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Více než 80 000 návštěvníků na Dni otevřených dveří  

v závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi 
 

› Rekordní návštěvnost: Více než 80 000 lidí navštívilo hlavní závod ŠKODA 

AUTO 

› Premiéra: Poprvé své brány otevřel i Technický vývoj a ŠKODA Design  

› Jubileum: ŠKODA AUTO slaví 120. výročí svého založení, u této příležitosti 

pořádá Den otevřených dveří pro veřejnost 

› Vahland: „Úspěch značky ŠKODA by nebyl možný bez silného týmu“  

 
 

Mladá Boleslav, 30. května 2015 – ŠKODA AUTO se těší z nového 
návštěvnického rekordu: Více než 80 000 lidí dnes navštívilo hlavní závod 
automobilky ŠKODA a další zpřístupněné provozy v Mladé Boleslavi. Poprvé své 
brány otevřel i Technický vývoj a ŠKODA Designové centrum. Den otevřených 
dveří pořádala ŠKODA AUTO u příležitosti oslav 120. výročí od svého založení. 
Naposledy domácí automobilka otevřela brány svého závodu v Mladé Boleslavi 
veřejnosti před čtyřmi lety. Již tenkrát předčil zájem veřejnosti očekávání, 

přišlo více než 70 tisíc lidí. Předseda představenstva ŠKODA AUTO, Winfried 
Vahland, pochválil ve svém úvodním projevu všechny zaměstnance, kteří se zde 

sešli. „Automobilka ŠKODA je dnes silná jako nikdy předtím. Bez silného týmu 
by však tento úspěch nebyl možný. Dnešní Den otevřených dveří je 
poděkováním všem našim zaměstnankyním a zaměstnancům a také jejich 
rodinám,“ dodal předseda představenstva. 

 
o oslavu 120. výročí založení automobilky 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Jana Bahníková, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 738 

jozef.balaz@skoda-auto.cz jana.bahnikova3@skoda-auto.cz  

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Den otevřených dveří ve ŠKODA AUTO v Mladé 

Boleslavi 

Do zákulisí vývoje a výroby automobilů značky 

ŠKODA se během Dne otevřených dveří přišlo 

podívat rekordních více než 80 000 návštěvníků. 

  

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Den otevřených dveří ve ŠKODA AUTO v Mladé 

Boleslavi 

Více než 80 000 lidí dnes navštívilo hlavní závod 

automobilky ŠKODA a další zpřístupněné provozy v 

Mladé Boleslavi.   
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Den otevřených dveří ve ŠKODA AUTO v Mladé 

Boleslavi 

Poprvé své brány otevřel i Technický vývoj a ŠKODA 

Designové centrum. 
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Den otevřených dveří ve ŠKODA AUTO v Mladé 

Boleslavi 

Den otevřených dveří pořádala ŠKODA AUTO u 

příležitosti oslav 120. výročí od svého založení. 

K vidění byla řada historických modelů, včetně 

původního vozu ŠKODA Superb v areálu Technického 

vývoje. 

 

 Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Den otevřených dveří ve ŠKODA AUTO v Mladé 

Boleslavi 

Návštěvníky přivítalo vedení společnosti v čele 

s předsedou představenstva ŠKODA AUTO, Prof. Dr. 

h.c. Winfriedem Vahlandem (na snímku zcela vlevo). 

  

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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