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Více než 60 tisíc nových stromů díky 

projektu ŠKODA AUTO 
 

› Projekt „Za každý prodaný vůz ŠKODA v České republice jeden zasazený 

strom“ má za sebou další úspěšný rok  

› Za 8 let trvání přinesl české krajině více než 480 000 stromů  

› Zaměstnanci automobilky se zapojují do sázení ve svých regionech 

 

Mladá Boleslav, 5. ledna 2015 - Projekt společnosti ŠKODA AUTO „Za každý 

prodaný vůz značky ŠKODA v České republice jeden zasazený strom“ má za 

sebou další úspěšnou sezónu – v roce 2014 bylo ve vybraných regionech České 

republiky vysazeno 60.042 nových stromů, což odpovídá počtu vozů značky 

ŠKODA prodaných v roce 2013 na tuzemském trhu. Za osm let trvání projektu 

zapustilo kořeny do české země téměř půl milionu stromů. 

 

„Každý zasazený strom je symbolem ekologické odpovědnosti značky ŠKODA a jejích 

zaměstnanců. Prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, je pro nás důležité a těší nás, že 

i díky tomuto projektu je zase o něco zelenější a zdravější,“ říká člen představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar a dodává: 

„Každý strom přispívá k obnově naší krajiny a je současně i symbolem úspěchu značky 

ŠKODA.“  

 

Na výsadbě se aktivně podílejí přímo zaměstnanci automobilky, pomáhají s vytipováním 

lokalit pro výsadbu i při samotném sázení. Vloni se do akce poprvé zapojili i učni 

středního odborného učiliště automobilky, kteří obnovili staré aleje ovocných stromů 

u cest v obci Horní Slivno. Prvně přiložili ruku k dílu i ŠKODA trainees v obci Bezno a 

zaměstnanci v závodu Vrchlabí. Sázelo se také ve Žďáru a v Krnsku na Mladoboleslavsku, 

v Kvasinách na Rychnovsku a na mnoha dalších místech. 

 

V loňském roce automobilka v tomto ekologickém projektu spolupracovala celkem s 24 

obcemi a veřejně prospěšnými organizacemi ve Středočeském, Královéhradeckém, 

Libereckém a Ústeckém kraji. Akce „Za každý prodaný vůz ŠKODA v České republice 

jeden zasazený strom“ je důležitou součástí ekologických aktivit programu GreenFuture a 

výborně zapadá do série opatření v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) automobilky 

ŠKODA na domácí půdě. Mezi klíčové pilíře zde patří dopravní bezpečnost, technické 

vzdělávání, péče o děti a bezbariérová mobilita, společně s programy na podporu 

zaměstnanců a regionů, kde má ŠKODA AUTO své výrobní závody. V těchto aktivitách 

společnost úzce spolupracuje s podnikovými odbory KOVO. 
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Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Vítězslav Kodym 

Komunikace  Sponsoring & Classic 

P +420 326 8 11784 

vítězslav.kodym@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Za každý prodaný vůz značky ŠKODA v České 

republice jeden zasazený strom 

Výsadba 60.042 stromků proběhla především 

v regionech, kde má ŠKODA AUTO své výrobní 

závody. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2013 dodala zákazníkům celosvětově 920.800 vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

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 přibližně 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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