelné fólie pro balení dílů automobilů před expedicí do závodu 

v indické Púně. Tyto fólie chrání díly stejně účinně jako běžné fólie z umělé hmoty. Významný 

rozdíl spočívá v tom, že se po použití dají zkompostovat a po třech až šesti měsících se 

v logistickém parku v Púně uplatňují jako pomocná půdní látka. Tento obalový koncept 

využívají zaměstnanci CKD centra v mateřském závodě společnosti ŠKODA AUTO v Mladé 

Boleslavi, automobilka tím měsíčně ušetří přibližně 500 kilogramů běžných plastových fólií. 

 

David Strnad, vedoucí logistiky značky ve ŠKODA AUTO, zdůrazňuje: „Ve společnosti ŠKODA AUTO 

se komplexně zabýváme průběžnou optimalizací naší ekologické stopy. Za tímto účelem systematicky 

povzbuzujeme své zaměstnance, aby rozvíjeli a realizovali inovativní koncepty. Konkrétním příkladem 

výše uvedeného jsou kompostovatelné obaly pro dodávky našich dílů do Indie. Společně s našimi 

kolegy ve výrobním závodě v Púně v současnosti úspěšně testujeme fólie na bázi kukuřičného škrobu. 

Tímto způsobem se nám podařilo snížit množství běžných plastových obalů pro dodávky dílů do Púny 

o polovinu, přičemž poskytují dílům stejnou účinnost ochrany.“   

 

Za účelem efektivního snížení potřeby obalové fólie pro komponenty před expedicí do indické Púny 

hledal útvar logistiky ŠKODA AUTO cíleně biologicky rozložitelné náhrady. V CKD centru v Mladé 

Boleslavi následně otestovali kompostovatelnou fólii. U několika zkušebních zásilek se kontrolovalo, 

zda splňují přísné podmínky pro přepravu v námořních kontejnerech. Kontrola kvality po doručení 

dodávky do Púny neprokázala u komponentů jakékoliv poškození nebo stopy koroze. Aby bylo možné 

ověřit, zda se obaly dají kompostovat podle plánu, postavili zaměstnanci logistiky v závodě 

kompostéry z recyklovaného materiálu. Kromě fólií je naplnili i dalšími bioodpady a již po šesti 

měsících se fólie z velké části biologicky rozložily. ŠKODA AUTO nyní testuje, zda je inovativní fólie 

vhodná pro použití v praxi ve větším měřítku. V červenci 2020 byl za tímto účelem spuštěn příslušný 

pilotní projekt, který prozatím poběží až do června 2021. 

 

Zkompostované obaly se budou v Púně používat mimo jiné jako organické hnojivo pro stromy 

v logistickém parku. Od března 2019 mají zaměstnanci z oblasti logistiky i návštěvníci možnost zasadit 

před branami závodu strom a přetvářet tak bývalé rumiště do podoby parku. 

 

Trvale udržitelné hospodaření a prevence produkce odpadů jsou důležitými pilíři 

environmentální strategie ŠKODA AUTO 

Pro zvyšování udržitelného rozvoje ve výrobě a důsledné snižování ekologické stopy navíc závod 

sleduje realizaci celé řady dalších projektů. Společnost ŠKODA AUTO Volkswagen India Private 

Limited se tak v prosinci 2019 přihlásila k odpovědnosti za ekologicky udržitelnou budoucnost tím, že 
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uvedla rovněž v závodě v Púně do provozu jednu z největších střešních solárních elektráren v Indii. 

Prostřednictvím zařízení skládajícího se z 25 770 fotovoltaických modulů je možné pokrýt roční 

potřebu elektřiny tohoto závodu až z 15 procent. Snížení emisí CO2 v důsledku výroby automobilů 

v závodě tak ročně dosahuje hodnoty více než 9000 tun. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 

Tiskový mluvčí za výrobu, personál a ekologii 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

T +420 730 862 599 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO balí dodávky dílů určených pro Indii 

do biologicky rozložitelných fólií 

V aktuálním pilotním projektu společnost ŠKODA AUTO 

testuje biologicky rozložitelné fólie pro balení dílů 

automobilů před expedicí do závodu v indické Púně. Tyto 

fólie splňují přísné požadavky na obaly pro přepravu do 

zámoří a chrání díly stejně účinně jako běžné plastové fólie. 
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 42 000 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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