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ŠKODA Muzeum: Rekordní návštěvnost a nová výstava
Studentské vozy snů
› Rekordních 273 811 českých a zahraničních návštěvníků ŠKODA Muzea v roce 2018
› Rok 2019 ve znamení nových výstav, abonentních cyklů, kulturních a společenských akcí
› Od 15. ledna vystavuje muzeum unikátní koncepty žákovských vozů ŠKODA
Mladá Boleslav, 11. ledna 2019 – ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi si v uplynulém roce
2018 připsalo absolutní návštěvnický rekord ve své historii, přivítalo 273 811 hostů z České
republiky i zahraničí – meziroční nárůst činí takřka 8 %. Poutavou prezentaci historie značky
ŠKODA doplňuje možnost návštěvy depozitáře či výrobních linek i řada kulturních akcí a
tematických výstav. Nejnovější z nich, Studentské vozy snů, prezentuje jedinečný pohled do
budoucnosti motorismu očima nastupující generace Škodováků.
„Rekordní návštěvnost ŠKODA Muzea dokládá, jak dobře funguje prezentace automobilové historie
s propojením tradičních i moderních multimediálních prvků. Stále se snažíme nabídnout něco
navíc, a tak se k nám - kromě příjezdu nových hostů - mnozí návštěvníci opakovaně vracejí,“ říká
Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi, a dodává: „Ráda bych upozornila na
úspěšnou tematickou výstavu První kilometry v první republice, stejně jako vystavené unikátní
projekty žákovských vozů.“
Podíl domácích návštěvníků ŠKODA Muzea se dlouhodobě pohybuje kolem 60 %, mnozí z hostů si
atraktivní mladoboleslavskou expozici zařadili do programu své cesty z evropských zemí, například
Německa, Francie či Polska, ale i zámoří – od Číny po USA. V roce 2018 se s úspěchem setkaly
krátkodobé výstavy, například Vítězství plná prachu: 1908 s tématem motoristického sportu,
případně První kilometry v první republice (potrvá do 28. dubna), jeden z příspěvků značky ŠKODA
k jubileu samostatného státu.
Nejnovějším motivem k návštěvě ŠKODA Muzea je prezentace žákovských vozů ŠKODA. Žáci
Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, podporovaného
automobilkou již od roku 1927, totiž každoročně vyvinou a vyrobí unikátní studii automobilu podle
svých představ – jde o tradici založenou roku 2014. Vybraný tým společně vyvíjí koncept na
základě aktuálního sériového modelu značky ŠKODA a následně jej realizuje za podpory svých
učitelů odborného výcviku, zástupců oddělení technického vývoje, designu a výroby společnosti
ŠKODA AUTO.
Nejstarším z pětice žákovských projektů, vystavených ve ŠKODA Muzeu, je dnes již historické
vozidlo pro volný čas: ŠKODA BUGGY (1972-1975). V první polovině 70. let se tehdejší učni
podíleli na výrobě jeho laminátové karoserie. Novodobé žákovské vozy jsou již prakticky celé
výsledkem práce mladých mozků a rukou. Jako první vyjel roadster-kabriolet ŠKODA CITIJET
(2014) na bázi modelu CITIGO. Vůz FABIA se stal odrazovým můstkem ke tvorbě kompaktního
pick-upu ŠKODA FUNSTAR (2015). RAPID SPACEBACK zase inspiroval vznik kupé ŠKODA
ATERO (2016), výsledek více než 1300 hodin práce 26 spolužáků. K myšlence plážové buggy se
vrátila ŠKODA ELEMENT (2017), elektromobil s lednicí a chytrou televizí „na palubě“, vytvořený na
základě vozu CITIGO. Zatím poslední žákovský koncept představuje ŠKODA SUNROQ (2018),
kabriolet vzniklý zásadním přepracováním populárního SUV KAROQ a poháněný turbomotorem
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1,5 TSI, vyladěným na 120 kW a 279 N.m. Atraktivní výsledky práce mladé generace budou ve
ŠKODA Muzeu k vidění od 15. ledna do 29. dubna 2019.
Kromě hlavní expozice ŠKODA Muzea si mohou návštěvníci prohlédnout také depozitář
s jedinečnými sportovními vozy a prototypy. Velkému zájmu se těší rovněž možnost spojit návštěvu
muzea s prohlídkou aktuálních výrobních provozů ŠKODA AUTO – na základě předchozí
objednávky. Kromě továrny v Mladé Boleslavi jsou pro exkurze otevřeny také závody v Kvasinách a
Vrchlabí. Návštěvu ŠKODA Muzea je možné zkombinovat také se shlédnutím aviatických exponátů
partnerského Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, případně také areálu Rodného
domu Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích. Pro všechna tři uvedená muzea je k dispozici
zvýhodněné kombinované vstupné.
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Fotografie k tématu:
ŠKODA Muzeum: Rekordní návštěvnost a nová
výstava Studentské vozy snů
V roce 2018 přivítalo ŠKODA Muzeum v Mladé
Boleslavi rekordních 273 811 hostů.
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ŠKODA Muzeum: Rekordní návštěvnost a nová
výstava Studentské vozy snů
Nová výstava Studentské vozy snů představuje
jedinečné projekty nastupující generace, inspirované
aktuální produkcí tradiční české automobilky. Na snímku
je ŠKODA ELEMENT z roku 2017.
Download
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ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO 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, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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