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Světový den vody: ŠKODA se zasazuje za trvale
udržitelné hospodaření s vodou
› Spotřeba vody ve společnosti ŠKODA AUTO klesla na úroveň roku 2010; výroba za toto
období vzrostla o 25 procent
› 40 procent celkové spotřeby vody ve společnosti ŠKODA AUTO se recykluje
› ŠKODA připravuje další rozvoj nejmodernějších technologií pro trvale udržitelnou výrobu
› Strategie ,GreenFuture‘ spojuje ekologické aktivity a cíle značky
Mladá Boleslav, 22. března 2017 – ŠKODA se již řadu let angažuje ve prospěch trvale
udržitelné výroby a v rámci své strategie ,GreenFuture‘ realizuje četné projekty na ochranu
přírodních zdrojů. Patří mezi ně i co nejšetrnější nakládání s vodou. U příležitosti Světového
dne vody, který připadá na dnešní den a je vyhlašován Organizací spojených národů,
představuje česká automobilka vlastní iniciativy.
Voda je nezbytnou surovinou pro výrobu vozů, kde se používá například k mytí nebo filtračním
procesům a v řadě chladicích systémů. ŠKODA již řadu let vyvíjí inovativní technologie a koncepty
pro trvale udržitelné hospodaření s vodou.
Automobilka tak při výrobě vozů zavedla speciální opatření, která zabraňují neúměrnému nárůstu
spotřeby vody, upozorňují na případné úniky nebo neobvyklé situace. V lakovnách upravují
odpadní vody moderní filtrační systémy a vrací je opět do oběhu, kde mohou být několikanásobně
využity. V budoucnosti by měly spotřebu vody dále snížit ještě modernější čistící systémy,
využívající mimořádně jemné membránové filtry. ŠKODA tak chce ušetřit dalších 60 000 kubických
metrů vody, což představuje čtyři procenta celkové roční spotřeby.
Svým dílem přispívají k trvale udržitelnému rozvoji společnosti ŠKODA AUTO také její
zaměstnanci. Na interním portálu ,Green Z.E.B.R.A.‘ pravidelně podávají své návrhy ekologických
opatření. Nejlepší nápady jsou ohodnoceny a realizovány, zlepšují ekologickou bilanci: Od roku
2013 jsou ročně uspořeny materiály, energie nebo přírodní zdroje v hodnotě 1,6 mil. eur.
Dnes činí roční spotřeba vody ve společnosti ŠKODA AUTO 1,5 milionu kubických metrů, což je
stejná hodnota jako v roce 2010, zatímco produkce v tomto období vzrostla zhruba o 25 procent.
590 000 kubických metrů vody se ročně recykluje – to představuje 40 procent celkové spotřeby
v automobilce. Spotřeba vody na jeden vyrobený vůz ve srovnání s rokem 2010 klesla o 32
procent. ŠKODA tuto bilanci v následujících letech hodlá dále zlepšovat a ušetřit až 35 procent.
Každé dva roky zveřejňuje ŠKODA své cíle a svá opatření na ochranu životního prostředí ve
Zprávě o udržitelném rozvoji. Ta pojednává o všech třech pilířích strategie ,GreenFuture‘:
,GreenProduct’ se například zabývá vývojem maximálně ekologických vozů z hlediska spotřeby
paliva i použitých materiálů a jejich recyklovatelnosti. Pomocí ,GreenRetail‘ podporuje značka
ekologické hospodaření svých showroomů a servisů. ,GreenFactory‘ shrnuje všechny aktivity,
zaměřené na ekologickou výrobu.
Od roku 1993 vyzývají Spojené národy k podpoře Světového dne vody, který se každoročně koná
22. března. V letošním roce je hlavním tématem ´Wastewater´, tedy ,Odpadní vody‘. Vedle
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šetrného nakládání s životodárnou tekutinou OSN upozorňuje také na možnost úpravy pitné vody i
na bezpečné využití pro hospodářské závlahy nebo průmyslové procesy.
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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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