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ŠKODA Muzeum a Rodný dům F. Porsche opět otevřené pro 
návštěvníky 
 

› Od pondělí 11. května obnovuje ŠKODA Muzeum provoz pro veřejnost 

› Platí regulace celkového počtu návštěvníků a nová pravidla jejich pohybu v expozici  

› Depozitář prototypů a služby průvodců k dispozici od 1. června 

› Rodný dům F. Porsche otevřen od 15. května 

 

Mladá Boleslav, 7. května 2020  – ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi je znovu otevřeno od 11. května,  Rodný 

dům Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích nad Nisou se otevírá v pátek 15. května. V první fázi to bude 

výhradně pro individuální návštěvníky s ochranou dýchacích cest a za dodržení dalších bezpečnostních 

opatření, v dalších fázích se nabídka služeb návštěvníkům rozšíří. Od 27. května expozici ŠKODA Muzea 

obohatí nová výstava „S tradicí do budoucnosti: 125 let Laurin & Klement / ŠKODA“.                        

 

„V souladu s rozhodnutím Vlády ČR může mladoboleslavské ŠKODA Muzeum, stejně jako Rodný dům Ferdinanda 

Porsche v Liberci-Vratislavicích od 11. května opět otevřít své expozice veřejnosti,“ říká Andrea Frydlová, vedoucí 

ŠKODA Muzea a zároveň upozorňuje: „Připravili jsme přitom celou řadu opatření pro zajištění bezpečnosti našich 

hostů. V první fázi budou expozice otevřeny pro individuální návštěvníky, od 1. června nabídku obohatí komentované 

prohlídky expozice ŠKODA Muzea pro uzavřené skupiny do 5 osob. Návštěvníci musí být vybaveni odpovídající 

ochranou dýchacích cest a dodržovat minimální odstup 2 metry“ Tento rozestup pochopitelně neplatí pro uzavřené 

skupiny, např. rodiny s dětmi.   

 

V první fázi bude maximální počet návštěvníků pohybujících se v jednu chvíli v prostorách ŠKODA Muzea omezen na 

100 osob, v případě Rodného domu Ferdinanda Porsche na 25 osob. V muzejním obchodě se v jednom okamžiku 

budou moci nacházet nejvýše 2 osoby. Mimo provoz bude šatna, dětský koutek i prvky virtuální reality v expozicích. 

Do odvolání nebudou probíhat exkurze do výrobních závodů ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, Kvasinách ani 

Vrchlabí. Služby průvodců budou pro uzavřené skupiny do 5 osob k dispozici od 1. června, kdy se návštěvníkům 

ŠKODA Muzea znovu otevře také oblíbený depozitář prototypů.                   

 

Stálou expozici ŠKODA Muzea od 27. května doplní nová atraktivní výstava „S tradicí do budoucnosti: 125 let Laurin & 

Klement / ŠKODA AUTO“. Mimo jiné připomene, že k úspěchu mladoboleslavské značky tradičně přispíval její 

mezinárodní tým a připomene klíčové osobnosti z dějin automobilky. Výstava dá nahlédnout za kulisy vývoje a 

přípravy výroby v  nářaďovně, představí elektrifikované modely dávné minulosti, žhavé současnosti i blízké 

budoucnosti, láká bezpočtem dalších zajímavých informací, vizuálních řešení i trojrozměrných exponátů. Tep 

návštěvníků spolehlivě zrychlí rekapitulace milníků motorsportu L&K/ŠKODA, od Narcise Podsedníčka po triumfální 

tažení vozů ŠKODA FABIA R5 Evo.  
 
ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi je otevřeno každý den od 9:00 do 17:00. Těší se dlouhodobě rostoucímu zájmu 
návštěvníků, v uplynulém roce 2019 přivítalo 274 242 hostů z České republiky i zahraničí. Návštěvu ŠKODA Muzea je 
možné spojit s prohlídkou Rodného domu Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích v rámci zvýhodněného 
kombinovaného vstupného. Ten je pro veřejnost přístupný vždy od pátku do neděle od 9:00 do 17:00.  
  

Více informací na muzeum.skoda-auto.cz. 

          

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://museum.skoda-auto.cz/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym  

Komunikace Classic  

T +420 326 811 784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Znovuotevření ŠKODA Muzea a Rodného domu  

Ferdinanda Porsche  

ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi je pro veřejnost opět 

otevřeno od 11. května, zatím jen pro individuální 

návštěvníky a uzavřené skupiny do 5 osob. Depozitář 

prototypů i služby průvodců budou k dispozici od 1. června.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Znovuotevření ŠKODA Muzea a Rodného domu  

Ferdinanda Porsche  

Od 15. května je v omezeném režimu přístupný také Rodný 

dům Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích. V rámci 

zvýhodněného kombinovaného vstupného lze jeho návštěvu 

spojit s prohlídkou ŠKODA Muzea.       

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

  

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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