
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 2 

 
 
 
ŠKODA Media Services   

skoda-storyboard.com 
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz 
 

 

ŠKODA Muzeum s rekordní návštěvností 
 

› Rok 2017 přinesl nový návštěvnický rekord v historii ŠKODA Muzea  

› Rekordních 254 143 českých i zahraničních návštěvníků, meziroční nárůst o 5 % 

› Zpestření ve formě tematických výstav, abonentních cyklů a dalších atraktivních akcí je 

naplánováno i pro rok 2018  

 

Mladá Boleslav, 17. ledna 2018 – V uplynulém roce 2017 si ŠKODA Muzeum v Mladé 

Boleslavi připsalo absolutní návštěvnický rekord v historii, když přivítalo 254 143 českých i 

zahraničních hostů.  Meziroční nárůst návštěvnosti činí 5 %, poutavá prezentace historie 

značky ŠKODA v moderní expozici a nově zrekonstruovaném depozitáři je doplněna 

tematickými výstavami i kulturními akcemi včetně koncertů populárních hudebních skupin. 

 

ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi je nejen výkladní skříní bohaté historie automobilky ŠKODA, 

ale i multifunkčním objektem pro řadu kulturních a společenských akcí. Za uplynulý rok 2017 si jeho 

expozice prohlédlo rekordních 254 143 návštěvníků, což představuje nárůst o 5 % oproti roku 2016. 

„Prezentace automobilové historie moderní formou s využitím multimediálních prvků má úspěch, 

těší nás, že kontinuálně roste počet tuzemských i zahraničních návštěvníků. Snažíme se pro ně 

připravit vždy i něco navíc, třeba ve formě krátkodobých tematických výstav či atraktivních 

kulturních pořadů,“ komentuje rekordní návštěvnost Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea 

v Mladé Boleslavi.  

 

Vedle českých zájemců o automobilovou historii značek ŠKODA a Laurin&Klement, kteří tvořili 

téměř 60 % z celkového počtu návštěvníků, si atraktivní výstavní expozice zařadilo v roce 2017 do 

svého programu mnoho zahraničních hostů. Nejvíce jich přicestovalo z Německa, Nizozemska, 

Chorvatska, Dánska, Polska, Francie, nechyběli ani hosté z Číny, Austrálie, Ruska nebo USA.  

 

Velký návštěvnický úspěch sklidily v roce 2017 krátkodobé výstavy, například Úspěchy vozů 

ŠKODA na Rallye Monte Carlo či výstava ŠKODA FAVORIT - 30 let od premiéry. Z kulturních akcí 

na půdě ŠKODA Muzea měly velký ohlas koncerty Vojtěcha Dyka, skupiny Wohnout, zpěvačky 

Tonyi Graves a Marty Kubišové.  

 

I pro letošní rok je naplánována celá řada atraktivních akcí, a to od abonentních cyklů, přes 

tematické výstavy (např. o historii reklamy L&K a ŠKODA, úspěších na poli motorsportu či výstava 

k výročí 100 let vzniku Československa), až po koncerty hudebních skupin ATMO MUSIC, MIG 21 

či Barbory Polákové.  

 

Vedle hlavní expozice ŠKODA Muzea si mohou návštěvníci prohlédnout atraktivní zrekonstruovaný 

depozitář s vystavenými sportovními vozy a prototypy. Stále oblíbenější je i možnost spojit 

návštěvu muzea s prohlídkou aktuálních výrobních provozů ŠKODA AUTO, a to na základě 

předchozí objednávky. Návštěvu ŠKODA Muzea lze pak zkombinovat i s prohlídkou nevšedních 

exponátů partnerského Leteckého muzea Metoděje Vlacha na letišti v Mladé Boleslavi, svět 

techniky a velkých konstruktérských počinů pak mohou návštěvníci poznat v areálu Rodného domu 

Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích. Pro všechna uvedená muzea lze získat zvýhodněné 

kombinované vstupné. 
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Systematické budování firemní sbírky historických vozidel Laurin & Klement a ŠKODA v Mladé 

Boleslavi započalo na sklonku 60. let, ucelená expozice byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1974. 

Do historických objektů na Tř. Václava Klementa v Mladé Boleslavi, někdejších výrobních prostor 

automobilky, se expozice přesunula v roce 1995. ŠKODA Muzeum prošlo v roce 2012 velkorysou 

přestavbou, jejímž výsledkem jsou nadčasové a moderně pojaté prostory, umožňující všestranné 

využití řady sálů i pro kulturní a společenské účely.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym,  

Komunikace Sponzoring & Classic  

P +420 326 8 11784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz    

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Muzeum s rekordní návštěvností 

Do stylově čistě řešeného ŠKODA Muzea v Mladé 

Boleslavi si v roce 2017 našlo cestu rekordních více než 

254 143 návštěvníků.  

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Muzeum s rekordní návštěvností 

ŠKODA Muzeum je výkladní skříní nejen historie 

mladoboleslavské automobilky, ale také moderního 

světového výstavnictví. Díky moderní koncepci si získává 

čím dál více obdivovatelů. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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