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Vrchlabí se koncem roku stane prvním uhlíkově neutrálním
závodem společnosti ŠKODA AUTO
› Emise CO2 vysoce moderního závodu společnosti ŠKODA AUTO na výrobu komponentů ve Vrchlabí klesly
z původních 45 000 tun ročně na současných 3 000 tun
› Úspory zajistil zejména přechod na energie z obnovitelných zdrojů
› Neutrální bilance emisí CO2 bude dosažena ještě důslednějším využíváním obnovitelné energie, pomocí
dalších úsporných kroků a ekologických kompenzačních opatření
Mladá Boleslav/Vrchlabí, 8. června 2020 – Jako první závod společnosti ŠKODA AUTO na celém světě bude
mít vrchlabský závod na výrobu komponentů ještě v tomto roce uhlíkově neutrální výrobu. Největší úspory
emisí oxidu uhličitého umožňuje důsledný přechod tohoto high-tech závodu na energii z obnovitelných
zdrojů. Především díky tomu se podařilo emise CO2 snížit z původních 45 000 tun ročně na současných
3 000 tun. Dalším krokem bude kompenzace zbývajících emisí pomocí dalších opatření a emisních
kompenzací.
Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, řekl: „Od druhé
poloviny tohoto desetiletí budeme pro výrobu vozů a komponentů v našich výrobních závodech v České republice
využívat výlučně uhlíkově neutrální energii. Při realizaci tohoto záměru je naprostým průkopníkem závod ve Vrchlabí.
Bude naprosto hoden své role hi-tech závodu i v šetrnosti k životnímu prostředí a energetické efektivitě.“
Mimořádný význam při přechodu závodu na uhlíkově neutrální výrobu mají rozsáhlá a cílená úsporná opatření. Roční
spotřebu energie se jen díky modernizaci soustavy pro vytápění závodu v letech 2012 a 2013 podařilo snížit o 6 700
MWh, což představuje dosud největší položku. Začátkem roku 2020 společnost ŠKODA AUTO své úsilí o snižování
spotřeby energie v závodě Vrchlabí dále zvýšila.
Závod aktuálně realizuje dvanáct projektů, které ušetří více než 2 000 MWh tepelné energie a téměř 1 800 MWh
elektřiny. Patří sem například uzavření nevyužívaných okruhů topení, úsporná regulace teploty v halách a speciální
řízení výměny vzduchu. Kromě toho je osvětlení řady prostor v areálu závodu vázané na provozní dobu. Pro zjištění
případných tepelných úniků se používá termokamera, která dokáže odhalit tepelné ztráty nejen na plášti budov, ale
také ztráty otopné soustavy. Díky identifikaci ztrát je možné vzniklé úniky řešit a tím uspořit teplo a tedy i emise CO2.
Společnost ŠKODA AUTO při snižování emisí CO2 v závodě Vrchlabí sází na důsledné využívání alternativních
energií. Roční výroba závodu si vyžádá zhruba 47 000 megawatthodin (MWh) elektřiny, z čehož 41 500 MWh, tedy
více než 88 procent, pochází z obnovitelných zdrojů. Jediným zbývajícím využívaným fosilním zdrojem energie je
v současné době zemní plyn, který bude od roku 2021 postupně nahrazován uhlíkově neutrálním metanem
z bioplynových stanic.
Zbylé emise CO2 budou vyváženy pomocí dalších opatření a nákupem uhlíkových kompenzací. Těmito takzvanými
uhlíkovými kredity společnost ŠKODA AUTO podpoří projekty na ochranu klimatu, jako například výrobu energie
z obnovitelných zdrojů v Indii nebo na ochranu deštných pralesů.
ŠKODA AUTO podporuje i různé ekologické aktivity v rámci firmy, automobilka se zavázala v okolí závodu ve Vrchlabí
v roce 2020 vysadit téměř 40 000 stromků. Akci v polovině května 2020 zahájila skupina 29 zaměstnanců, mezi nimiž
nechyběl ani vedoucí závodu Ivan Slimák: V Krkonošském národním parku, konkrétně ve Špindlerově Mlýně, vysadili
2 000 sazenic.
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Také v dalších závodech se trvale investuje do ochrany klimatu: koncem roku 2019 byla v závodě v Púně uvedena do
provozu jedna z největších střešních solárních elektráren v Indii. Kromě toho se při výrobě elektřiny v tepelné
elektrárně dceřiné společnosti ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi využívá výrazný podíl biomasy. Hmotnost ročně
spotřebovaných dřevěných pelet dosahuje až 95 000 tun a podíl paliva z obnovitelných zdrojů díky tomu již dnes činí
30 procent. Cílem je zvýšit v budoucnu podíl uhlíkově neutrální biomasy až na 100 procent.
V závodě Vrchlabí se od roku 2012 vyrábí automatická sedmistupňová přímo řazená převodovka (DSG) DQ200.
Denně tu vzniká 2 200 kusů; v roce 2019 byla vyrobena třímiliontá převodovka DQ200.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Vedoucí Komunikace podniku
tomas.kotera@skoda-auto.cz
T +420 326 811 773
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Martina Gillichová
Tisková mluvčí závodů Kvasiny a Vrchlabí
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Závod aktuálně realizuje dvanáct projektů, které ušetří více než
2 000 MWh tepelné energie a téměř 1 800 MWh elektřiny. Patří
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Vrchlabí se již letos stane prvním uhlíkově neutrálním
závodem společnosti ŠKODA AUTO
ŠKODA AUTO podporuje i různé ekologické aktivity v rámci
firmy, automobilka se zavázala v okolí závodu ve Vrchlabí v roce
2020 vysadit téměř 40 000 stromků. Akci v polovině května 2020
zahájila skupina 29 zaměstnanců, mezi nimiž nechyběl ani
vedoucí závodu Ivan Slimák: V Krkonošském národním parku,
konkrétně ve Špindlerově Mlýně, vysadili 2 000 sazenic.
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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“.

