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Exkluzivně ve ŠKODA Muzeu:  

Hliněný model ŠKODA VisionS 
 

› Návštěvníci mají jedinečnou možnost prohlédnout si předobraz 

připravovaného velkého SUV značky ŠKODA  

› Výrazný, emocionální design s vysokou uměleckou precizností 

› Hliněný model ŠKODA VisionS bude ve ŠKODA Muzeu vystaven do 13. března 

 

Mladá Boleslav, 3. března 2016 – Showcar ŠKODA VisionS, který se ve světové 

premiéře veřejnosti představil na začátku týdne na 86. Mezinárodním 

autosalonu v Ženevě, dává již nyní představu o vzhledu připravovaného velkého 

SUV značky ŠKODA. Vůz, který bude větší než model Yeti, bude představen ve 

druhé polovině letošního roku. Od pátku 4. března do neděle 13. března 

připravilo ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi pro své návštěvníky exkluzivní 

možnost prohlédnout si hliněný model vozu, zpracovaný v reálné velikosti a 

zapůjčený do expozice oddělením designu ŠKODA AUTO. 

 

„Vystavení modelu vozu ŠKODA VisionS je pro naše návštěvníky mimořádně atraktivní 

šancí seznámit se s budoucností značky ŠKODA i prací týmu pod vedením šéfdesignéra 

ŠKODA AUTO Jozefa Kabaně,“ říká Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea. 

 

Designová studie ŠKODA VisionS odhaluje vzhled a techniku budoucích vozů SUV. 

VisionS upoutá expresivními a dynamickými rysy, je založena na rovnováze racionality a 

estetiky, která je pro vozy značky ŠKODA typická. Tvary jsou čisté, precizní a ostré. Bílá 

socha vozu je vystavena na prestižním místě tzv. fotopointu ve vstupních prostorách 

ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi.  

 

4,70 m dlouhý, 1,91 m široký a 1,68 m vysoký model je vyroben ze speciální hlíny a 

velikostí i zpracováním detailů odpovídá exponátu, vystavenému souběžně na autosalonu 

v Ženevě. V proporcích hliněného modelu, jehož hmotnost výrazně přesahuje tři tuny, je 

jasně patrný krystalický design, charakteristický pro nové modely ŠKODA.  

 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Vítězslav Kodym, Komunikace Sponzoring & Classic 

P +420 326 8 11784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Exkluzivně ve ŠKODA Muzeu - Hliněný model 

vozu ŠKODA VisionS 

Model vozu ŠKODA VisionS, vystavený ve ŠKODA 

Muzeu, je vyroben ze speciální hlíny a velikostí i 

zpracováním detailů odpovídá exponátu, 

vystavenému souběžně na autosalonu v Ženevě. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

 
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 následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
http://media.skoda-auto.com/
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/VisionS/160303%20SKODA%20VisionS%20in%20SKODA%20Museum.jpg
https://media.skoda-auto.com/Pictures/Products/VisionS/160303%20SKODA%20VisionS%20in%20SKODA%20Museum.jpg

