
ŠKODA
MUZEUM

PROHLÍDKY EXPOZICE A 
VÝROBNÍCH PROVOZŮ 

Nabízíme komentované prohlídky expozice 
ŠKODA Muzea a prohlídky výrobních provozů 
společnosti ŠKODA AUTO s průvodcem. Dále 
zajišťujeme exkurze do ŠKODA Parts Centra, 
Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního 
závodu ve Vrchlabí a Kvasinách. Speciální 
prohlídky pro školní skupiny, technicky 
zaměřené skupiny a nevidomé. Rezervace 
a další informace na tel. +420 326 8 31134, 
31135, 31137, e-mail: muzeum@skoda-auto.cz.

CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV 

Navštivte v budově ŠKODA Muzea Café/
Restaurant VÁCLAV provozovaný cateringovou 
společností Zátiší group. VÁCLAV hostům nabízí 
kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru 
a moderní prostředí obklopené historickým 
okolím. Otevřeno denně od 9:00 do 17:00 hodin 
a před každou akcí. Rezervace na tel. 326 831 
243. 

13. – 17. 5. – TÝDEN S CHŘESTEM

23. 5. – VEČER ASIJSKÝCH SPECIALIT

RODNÝ DŮM FERDINANDA 
PORSCHEHO

Zveme vás do Vratislavic nad Nisou na 
prohlídku nově zrekonstruovaného domu, 
ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand 
Porsche, automobilový konstruktér a tvůrce 

vozu Volkswagen. Na autentickém místě 
jsou představeny zásadní momenty vývoje 
inženýrského a konstrukčního umění, jehož 
součástí je životní dílo Ferdinanda Porscheho. 
Expozici je možné si prohlédnout individuálně 
pomocí na místě zapůjčených iPadů. V případě 
návštěvy skupiny nad 20 osob doporučujeme 
nás kontaktovat s předstihem. Návštěvníci 
muzea se mohou před prohlídkou expozice či 
po ní občerstvit v kavárně, k dispozici je i malý 
obchod.

Otevírací doba: pá – ne, 9:00 – 17:00 hodin, 
31. 12. do 14 hodin. Zavřeno 24., 25., 26. 12. 
a 1. 1. Na vyžádání i mimo standardní otvírací 
dobu.

Adresa: Tanvaldská 38, 
463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou. 

Kontakt: tel.: +420 326 832 028, 
e-mail: vratislavice@skoda-auto.cz, 
www.rodnydumporsche.cz. 
Info mimo otvírací dobu 
na tel.: +420 326 832 038.

Využijte možnosti zakoupit kombinovanou 
vstupenku Rodný dům F. Porscheho & ŠKODA 
Muzeum za zvýhodněnou cenu. Více informací 
na www.rodnydumporsche.cz.

Změna programu vyhrazena!

ŠKODA Muzeum
tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
T: 326 8 32038 
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz 
muzeum.skoda-auto.cz
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PROGRAM ŠKODA MUZEA 

7. 5. – NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY: KVASINY – 
70 LET S OKŘÍDLENÝM ŠÍPEM
Již 70 let je výrobní závod v Kvasinách součástí 
automobilky ŠKODA. Přijďte si poslechnout 
osobité vzpomínky pamětníka, jehož rodina je 
s historií výroby vozů v Kvasinách po generace 
spojena. V říjnu uplyne 70 let od chvíle, kdy 
se továrna v Kvasinách stala součástí rodiny 
výrobních závodů značky ŠKODA. 
V roce 1949 se přitom již mohla pochlubit 
15letou tradicí v produkci automobilových 
karoserií. Autorem této přednášky bude pan 
Bohuslav Čtvrtečka, jehož rodina je s historií 
výroby v Kvasinách dlouhodobě spojena. 
Návštěvníci ŠKODA Muzea se seznámí nejen 
se základními informacemi o jednotlivých 
etapách vývoje závodu, ale také se mohou 
těšit na řadu zajímavostí i na specifický osobní 
pohled pamětníka. Sál L&K Fórum od 17:30 
hodin, vstupné zdarma.

17. 5. – MLADOBOLESLAVSKÁ 
MUZEJNÍ NOC 
ŠKODA Muzeum se již tradičně účastní 
celorepublikového Festivalu muzejních nocí. 
Muzeum bude otevřeno od 19:00 do 24:00 
hodin zdarma. 
Na návštěvníky čekají mimo jiné:
• Noční prohlídky výrobních provozů 

automobilky ŠKODA AUTO od 19:00  
a 20:30 hodin. Registrace nutná od 18:00 
hodin ve vestibulu muzea. Prohlídka závodu 
je možná pouze pro osoby od 10 let. 

• Depozitář prototypů a sportovních vozů 
ŠKODA.

• Představení ŠKODA Motorsportu včetně 

vozu ŠKODA FABIA R5.
• Nově digitalizované filmy z archivu značky 

ŠKODA.
• Výstava, Kvasiny – 70 let s okřídleným 

šípem, včetně nově zrestaurované perly – 
ŠKODA SUPERB OHV z roku 1948. 

