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ŠKODA KODIAQ ve službách Krkonošského národního parku
› ŠKODA KODIAQ L&K 2.0 TDI DSG 4×4 bude sloužit vedení KRNAPu, jehož spolupráce
s mladoboleslavskou automobilkou se tím dále prohlubuje
› Výrobní závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí dlouhodobě přispívá k rozvoji Podkrkonoší,
zaměstnanci se pravidelně zúčastňují výsadby stromů nebo úklidu přírody
› Ekologická strategie „GreenFuture“ jako důležitá součást společenské odpovědnosti
automobilky ŠKODA AUTO přináší konkrétní benefity pro životní prostředí
Mladá Boleslav, 29. dubna 2019 – Vedoucí vrchlabského závodu ŠKODA AUTO, Ivan Slimák,
předal řediteli Krkonošského národního parku Robinu Böhnischovi do užívání vůz ŠKODA
KODIAQ L&K 2.0 TDI DSG 4×4. Mladoboleslavská automobilka tak pokračuje ve spolupráci
s naším nejstarším národním parkem, která trvá již více než 10 let.
Krkonošský národní park (KRNAP) je chráněné území nalézající se na geomorfologickém celku
Krkonoše v severní části České republiky. Z velké části leží na severozápadě okresu Trutnov, ale
zasahuje také do okresů Semily a Jablonec nad Nisou. Byl vyhlášen nařízením vlády 17. května
1963 a v současné době se rozkládá na ploše 363 km2. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází
výrobní závod automobilky ŠKODA AUTO ve Vrchlabí a i z tohoto důvodu se spolupráce obou
institucí průběžně rozvíjí. Aktuálně vstoupila do další kapitoly předáním vozu KODIAQ, který bude
k dispozici vedení parku.
„ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje ekologii nejen v místech, kde má své výrobní závody.
V praxi tak demonstrujeme, že výroba automobilů a ochrana životního prostředí se nemusí
vylučovat, ba právě naopak,“ řekl při této příležitosti Ivan Slimák, vedoucí vrchlabského závodu
ŠKODA AUTO. „Věříme, že KODIAQ se stane nejen důstojným reprezentantem instituce, ale také
užitečným pomocníkem. Díky jeho mimořádným off-roadovým schopnostem se zaměstnanci parku
budou moci dostat i do míst, která jsou velmi obtížně přístupná,“ dodal Ivan Slimák.
ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje ekologická opatření nejen uvnitř svých výrobních závodů, ale
také v jejich okolí. V roce 2007 zahájila projekt „Za každý prodaný vůz na území ČR jeden
zasazený strom“, v jehož rámci byly do krajiny vysazeny statisíce nových stromků – jen na území
Krkonošského národního parku téměř 124 000 sazenic. Podstatná je také druhová skladba, která
maximálně respektuje původní porosty. Z vysázených jehličnanů bylo nejvíce jedlí bělokorých a
z listnatých stromů hraje prim buk lesní. To představuje významné pozitivum zejména v současné
době kůrovcových kalamit, neboť vysazované dřeviny odolávají škůdci výrazně lépe než obvyklé
smrky. Ráz Podkrokonoší je však do značné míry formován i ovocnými stromy, které právě v jarním
období kvetou a zkrášlují tamní krajinu.
„Krkonoše jsou jedním z míst, kde zaměstnanci vrchlabského závodu během roku realizují
dobrovolnické firemní akce. Do projektu ŠKODA Stromky se každoročně aktivně zapojují desítky
zaměstnanců automobilky, kteří současně vyhledávají vhodné lokality k výsadbě a společně se
svými rodinami se jí i účastní,“ připomněl aktivitu zaměstnanců vrchlabského závodu Ivan Slimák.
Výsadba stromků však není jedinou aktivitou v rámci firemní strategie „GreenFuture“, která pomáhá
životnímu prostředí. Před několika týdny proběhla celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme
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Česko“, jejímž cílem je s pomocí dobrovolníků odstranit nelegálně vzniklé skládky a nepořádek v
různých lokalitách po celé České republice. Za společnost ŠKODA AUTO se do ní již pátým rokem
zapojilo více než 320 zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, kteří během jarního úklidu
posbírali více než 1,5 tuny odpadků. V nejbližších dnech se dobrovolníci z řad zaměstnanců
vrchlabského závodu vydají v rámci akce Čisté Krkonoše do nejexponovanější části této vzácné
přírodní lokality. Ve spolupráci se správou Krkonošského národního parku proběhne 18. května
úklid poblíž Špindlerova Mlýna.
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ŠKODA AUTO
› byla založená 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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