
 

 

 

Tisková zpráva 
2.října 2020 

Volvo partnerem Lednicko-valtického hudebního 

festivalu 2020 

 

Značka Volvo již po léta podporuje kulturní a hudební počiny jak na globální, tak na lokální úrovni. 
Záběr jejího zájmu sahá od festivalů a koncertů klasické hudby přes jazzovou produkci až po méně 
tradiční akce, spojené například s moderními vizuálními efekty. 
 
Od 3. října se Volvo stane oficiálním dopravcem pátého ročníku Lednicko-valtického hudebního 
festivalu. Ten nabídne vedle „haute couture“ klasiků evropské hudby rovněž originální fúze klasické a 
lidové hudby. 
 
V rámci festivalu se mimo jiné představí Janoska Ensemble, Ostrava Klezmer Band, Pavel Haas 
Quartet, Lobkowicz Trio, Janáčkův komorní orchestr, Ensemble FLAIR, Václav Hudeček, Jan Rokyta 
nebo Klára Blažková.  
 
V sobotu 3. října budou mít zájemci možnost sledovat na FB profilu festivalu a na jeho webových 
stránkách živý on-line přenos Zahajovacího koncertu LVHF 2020, na kterém vystoupí světoznámý 
Janoska Ensemble v originálních úpravách hudby Johanna Strausse, J. S. Bacha nebo Ludwiga van 
Beethovena.  
 
Závěrečný koncert Čechomoru & MFO, který tento ročník festivalu uzavře, se z původního říjnového 
termínu kvůli stávající pandemické situaci a souvisejícím vládním nařízením přesouvá na 28. května 
2021. 
 
Festival se letos koná jak na tradičních místech – na zámku v Lednici, Valticích a Mikulově –, tak 
v nových lokacích: v Rybničním zámečku u Lednice a břeclavské synagoze.  
Volvo Car Czech Republic, s. r. o., považuje za čest stát se oficiálním dopravcem této výjimečné 
kulturní přehlídky, která si již vydobyla na české hudební scéně nemalé renomé. 
 
Odkaz pro fotografie a tiskový servis festivalu: 
https://drive.google.com/drive/folders/1fKsZSgElZeJeTeWVh1R5WmzcfIhUQWYP 

 

------------------------------- 
  
Volvo Car Group v roce 2019 
Za fiskální rok 2019 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14,3 miliardy 
švédských korun (v roce 2018 to bylo 14,2 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
274,1 miliardy švédských korun (252,7 miliardy SEK). Za celý rok 2019 se po celém světě prodalo 
705 452 (642 253) nových vozů Volvo, což oproti roku 2018 znamenalo zvýšení prodeje o 9,8 %. 
Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní strategie, 



jíž automobilka Volvo v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje postavení společnosti 
pro další fázi růstu.   
  
Informace o společnosti Volvo Car Group 
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes je 
automobilka Volvo Cars jednou z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových 
značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2019 prodáno 705 452 jejích vozů v přibližně 100 
zemích. Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding 
(Geely Holding). 
  
V roce 2019 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 41 500 (41 500) 
zaměstnanců. Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení 
mají z většiny sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnosti Volvo Cars pro region APAC 
sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v 
Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie), Jižní Karolíně (USA) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), 
zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se 
produkují ve švédském Olofströmu. 
  
V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům 
svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá do 
celé řady obchodních ambicí společnosti: například chce do půlky současného desetiletí dosáhnout 
stavu, kdy budou polovinu jejího ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž do té 
doby hodlá navázat pět milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala 
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu: jejím cílem je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální 
společností. 
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