
Zelená energie pro špičkové  
modely aut

Dnešní luxusní vozy pro náročnou klientelu musí nabízet nejen špičkový 
design, kvalitu a funkčnost, ale důležitou roli hrají i okolnosti, za jakých jsou 
vyráběny. Směrodatným ukazatelem je přitom dodržení přísných ekologických 
parametrů výroby všech jejich součástí.

SKUPINA ČEZ www.zelenaenergie.cz

Plzeňská továrna firmy Yazaki Wiring Technologies 
Czech s.r.o., za kterou stojí japonský vlastník, dodává 
denně kompletní kabeláž pro pět set luxusních automo-
bilů BMW a podobný počet nákladních vozů Mercedes 
Benz. Vybaveny kabely z Plzně jezdí po světě také tisíce 
vozidel značky Rolls Royce. Pro představu – v běžném 
„bavoráku“ pětkové nebo sedmičkové řady byste našli 
zhruba 3 kilometry kabelů.
Samozřejmostí produkce této společnosti je, že 
všechny výrobky mají potřebné certifikáty o souladu 
s ochranou životního prostředí a provozy jsou certi-
fikovány na ekologickou normu ISO 14 001. Žádné 
používané materiály a suroviny nesmí obsahovat 
látky škodlivé člověku nebo přírodě. Každý nastu-
pující pracovník absolvuje také vstupní školení na 
téma péče o životní prostředí a spolupracující firmy 

se vždy zavazují k tomu, že budou správně nakládat 
s odpady. 
Dalším krokem v zavádění výroby přátelské k životnímu 
prostředí bylo iniciování odběru Zelené energie, kterou 
nabízí Skupina ČEZ. Zelená energie je elektřina vyrobená 
z obnovitelných zdrojů. Zákazník za její odběr zaplatí 
symbolický příplatek 10 haléřů za kilowatthodinu k běžné 
ceně dle odběrové sazby. Tyto prostředky jsou zpět inves-
továny do rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Na důvody odběru Zelené energie jsme se zeptali 
technického manažera firmy Jaroslava Koláře.
Jako firma cítíme odpovědnost vůči životnímu prostředí, 
takže když se naskytla příležitost alespoň nějak pomoci, 
využili jsme ji. Příspěvek na obnovitelné zdroje jako část 
z ceny energie je, myslím, dobrý nápad.

Je ještě nějaká oblast, kde se snažíte vycházet 
vstříc životnímu prostředí?
Právě uvažujeme o možnosti umístit solární panely na 
střeše našeho provozu, abychom mohli využívat alterna-
tivní zdroj energie. Máme pro to dobré podmínky, protože 
vlastníme rozlehlé haly, takže využitelná plocha je velká.

Jak se slučuje životní prostředí se stále se zvyšující 
výrobou a firemními zisky?
Máme za sebou silného japonského vlastníka, což v ob-
lasti ekologie hovoří samo za sebe, a jsme přesvědčeni 
o tom, že udržet životní prostředí pro budoucnost je 
dobré pro všechny. U nás v Yazaki pracují lidé, nežijeme 
ve vzduchoprázdnu. Záleží nám na tom, zda budou 
naše děti zdravé a zda budou žít v čistém životním 
prostředí.


