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Továrna automobilky Volvo Cars v Ta-čchingu využívá 
100% klimaticky neutrální elektřinu 

Továrna na automobily společnosti Volvo Cars v čínském Ta-čchingu nyní využívá 100% klimaticky 
neutrální elektřinu, čímž jde ve šlépějích dalšího velkého čínského výrobního závodu automobilky v 
Čcheng-tu. Ten dosáhl stejného milníku již v loňském roce. 
  
Po připočtení továrny v Ta-čchingu je globální síť výrobních závodů společnosti Volvo Cars z 90 % 
napájena klimaticky neutrální elektrickou energií, což je velmi důležitý krok směrem k naplnění cíle 
společnosti dosáhnout do roku 2025 klimaticky neutrálního provozu. 
  
V budoucnu bude továrna v Ta-čchingu v provincii Chej-lung-ťiang zásobována elektřinou vyráběnou 
z biomasy (83 %) nebo větrnými elektrárnami (17 %), což by mělo vést ke snížení roční produkce 
emisí CO2 v odhadu o 34 000 tun. 
  
Elektrárny na biomasu, které zajišťují energii pro oblast Ta-čchingu, využívají udržitelným způsobem 
zbytky z místního zemědělství a lesního hospodářství. 
  
„Pro nás ve společnosti Volvo Cars je udržitelnost stejně důležitá jako bezpečnost,“ uvedl Javier 
Varela, senior viceprezident pro průmyslové operace a kvalitu. „Abychom dosáhli našich 
ambiciózních klimatických cílů, je zásadní vypořádat se s emisemi vznikajícími v rámci naší výrobní 
sítě. Proto jsem velmi rád, že je náš závod v Ta-čchingu nyní zásobován 100% klimaticky neutrální 
elektřinou.“ 
  
Kromě dosažení pomyslného milníku v Ta-čchingu učinila společnost Volvo Cars i další pokrok ve 
snižování emisí v rámci svých čínských továren. V posledních měsících byla v úzkém kontaktu se 
svými místními dodavateli, které povzbuzovala, aby postupovali stejným způsobem a také začali 
využívat 100% klimaticky neutrální energii. Odezva na tento požadavek byla velmi pozitivní. 
  
Aby mohla automobilka Volvo Cars naplnit svůj cíl stát se do roku 2021 klimaticky neutrální 
společností, potřebuje získat přístup ke klimaticky neutrální elektřině a vytápění. To se jí může 
podařit pouze tehdy, když najde partnery v místních vládách a obchodních společnostech, které 
podpoří rozvoj udržitelných alternativ. 
  
„Našich cílů v oblasti klimatu můžeme dosáhnout pouze na základě spolupráce s našimi dodavateli,“ 
řekl Javier Varela. „V našem snažení nás povzbuzuje podpora, které se nám dostalo v Číně, přičemž 
chceme v rámci jejího výrobního průmyslu představovat vzor udržitelnosti.“ 
  
Cíl společnosti Volvo Cars dosáhnout klimaticky neutrální výroby představuje součást klimatického 
plánu, který je jedním z nejambicióznějších v rámci automobilového průmyslu. Jeho středobodem je 
ambice automobilky stát se do roku 2030 výrobcem výhradně plně elektrických vozidel. 
  



Tento plán nicméně sahá nad rámec pouhého vyřešení emisí ve výfukových plynech, ale snaží se 
vypořádat také s emisemi uhlíku v širším provozu společnosti, v jejím dodavatelském řetězci a s 
pomocí recyklace a opětovného využívání materiálů. 
  
Uvedené kroky by měly v krátkodobém horizontu, kterým je rozmezí let 2018 až 2025, vést ke 
snížení uhlíkové stopy na jeden vůz o 40 %. Klimaticky neutrální společností se chce automobilka 
Volvo Cars stát do roku 2040. 
  
------------------------------- 
  
Volvo Car Group v roce 2020 
Za fiskální rok 2020 zaznamenala společnost Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 8,5 miliardy 
švédských korun (v roce 2019 to bylo 14,3 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
262,8 miliardy švédských korun (274,1 miliardy SEK). Za celý rok 2020 se po celém světě prodalo 
661 713 vozů (705 452), což ve srovnání s rokem 2019 znamená propad o 6,2 %. 
  
Informace o společnosti Volvo Car Group 
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes 
automobilka Volvo Cars představuje jednu z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších 
automobilových značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2020 prodáno 661 713 jejích vozů v 
přibližně 100 zemích. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská společnost Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding). 
  
V prosinci 2020 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 40 000 lidí (41 500). 
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. 

Klíčová slova:  
tovární výroba, udržitelný rozvoj, tiskové zprávy  

Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě společnosti Volvo Cars. Některé z 
popisovaných funkcí mohou být dostupné pouze jako volitelná výbava. Specifikace vozidla se mohou v jednotlivých zemích 
lišit a mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění. 
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