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Výhled: Konkrétní přístupy pro udržitelnou budoucnost 
 

› Sedmimístný koncept VISION 7S představuje nový designový jazyk značky ŠKODA 

› ŠKODA AUTO ukazuje v prezentačním voze IVET mnoho udržitelných materiálů v interiéru 

› Strategie udržitelného rozvoje ŠKODA 2030 se třemi pilíři – environmentálním, sociálním 

a ekonomicko-správním – je nedílnou součástí NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 

 

Mladá Boleslav, 19. září 2022 – Koncept elektrického vozu VISION 7S dává konkrétní pohled na 

budoucí modely značky ŠKODA. ŠKODA AUTO ukazuje na prezentačním voze IVET, 

postaveném na bázi současného modelu OCTAVIA, jaké udržitelné materiály mohou být 

použity v interiéru budoucích automobilů. 

 

Nedávno představený koncepční vůz VISION 7S ukazuje nový designový jazyk značky ŠKODA 

a nastiňuje cestu k udržitelnější budoucnosti: Části předních a zadních nárazníků, obložení podběhů 

kol a podlaha interiéru jsou vyrobeny z recyklovaných použitých pneumatik, zatímco látka na výplních 

dveří, přístrojové desce a středových panelech sedadel je vyrobena z recyklovaných polyesterových 

přízí. 

 

Mohutný vzhled vozu VISION 7S s robustním podvozkem, širokou stavbou karoserie a vysoko 

posazenou Tornado linií v kombinaci se symetricky řešeným interiérem, který obklopuje cestující, 

navozuje pocit bezpečí a jistoty. Bateriové SUV je mimořádně udržitelné, energeticky úsporné a nabízí 

dojezd více než 600 km v cyklu WLTP. Vysokonapěťovou baterii lze nabít z 10 na 80 procent 

za pouhých 25 minut a její špičkový nabíjecí výkon je 200 kW. 

 

Udržitelná studie IVET 

ŠKODA AUTO v koncepčním interiéru IVET představuje udržitelné materiály, které by mohly ovlivnit 

podobu interiéru budoucích automobilů. V prezentačním voze, postaveném na základě současného 

modelu OCTAVIA, jsou obklady sloupků A, B, C a D a spodní část výplní dveří vyrobeny z 

kompozitního materiálu z polypropylenu a rychle obnovitelné trávy rodu Miscanthus (ozdobnice). Pro 

dekorační lišty na dveřích, přístrojové desce a středové konzoli je použit kompozit ABS plastu a vláken 

z cukrové řepy, které ŠKODA AUTO získává z cukrovaru Dobrovice nedaleko výrobního závodu 

v Mladé Boleslavi. Tato vlákna jsou zde vedlejším produktem z výroby cukru. Látka na čalounění 

přístrojové desky a středových částí sedadel je vyrobena z přírodní vlny z alpaky, ze střižní vlny a také 

z recyklovaných PET lahví. Vývojové oddělení společnosti ŠKODA AUTO testuje vlákna z kokosových 

ořechů, skořápek ořechů, rýže, korku a chmele a také kávovou sedlinu jako potenciální přírodní plniva 

pro plastové kompozitní materiály. V úložném prostoru ve výplni dveří je také malý odpadkový koš, 

jehož držák a víko jsou vyrobeny z kompostovatelného plastu. Vyměnitelné sáčky na odpad jsou 

biologicky rozložitelné.  

Na volant vozidla je použit „veganský“ materiál s vysokým podílem recyklovaného materiálu. Tkanina 

použitá na čalounění stropu je ze 100 % vyrobena z recyklovaných PET lahví. Nárazníky byly 

vyrobeny recyklačními firmami výhradně ze starých a vyřazených nárazníků. Úzká spolupráce 

s recyklační firmou nedaleko Mladé Boleslavi zajišťuje potřebnou kvalitu a stabilní dodávky. 
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Nová strategie udržitelnosti pro nadcházející roky a projekty v oblasti biodiverzity 

Strategie udržitelného rozvoje ŠKODA 2030 s environmentálním, sociálním 

a ekonomicko-správním pilířem, je pevně zakotvena ve strategii NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 

2030. Členové představenstva automobilky jsou odpovědní za realizaci strategie v úzké spolupráci 

s externím nezávislým Poradním výborem pro udržitelný rozvoj.  

 

Oblast životního prostředí zahrnuje mimo jiné přeměnu výrobních závodů na továrny, které ve 

střednědobém horizontu již nebudou mít při výrobě žádný dopad na životní prostředí. Tato oblast 

obsahuje také podporu projektů v oblasti biodiverzity, jako je iniciativa „Za každý prodaný vůz jeden 

strom“. ŠKODA AUTO tak podporuje zalesňování České republiky. Od roku 2007 sází za každý vůz 

dodaný na tuzemský trh jeden strom. Na konci roku 2021 automobilka vysadila miliontou sazenici. 

Celková plocha nových lesů vytvořených na 170 místech má rozlohu celkem 347 fotbalových hřišť, 

tedy 227 hektarů. S pomocí Nadačního fondu a podpory svých zaměstnanců podporuje 

ŠKODA AUTO v okolí svých českých závodů také další projekty v oblasti biodiverzity. Příkladem je 

zakládání a rekultivace zahrad a parků a zřizování rekreačních zařízení v blízkosti přírody. Společnost 

také podporuje řadu projektů na ochranu biodiverzity a udržitelnosti v blízkosti svých závodů v Indii. 

Kromě ekoparku poblíž závodu Chakan patří mezi aktuální iniciativy také kyslíkový park v závodě 

v Aurangábádu, kde bylo od roku 2019 vysazeno přibližně 25 000 stromů, které zajišťují produkci 

kyslíku a vázání oxidu uhličitého. V roce 2020 ŠKODA AUTO podpořila rozvojový projekt v okolí 

Chakanu, v jehož rámci bylo vysazeno 10 000 ovocných stromů, které budou za několik let sloužit jako 

zdroj příjmů pro místní zemědělce. V rámci dalšího projektu bude do roku 2027 vysazeno více než 

580 000 mangrovových stromů. Jeho cílem je chránit mořský život a zabránit erozi pobřeží. 

 

Podpora vzdělávání a diverzity 

V sociální oblasti je kladen důraz na vzdělávání a školení zaměstnanců na základě Etického kodexu 

ŠKODA AUTO, který byl aktualizován v listopadu 2019. Kromě toho společnost letos v květnu 

představila Strategii diverzity 2030. Programově-obsahový směr je dán měnícími se společenskými 

očekáváními perspektivních zaměstnavatelů a jasnými cíli v oblasti diverzity a inkluze do konce 

desetiletí. ŠKODA AUTO tak zdůrazňuje svůj závazek k rozmanitosti, rovným příležitostem a toleranci 

jako klíčovým faktorům pro úspěšnou realizaci svých ambiciózních strategických podnikových cílů. 

 

Odpovědné a transparentní vedení 

Ekonomicko-správní pilíř pokrývá tematickou oblast integrity. Corporate governance představuje 

odpovědné, kvalifikované a transparentní řízení společnosti.  
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym    Zbyněk Straškraba 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 784   T +420 326 811 785 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace o udržitelnosti získáte pod hashtagem #sustainableSKODA. 

 

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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