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Kronika ŠKODA AUTO:
Historie mladoboleslavské automobilky krok za krokem
› Třísvazková publikace představuje vývoj automobilky L&K/ŠKODA
› Strhující příběhy, technické milníky, sportovní úspěchy a slavné osobnosti z let 1895–2018
› 528 stran – 705 vyobrazení, to vše ve 3 jazykových verzích
Mladá Boleslav, 9. dubna 2019 – Publikace „Kronika ŠKODA AUTO“ mapuje inspirativní a
dynamický vývoj jedné z nejstarších automobilek světa v období 1895–2018. Reprezentativní
dílo vychází v české, anglické a německé verzi. Od počátku května bude dostupná
v prodejně ŠKODA Muzea a ve firemním eshopu.
„Třísvazková ´Kronika ŠKODA AUTO´ je rozsáhlé dílo o společnosti ŠKODA AUTO, sbírka
jedinečných příběhů o vášni pro automobily a techniku, která položila základ našeho dnešního
úspěchu,“ říká Jens Katemann, vedoucí oddělení komunikace společnosti ŠKODA AUTO, a
dodává: „Čtenáři mají šanci seznámit se se zásadními modely 124 let trvající historie
mladoboleslavské automobilky a mnoha fascinujícími příběhy o české vynalézavosti, touze po
dobrodružství, odvaze a schopnosti Škodováků vyjít i z těžkých časů ještě silnější.“
„Kronika ŠKODA AUTO“ je výsledkem více než roční práce odborného týmu. Hlavní autor textu
Zdeněk Vacek i spoluautoři Lukáš Nachtmann, Michal Velebný a Vítězslav Kodym přinášejí
čtenářům bezpočet zajímavých příběhů, historických milníků včetně sportovních úspěchů či
vzrušujících dálkových jízd, progresivních konstrukčních řešení, ale i statistických dat z období
1895–2018. Tedy od založení dlouhodobě úspěšného společného podniku průkopníky cyklistiky
Václavem Laurinem a Václavem Klementem až k transformaci společnosti ŠKODA AUTO od
výrobce automobilů k poskytovateli komplexních mobilních služeb.
Celkový rozsah tří svazků knihy „Kronika ŠKODA AUTO“ činí 528 stran. Kronikářským stylem
formulované, chronologicky řazené texty doplňuje 705 často unikátních fotografií. První svazek
publikace sleduje vývoj společnosti v období 1895–1945, tedy kompletní etapu pod značkou Laurin
& Klement i navazující období po jejím začlenění do plzeňského koncernu Škoda. Druhý svazek je
věnován vývoji po zestátnění podniku (1946–1990) a třetí mapuje dynamický rozvoj globálně
aktivní značky ŠKODA v rámci koncernu Volkswagen (1991–2018). „Kronika ŠKODA AUTO“
vychází ve třech jazykových verzích: české, anglické a německé. Cena všech tří jazykových verzí
je pro český trh jednotná, činí 1101 Kč (včetně DPH). Zájemcům bude publikace k dispozici od
počátku května 2019 v obchodě ŠKODA Muzea a ve firemním eshopu (https://eshop.skodaauto.com/cz/cs/b2c) s možností vyzvednutí u autorizovaných zástupců ŠKODA AUTO.
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Fotografie k tématu:
Kronika ŠKODA AUTO: 124 let historie
mladoboleslavské značky krok za krokem
„Kronika ŠKODA AUTO“ přehledně a poutavě vypráví
příběh úspěchu mladoboleslavské značky.
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Kronika ŠKODA AUTO: 124 let historie
mladoboleslavské značky krok za krokem
Rozsáhlé dílo o společnosti ŠKODA AUTO o 528 stranách
ve třech svazcích je k dispozici v české, anglické a
německé verzi. Cena pro český trh: 1101 Kč.
Download
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ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu 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 35 000 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“.
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