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ŠKODA Muzeum má rekordní návštěvnost 
 

› Během roku 2014 si prohlédlo ŠKODA Muzeum 185.409 návštěvníků, což 

představuje meziroční nárůst o 11,6 %.   

› Moderní výstavní koncept slaví úspěch u českých i zahraničních návštěvníků. 

› Velkou odezvu zaznamenaly také tematické výstavy a další atraktivní akce, 

které jsou v plánu i pro rok 2015. 

 

Mladá Boleslav, 13. ledna 2015 – ŠKODA Muzeum si za loňský rok připsalo 

rekordní návštěvnost, když se na poutavou výpravu historií značky ŠKODA 

vydalo 185.409 českých i zahraničních návštěvníků. Prostory muzea přitom 

vedle moderně pojaté expozice lákají i na řadu kulturních akcí.   

 

Když bylo před více než dvěma lety slavnostně otevřeno nové ŠKODA Muzeum po 

zásadní přestavbě, zbořilo zažité představy o tom, jak by mělo vypadat muzeum 

automobilů. ŠKODA Muzeum je výkladní skříní nejen historie mladoboleslavské 

automobilky, ale také moderního světového výstavnictví. Díky moderní koncepci si 

získává čím dál více obdivovatelů - v uplynulém roce navštívilo expozici ŠKODA Muzea 

v Mladé Boleslavi 185.409 osob, což představuje meziroční nárůst o 11,6 %. Kromě 

českých návštěvníků si atraktivní sondu do automobilové historie zařazuje do svého 

programu čím dál větší počet zahraničních hostů, z nichž nejvíce přijíždí z Německa a 

Dánska. Nechybějí ale ani návštěvníci z Číny, Austrálie nebo USA. „Prezentovat 

automobilovou historii moderní formou za využití všech multimediálních prvků je správný 

koncept a rostoucí návštěvnost je důkazem, že se ŠKODA Muzeum před více než dvěma 

roky vydalo správným směrem,“ komentuje rekordní návštěvnost Andrea Frydlová, 

vedoucí ŠKODA Muzea.  

 

ŠKODA Muzeum těží z moderní a interaktivní výstavní koncepce. Aplikace 

multimediálních technologií, jež umožňují návštěvníka aktivně zapojit do prohlídky, 

pravidelné obměny vystavených vozů v průběhu roku, desítky doplňujících exponátů, 

filmy, dokumenty - to jsou hlavní prvky, které zajišťují, že i vracející se návštěvníci mají 

o zábavu postaráno. Mladoboleslavské muzeum však nežije jen výstavou automobilů, 

jeho nedílnou součástí je rovněž řada doprovodných a kulturních akcí. Vloni patřila mezi 

nejoblíbenější prezentace fotografií ‘ŠKODA očima Viléma Heckela‘ a poutavá výpravná 

show ‘Indická odysea 1934‘. Pro rok 2015 je také připravena řada žánrově pestrých 

kulturních akcí a vystoupení známých interpretů, např. formace Cirk La Putyka. Chybět 

nebudou ani tradiční programy pro děti. 

 

ŠKODA Muzeum se může pochlubit i pohledem do vybrané části expozice z pohodlí 

domova díky virtuální prohlídce prostřednictvím Google Street View, či premiérovým 

získáním prestižního certifikátu TripAdvisor, vycházejícího z vysokého hodnocení 

návštěvníků muzea. 
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Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Vítězslav Kodym,   

Komunikace Sponzoring & Classic   

P +420 326 8 11784 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 
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Boleslavi si v roce 2014 našlo cestu rekordních 

185.409 návštěvníků.  
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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