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ŠKODA AUTO představuje vybrané projekty 
zaměřené na zachování biodiverzity 
 

› Strategie Green Future s ambiciózními cíli v oblasti udržitelného rozvoje je pevnou 

součástí NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030  

› ŠKODA AUTO zaměřuje své cíle v oblasti životního prostředí na tři hlavní pilíře - Green 

Factory, Green Product a Green Retail 

› Automobilka podporuje biodiverzitu ve svých výrobních závodech pomocí celé řady 

opatření a projektů 

 

Mladá Boleslav, 25. května 2022 – U příležitosti Mezinárodního dne biodiverzity představuje 

společnost ŠKODA AUTO různé projekty, jimiž ve svých výrobních závodech po celém světě 

aktivně přispívá k zachování a rozvoji biodiverzity. Opatření napomáhající minimalizaci 

ekologické stopy v celém svém hodnotovém řetězci automobilka sloučila do strategie 

Green Future.  

 

ŠKODA AUTO důsledně dbá na ochranu životního prostředí a své ambiciózní ekologické cíle 

v oblasti udržitelnosti sdružuje pod hlavičkou strategie Green Future a jejích třech hlavních pilířů 

Green Factory, Green Product a Green Retail. U příležitosti Mezinárodního dne biodiverzity, 

vyhlášeného Organizací spojených národů, představuje automobilka vybrané iniciativy na podporu 

biodiverzity ve svých výrobních regionech po celém světě.  

 

V České republice vysadila automobilka v rámci svého projektu ŠKODA Stromky od roku 2007 za 

každý vůz značky ŠKODA prodaný ve své domovské zemi jednu sazenici. Koncem října 2021 tak 

byl díky ŠKODA AUTO vysazen již miliontý strom a v roce 2022 jich bude vysazeno dalších zhruba 

79 900. 

 

Bezprostřední okolí všech tří českých výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO poskytuje 

životní prostředí pro řadu rostlin a tím i pro různé druhy hmyzu a obratlovců: Na celkové ploše 

zhruba 23 000 m² tu roste kolem 356 000 květin, 1 128 stromů a zhruba 470 keřů. V letošním roce 

plánuje automobilka jen v okolí výrobních závodů v Mladé Boleslavi a Vrchlabí postavit desítky 

ptačích budek spolu se třemi hmyzími a dvěma čmeláčími hotely, zároveň také pečuje o památné 

stromy ve svém okolí. 

 

Největší síla v rámci podpory biodiverzity však tkví v angažovanosti každého ze zaměstnanců 

ŠKODA AUTO. Pro revitalizaci svých parků automobilka tento měsíc zřídila za pomoci 

dobrovolníků z řad svých zaměstnanců mezi administrativním centrem a sídlem vedení společnosti 

nový záhon na podporu biodiverzity. Každoročně se také zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci 

zapojují do akce Ukliďme Česko.  

 

O podporu přírodě blízké občanské vybavenosti v širším okolí se stará i automobilkou založený 

Nadační fond ŠKODA AUTO. V Kosmonosech u Mladé Boleslavi inicioval a podpořil částkou 

6,5 milionu korun proměnu nevyužívaného koupaliště na přírodní biotop. Na tento projekt navazuje 

i vznik ovocného sadu starých odrůd a lesní naučná stezka. V Kvasinách byla revitalizována 

historická kaštanová alej vedoucí k místnímu výrobnímu závodu, na kterou bude navazovat také 

úprava historického zámeckého parku. V neposlední řadě v rámci dlouhodobé spolupráce 
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s KRNAP byla ve Vrchlabí podpořena revitalizace klášterní zahrady, která bude sloužit jako 

genobanka místních druhů rostlin. 

 

Diverzita v okolí indických výrobních závodů 

Pětisethektarový areál závodu společnosti ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited 

(SAVWIPL) v indické Puné je domovem více než 300 druhů rostlin, stromů a živočichů. 

Automobilka také podporuje další rozvojový projekt nedaleko svého výrobního závodu ve státě 

Maháráštra: V oblasti Taluka Shirur loni vysadila společnost International Association for Human 

Values 10 000 ovocných stromů, které za několik let poslouží místním farmářům jako zdroj příjmů. 

 

Dalším projektem pro zachování biodiverzity a ochrany životního prostředí je vlastní ekopark 

společnosti SAVWIPL s pestrým zastoupením rostlin a živočichů nacházející se v blízkosti závodu 

v Chakanu ve státě Maháráštra. Také v závodě Shendre u Aurangabádu automobilka rozšířila svůj 

kyslíkový park. Od jeho založení v roce 2019 zde bylo vysazeno celkem 25 000 stromů, které 

budou fungovat jako zdroj kyslíku s potenciálem zachytit značné množství CO2. V kyslíkovém parku 

roste 49 druhů stromů, mezi nimiž je 22 500 alejových a remízkových a 2 500 aromatických rostlin. 

 

SAVWIPL kromě toho v Indii podporuje projekt nadace Mangrove and Marine Biodiversity 

Conservation Foundation (MMBCF), jehož cílem je udržet vodu v půdě a při zemědělské kultivaci 

využívat tradiční trvale udržitelné metody pěstování. Do roku 2027 se tu má vysadit více než  

580 000 mangrovů, které mají poskytovat útočiště mořským živočichům a předcházet erozi pobřeží. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Simona Havlíková 

Vedoucí komunikace podniku  Tisková mluvčí za prodej, finance,  

a interní komunikace   a mezinárodní trhy 

T +420 326 811 773   T +420 734 299 135 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   simona.havlikova@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO představuje projekty zaměřené na 

zachování biodiverzity 

U příležitosti Mezinárodního dne biodiverzity představuje 

společnost ŠKODA AUTO různé projekty, s nimiž se 

automobilka ve svých výrobních závodech na celém 

světě aktivně zasazuje o zachování a rozvoj biodiverzity. 

Aby byla automobilka v rámci celého svého hodnotového 

řetězce ještě ekologičtější, sloučila všechna opatření do 

strategie Green Future.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:simona.havlikova@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/05/220525-biodiversity-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/05/220525-biodiversity-1.jpg


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 3 ze 3 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

ŠKODA AUTO představuje projekty zaměřené na 

zachování biodiverzity 

V letošním roce plánuje automobilka jen v okolí 

výrobních závodů v Mladé Boleslavi a Vrchlabí postavit 

desítky ptačích budek spolu se třemi hmyzími a dvěma 

čmeláčími hotely, zároveň také pečuje o památné stromy 

ve svém okolí. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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