VÍTEJTE NA
AUTENTICKÉM MÍSTĚ

KONTAKT

V tomto domě se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche,
který se proslavil jako automobilový konstruktér a tvůrce vozu
Volkswagen. Obytný dům sloužil současně i jako provozovna
živnosti Ferdinandova otce Antona Porscheho, který měl
v přilehlém objektu prosperující klempířskou dílnu.

ŠKODA MUZEUM
Tř. Václava Klementa 294
293 60 Mladá Boleslav
+420 326 832 038
muzeum@skoda-auto.cz

Zde prožil Ferdinand Porsche své dětství a mládí, v rodinném
podniku se vyučil klempířem. Zde absolvoval své první
konstruktérské krůčky i pokusy s elektřinou, které vedly
až k elektrifikaci celého objektu. V tomto domě žil Ferdinand
Porsche až do roku 1893, kdy se přestěhoval do Vídně.

RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO
Tanvaldská 38
463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou
+420 326 832 028
vratislavice@skoda-auto.cz
www.rodnydumporsche.cz

Sem se Ferdinand Porsche v roce 1902 vrátil, aby rodičům
představil svou vyvolenou – Aloisii Kaesovou. Cestu z Vídně
do Vratislavic absovoval mladý pár ve voze Lohner-Porsche
‚Mixte‘ s benzino-elektrickým pohonem, který Ferdinand
Porsche zkonstruoval.

RODNÝ DŮM

OTEVÍRACÍ DOBA
pátek — neděle, 09:00 — 17:00 hod
31. 12. do 14:00 hod
Zavřeno 24., 25., 26. 12. a 1. 1.
Mimo otevírací dobu po předchozí dohodě.

VSTUPNÉ
Vstup: Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Ferdinand Porsche se svým
otcem a bratrem ve
voze Lohner-Porsche ‚Mixte‘,
Vratislavice, 1902

Dospělí

50,- CZK

Snížené vstupné *

30,- CZK

Rodinné vstupné

120,- CZK

Kombinovaný vstup: Rodný dům Ferdinanda
Porscheho & ŠKODA Muzeum
Dospělí
Snížené vstupné *
Rodinné vstupné

100,- CZK
50,- CZK
250,- CZK

* Snížené vstupné: Děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad
65 let, zaměstnanci ŠKODA AUTO (po předložení MFA průkazu).
Zdarma: ZTP, ZTP/P a 1 osoba jako doprovod, děti do 6 let,
novináři, odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových institucí
(po předložení průkazu AMG, NPÚ), u skupin řidič autobusu,
1 doprovodná osoba od cestovní kanceláře, 2 doprovodné osoby
u školních skupin.

PROHLÍDKA
EXPOZICE
Těžištěm expozice je inženýrský a konstruktérský duch
Ferdinanda Porscheho: Na tomto autentickém místě zobrazuje
velkou osobnost v historických souvislostech a ukazuje cestu
k dosažení individuální mobility, završenou konstrukcí vozu
Volkswagen. Expozice současně vykresluje zásadní momenty
vývoje inženýrského a konstrukčního umění, jehož je životní
dílo Ferdinanda Porscheho součástí.

Ferdinand Porsche za
volantem vozu Volkswagen, 1950

Pokladna
Shop & Café

Inženýrské umění
Mobilita
Rodina

Tanvaldská

Ferdinand Porsche před vlastní
konstrukcí elektrického zařízení,
Vratislavice, 1893

INŽENÝRSKÉ UMĚNÍ
Čtyři vitríny prezentují historické milníky konstrukčního
a inženýrského umu – od prvních nástrojů až po vynálezy, které
se uplatní v blízké budoucnosti. Zvláštní pozornost je věnována
regionu Čech a bohaté tradici, kterou v oblasti technického
vývoje máme.
MOBILITA
Středobodem této části expozice je replika vozu LohnerPorsche, obklopená ukázkami vývojových prací, designových
studií či výzkumných projektů, které se uplatní u automobilů
budoucnosti. To vše je doplněno výhledem, jak by mohla
mobilita zítřka vypadat.
RODINA
Velký stůl v části věnované rodině Porscheových je zaplněn
vzpomínkami a historickými milníky, které vyprávějí o životě
Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích, Vídni, Vídeňském
Novém Městě, Stuttgartu, Wolfsburku, Gmündu a Zell am See.
Dobové fotografie jsou přitom vstupem do multimediální
prezentace o životě a díle Ferdinanda Porscheho.