• Závodění na parkovišti před muzeem.
• Výtvarná dílna pro děti.

Návštěvníci mladoboleslavské muzejní noci 
se mohou svézt historickými autobusy ŠKODA 
706 RO a ŠKODA 706 RTO po trase ŠKODA 
Muzeum – Staroměstské náměstí – Letecké 
muzeum a v opačném směru v půlhodinových 
intervalech od 19:00 do 23:30 hodin. 
Cena jízdného je 20,- Kč.

17. 5. – PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC 
Již v 18 hodin odstartuje v Rodném domě 
Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích 
pětihodinový program, v jehož rámci se 
návštěvníci budou moci seznámit 
s impozantním životním dílem slavného 
automobilového konstruktéra a průkopníka 
elektromobility. Komentované prohlídky 
expozic připomenou, že nadšení pro techniku, 
inženýrské umění a strojírenský průmysl mají 
na území České republiky velmi bohaté tradice. 
K vidění bude venkovní výstava vozů Porsche, 
nejmladší návštěvníci jistě neminou dětskou 
dílnu, která bude probíhat ve znamení Návratu 
do budoucnosti, a malování na obličej. Kavárna 
v Rodném domě si pro návštěvníky připravila 
párty se speciálním UV občerstvením, které 
bude během muzejní noci zářit všemi barvami. 
Přijďte ochutnat svítící Panna Cottu nebo 
limonádu. Vstup zdarma,  18:00 – 23:00 hodin.

Předprodej vstupenek pokladně ŠKODA 
Muzea a v síti Ticketmaster denně od 9:00 
do 17:00 hodin.

Před začátkem každé akce se můžete 
občerstvit v Café/Restaurantu VÁCLAV 
a prohlédnout si expozici ŠKODA Muzea.

PŘIPRAVUJEME
8. 6. – DĚTSKÝ DEN VE ŠKODA MUZEU 
A ZÁKAZNICKÉM CENTRU

8. – 9. 6. – VÍKENDOVÝ FESTIVAL IQ PLAY

11. 6. – ALTERNATIVNÍ POHONY: 
MINULOST, SOUČASNOST 
A BUDOUCNOST 
S alternativními pohony, jejich historií i 
současným vývojem, vás seznámí Martin 
Hrdlička a Lukáš Nachtmann. Sál L&K Fórum 
od 17:30 hodin, vstupné zdarma.

RÁJ HLAVOLAMŮ – LETNÍ INTERAKTIVNÍ 
VÝSTAVA 

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

KVASINY – 70 LET S OKŘÍDLENÝM ŠÍPEM
Východočeské Kvasiny si v letošním roce 
připomínají 70 let od připojení místní továrny 
k mladoboleslavské automobilce. Prvním vozem 
značky ŠKODA vyrobeným v Kvasinách byl již 
v roce 1947 ŠKODA SUPERB OHV. Výstava 
návštěvníky ŠKODA Muzea seznámí s historií 
výrobního závodu Kvasiny od doby, kdy 
se v něm poprvé začaly vyrábět automobily, 
a připomene nejúspěšnější vozy, které vyjely 

z bran kvasinské továrny. Výstava je k vidění 
od 8. května do 1. září 2019.

DAVID ČERNÝ: ČESKÝ BETLÉM 
Ojedinělá výstava bronzových plastik výtvarníka 
Davida Černého představuje scénické 
obrazy českých dějin a kultury. Svou formou 
detailního zpracování jednotlivých postav 
plastiky připomínají tradiční betlém. Soubor byl 
vytvořen pro Autostadt (Wolfsburg, Německo) 
u příležitosti výstavy EXP0 2000. Český umělec 
David Černý je znám především jako tvůrce 
figurativních soch pro veřejný prostor. Mezi jeho 
díla patří Růžový tank, Miminka na Žižkovské 
věži, Entropa apod. Po předchozí domluvě na 
tel. 326 831 134 jsou možné komentované 
prohlídky pro ZŠ a SŠ v rámci hodin dějepisu.

Všechny krátkodobé výstavy jsou přístupné 
v rámci běžného vstupného do muzea. 
Využijte možnosti zakoupit celoroční vstupenky 
do expozic ŠKODA Muzea za zvýhodněnou 
cenu 280,- Kč. 

STÁLÁ EXPOZICE

Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí 
– Tradice, Evoluce a Preciznost. V tematické 
oblasti Tradice jsou přiblíženy hodnoty značky 
ŠKODA – Hrdost, Každodenní využitelnost 
a Výzvy symbolizované třemi páry vozů. 
Bustami obou zakladatelů firmy začíná Evoluce. 
Dominuje jí chronologická řada po sobě 
jdoucích milníků automobilového vývoje. 
Okruh Preciznost představuje vozy v různých 
stádiích renovace – od nálezového stavu až 
po „klenot“. Proces výroby současných vozů lze 
vidět v panoramatickém kině. 


