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Vůz ŠKODA SUPERB českého prezidenta předán do sbírky 
Národního technického muzea v Praze 
 

› Českoslovenští a čeští prezidenti používají automobily značky ŠKODA již od roku 1926  

› Dosavadní oficiální vůz hlavy českého státu nyní doplňuje sbírku prezidentských vozů 

Národního technického muzea v Praze 

 

Mladá Boleslav, 27. dubna 2022 – ŠKODA AUTO předala do sbírek Národního technického 

muzea v Praze dosavadní oficiální vůz hlavy českého státu. ŠKODA SUPERB doplňuje 

kolekci prezidentských vozů, k níž patří mimo jiné reprezentační automobil prvního 

prezidenta Československé republiky, T. G. Masaryka. Václav Klement, spoluzakladatel 

společnosti, daroval již v roce 1935 muzeu VOITURETTE B, jeden z prvních modelů 

automobilky, stejně jako několik motocyklů a cenné archiválie.  

 

Dosavadní oficiální vůz prezidenta České republiky pochází z roku 2019. Jedná se o provedení 

ŠKODA SUPERB Laurin & Klement černé barvy se zážehovým motorem 2,0 TSI o výkonu 206 kW 

a pohonem všech kol. Nyní se tento automobil během slavnostního ceremoniálu stává součástí 

sbírky prezidentských vozů Národního technického muzea v Praze. V červnu 2015 dostala hlava 

státu k dispozici první sériově vyrobený exemplář ŠKODA SUPERB třetí generace. Model ŠKODA 

SUPERB je tradičním dopravním prostředkem prezidentů České republiky již od roku 2003. 

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, 

uvádí: „Vozy ŠKODA v Národním technickém muzeu ukazují, že naše společnost je pevně 

propojena s moderní českou historií. Automobil Laurin & Klement VOITURETTE B darovaný 

Václavem Klementem je jedním z prvních automobilů z Mladé Boleslavi. První v Česku vyrobený 

ENYAQ iV je v NTM k vidění od loňského září. Těší mne, že jsme mohli muzeu předat vůz 

ŠKODA SUPERB, který donedávna využíval český prezident. Tento exponát dokládá, že i dnes 

naše automobily slouží jako působivé státnické vozy.“ 

 

Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea v Praze, k tomu dodává: „Velmi si 

vážím dlouhodobé spolupráce se ŠKODA AUTO a podpory, kterou ŠKODA AUTO Národnímu 

technickému muzeu poskytuje. Je to přátelství přetrvávající více jak 100 let, které se datuje od 

chvíle, kdy zakladatel automobilky Václav Klement věnoval svůj osobní archiv, finanční prostředky 

a první exponáty našemu muzeu. Věřím, že tato tradice se bude dále rozšiřovat, čehož dokladem je 

předání prezidentského vozu ŠKODA SUPERB 3. generace do našich sbírek.“ 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ondřej Láník 

Komunikace Sponzoring, Classic 

P +420 734 298 184    

ondrej.lanik@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Vůz ŠKODA SUPERB českého prezidenta předán do 

sbírky Národního technického muzea v Praze 

ŠKODA AUTO předala Národnímu technickému muzeu 

v Praze dosavadní oficiální vozidlo českého prezidenta. 

ŠKODA SUPERB hlavy státu tak obohacuje kolekci 

prezidentských vozů, k níž patří mimo jiné reprezentační 

vůz T. G. Masaryka, prvního prezidenta Československé 

republiky. Vůz předal Michael Oeljeklaus (vlevo), člen 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast 

Výroby a logistiky, Karlu Ksandrovi, generálnímu řediteli 

Národního technického muzea v Praze.  

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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