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ŠKODA Muzeum: Rostoucí návštěvnost i v roce 2019
› V roce 2019 zavítalo do ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi 274 242 návštěvníků
› Pro letošní sezónu jsou připraveny nové výstavy a lákavé kulturní akce
Mladá Boleslav, 15. ledna 2020 – ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi pokračuje v růstovém trendu
návštěvnosti z minulých let v uplynulém roce 2019 přivítalo 274 242 hostů z České republiky i zahraničí.
„ŠKODA Muzeum si od svého znovuotevření po rekonstrukci v roce 2012 získává stále větší přízeň domácích i
zahraničních hostů. Osvědčilo se nám propojení automobilové historie s moderními prvky, expozice pravidelně
procházejí obměnou, zařazujeme do nich zcela nové přírůstky našich sbírek, během celého roku nabízíme také nové
krátkodobé výstavy i kulturní akce, které mají rostoucí úspěch,“ říká Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea v Mladé
Boleslavi.
Po rekordu z roku 2018 (273 811 návštěvníků) je ještě lepší výsledek za rok 2019 důkazem, že tato koncepce funguje
a dokáže využít existující kapacity muzea prakticky na maximum. Vedle domácích návštěvníků ŠKODA Muzea si
atraktivní mladoboleslavskou expozici zařadili do programu také hosté z Nizozemska, Německa, Polska, Izraele, ale i
z Číny, Indie či USA. Také vloni se setkaly s velkým ohlasem krátkodobé výstavy, reflektující například 60. výročí
zahájení výroby vozů ŠKODA OCTAVIA a ŠKODA FELICIA, nebo 70 let působení závodu v Kvasinách pod křídly
automobilky ŠKODA. Z koncertů zmiňme vysoce hodnocené vystoupení Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie,
kapel MIG 21 a Jelen a abonentní cykly v rytmu blues a world music.
Také pro rok 2020 má tým ŠKODA Muzea připraveny atraktivní výstavy a akce. Z krátkodobých tematických výstav
bude dominovat ta věnovaná 125 letům, které uplynuly od položení základů dnešní automobilky ŠKODA v roce 1895.
Přístupná bude od května do září 2020. Již 15. ledna se otevře expozice nazvaná Zlatá dvacátá – Na cestě k moderní
automobilce. Věnuje se rozvoji mladoboleslavské značky v období první republiky, budování moderních výrobních
kapacit i představení nových modelů. Navštívit ji můžete až do 26. dubna 2020. Na podzim se potom připravuje
výstava Elektrická éra. Z připravovaných kulturních akcí ve ŠKODA Muzeu v první polovině roku 2020 stojí za
pozornost vystoupení Karla Plíhala (27. 2.), houslového virtuosa Jaroslava Svěceného (31. 3.) či zpěváka Vojtěcha
Dyka za doprovodu jeho nové americké kapely (28. 5.).
Vedle hlavní expozice ŠKODA Muzea si mohou návštěvníci prohlédnout také depozitář se sportovními vozy a
prototypy. Velkému zájmu se těší možnost spojit návštěvu muzea s prohlídkou aktuálních výrobních provozů ŠKODA
AUTO – na základě předchozí objednávky na muzeum.skoda-auto.cz/prohlidky . Kromě továrny v Mladé Boleslavi
jsou pro exkurze otevřeny také závody v Kvasinách a Vrchlabí. Návštěvu ŠKODA Muzea lze pak zkombinovat i s
prohlídkou Rodného domu Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích v rámci zvýhodněného kombinovaného
vstupného. V Mladé Boleslavi je možné rovněž navštívit partnerské Letecké muzeum Metoděje Vlacha na místním
letišti, do kterého získají návštěvníci ŠKODA Muzea slevu.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Vítězslav Kodym
Komunikace Classic
T +420 326 811 784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz
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Fotografie k tématu:
ŠKODA Muzeum s rostoucí návštěvností i v roce 2019
V roce 2019 přivítalo ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi
274 242 hostů z České republiky i ze zahraničí.
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ŠKODA AUTO
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních
automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ,
KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 42 000 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“.

