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ŠKODA Adventure: Po stopách historie 
ŠKODA AUTO s novou vlastivědnou aplikací pro 
chytré telefony 
 

› Uživatel aplikace ŠKODA Adventure je při plnění úkolů vtažen do dobrodružného příběhu 

historie jedné z nejstarších automobilek světa 

› Dva okruhy pro putování časem a prostorem: Cesta po Mladé Boleslavi a Cesta po ŠKODA 

Muzeu  

› Nová aplikace ŠKODA Adventure je zdarma ke stažení na AppStore a Google Play   

› Ve středočeské Mladé Boleslavi byly před 126 lety položeny základy společnosti ŠKODA 

AUTO, dodnes tu působí její hlavní výrobní závod, technický vývoj, vedení firmy a další 

klíčové oblasti celosvětově aktivní automobilky 

 

Mladá Boleslav, 2. prosince 2021 – Nová bezplatná aplikace ŠKODA Adventure seznamuje 

uživatele se vzrušujícím příběhem historického vývoje mladoboleslavské společnosti 

ŠKODA AUTO. Na výběr jsou dva okruhy: Cesta po Mladé Boleslavi a Cesta po ŠKODA 

Muzeu. ŠKODA Adventure zábavnou formou vtahuje do historie české automobilky i města, 

v němž ŠKODA AUTO působí od roku 1895.  
 

Čeští průkopníci individuální mobility, nadšení cyklisté Václav Laurin a Václav Klement, položili 

před Vánocemi 1895 základy společnosti ŠKODA AUTO právě v Mladé Boleslavi. V tomto městě 

dodnes působí vedení jedné z nejstarších automobilek světa, nachází se zde také její hlavní 

výrobní závod, výzkumně-vývojová základna, ŠKODA AUTO Vysoká škola a v neposlední řadě 

ŠKODA Muzeum. Po místech, kudy již 126. rokem kráčí historie jízdních kol, motocyklů, automobilů 

a dalších produktů značky Laurin & Klement/ŠKODA provází nová aplikace ŠKODA Adventure. 

Uživatelům je k dispozici zdarma, a to na AppStore i Google Play.  

 

Putování po stopách strhujícího příběhu vývoje společnosti ŠKODA AUTO je rozděleno do dvou na 

sobě nezávislých okruhů. Je tak pouze na uživateli aplikace ŠKODA Adventure, zda absolvuje 

jedinou z vycházek či oba okruhy, případně v jakém pořadí.  

 

Cesta po Mladé Boleslavi 

Během putování domovským městem společnosti ŠKODA AUTO čeká uživatele 12 zastavení, 

resp. úkolů. Po otevření některého úkolu a jeho úspěšném vyřešení získá návštěvník Mladé 

Boleslavi přístup k dalším 11 místům. Všechna jsou spjata s historickým vývojem společnosti 

ŠKODA AUTO, tematický záběr je přitom velmi široký: od osobností zakladatelů Laurina a 

Klementa přes bývalá i současná místa výroby automobilů ŠKODA po sídla dalších míst přímo 

spojených se společností ŠKODA AUTO. Celková délka trasy činí asi 3,5 km, k jejímu absolvování 

bude potřeba přibližně 1,5 – 2 hodiny času (včetně plnění úkolů). 

 

Cesta po ŠKODA Muzeu 

Druhý z okruhů aplikace ŠKODA Adventure přivádí návštěvníky do centra Mladé Boleslavi, kde se 

nachází ŠKODA Muzeum. Základy jeho reprezentativní sbírky byly položeny již v polovině 60. let 

minulého století, současné ŠKODA Muzeum otevřelo  své brány veřejnosti v roce 1995. Sídlí v 

přestavěné historické tovární budově, disponuje i vlastní renovační dílnou, archivem, depozitářem a 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://apps.apple.com/cz/app/%C5%A1koda-adventure/id1509227619?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skodaauto.adventure
https://apps.apple.com/cz/app/%C5%A1koda-adventure/id1509227619?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skodaauto.adventure
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dalším zázemím. V současné době disponuje přibližně 350 exponáty, z nichž nejstarší je bicykl 

SLAVIA z roku 1899, nesmí chybět ani první automobil Laurin & Klement VOITURETTE A. Na 

recepci ŠKODA Muzea, po zakoupení vstupného, si uživatel aplikace načtením piktogramu 

odemkne sedm úkolů. Může je plnit v libovolném pořadí, přičemž správné odpovědi nalezne přímo 

v muzejní expozici. Zodpovězení otázky nemusí nutně znamenat výběr správné odpovědi, ale třeba 

i nalezení příslušného výstavního exponátu a naskenování piktogramu. Ostatně u každého úkolu 

jsou uvedeny srozumitelné pokyny.  

 

ŠKODA Muzeum je otevřeno denně od 9 do 17 hodin. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ondřej Láník 

Komunikace Sponzoring, Classic 

T +420 734 298 184    

ondrej.lanik@skoda-auto.cz   

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
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ŠKODA Adventure: Po stopách historie ŠKODA 

AUTO s novou vlastivědnou aplikací pro chytré 

telefony 

Nová bezplatná vlastivědná aplikace ŠKODA Adventure 

seznamuje uživatele se vzrušujícím příběhem 

historického vývoje mladoboleslavské společnosti 

ŠKODA AUTO.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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