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Neobyčejné příběhy z historie automobilky: 
Jarní série přednášek ve ŠKODA Muzeu  
 
› Trojice přednášek představí od března do června pozoruhodná témata z historie 

automobilky ŠKODA   
› Designové závodní perly, 70 let závodu v Kvasinách s okřídleným šípem či alternativní 

pohony minulosti i budoucnosti  
› Přední znalci historie značky, pracovníci vývoje a pamětníci zprostředkují v sále L&K Fórum 

mladoboleslavského ŠKODA Muzea často unikátní informace i obrazový materiál   
 
Mladá Boleslav, 27. března 2019  – Oblíbené přednášky z cyklu „Neobyčejné příběhy 
z historie automobilky“ ve ŠKODA Muzeu pokračují jarní sérií, která odstartuje 2. dubna.  
Na své si v sálech mladoboleslavského ŠKODA Muzea tentokrát přijdou příznivci 
motoristického sportu a designu, pozornost bude věnována historii výrobního závodu 
ŠKODA v Kvasinách a na prahu nové éry individuální mobility bude zajímavé připomenout si 
hlavní milníky vývojové řady vozidel Laurin & Klement/ŠKODA s alternativními pohony.  
 
2. dubna, od 17:30 hod. v sále L&K Fórum 
Designové perly ze závodní historie ŠKODA 
Michal Velebný s Danielem Petrem, přední znalci angažmá mladoboleslavské automobilky na poli 
motorsportu, ukáží na vybraných vozech, jak se měnil pohled konstruktérů na estetiku a účelnost 
karoserií soutěžních či závodních speciálů. Podrobněji se budou věnovat vozům L&K FCR, ŠKODA 
POPULAR Special, ŠKODA Sport, Supersport, Š 1100 OHC, Spider či FABIA WRC. Návštěvníci se 
dozvědí, jakou roli sehrál vývoj technických předpisů, či nakolik se do výsledných tvarů karoserií 
promítly nové poznatky v oboru aerodynamiky.               
 
7. května, od 17:30 hod. v sále L&K Fórum 
Kvasiny – 70 let s okřídleným šípem 
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.     
 
11. června, od 17:30 hod. v sále L&K Fórum 
Alternativní pohony - minulost, současnost a budoucnost 
Společnost ŠKODA AUTO patří k aktivním hráčům na poli transformace individuální mobility, kde 
se stále větší pozornost věnuje elektromobilům a hybridním koncepcím. Opírá se přitom o 
technickou kompetenci, sahající až k prvnímu hybridnímu vozu L&K E „Křižík“ z roku 1908. Později 
vznikla i řada ryze elektrických vozidel v osobním či užitkovém provedení. V automobilech 
s okřídleným šípem se však uplatnila také alternativní paliva jako dřevoplyn, ale také svítiplyn, LPG 
nebo aktuálně používané palivo CNG. Pohled do historie zprostředkuje historik a archivář Lukáš 
Nachtmann, současný vývoj stejně jako perspektivy dalšího směřování značky představí Martin 
Hrdlička, vedoucí vývoje podvozku a agregátu ŠKODA AUTO.      
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Vstup na všechny uvedené přednášky je zdarma a bez předchozí rezervace, v sále L&K Fórum 
s dostatečnou kapacitou začínají ve výše uvedených termínech vždy v 17:30 hodin. ŠKODA 
Muzeum se nachází na třídě Václava Klementa 294 v Mladé Boleslavi. 
 
ŠKODA Muzeum ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi si v roce 2018 připsalo absolutní 
návštěvnický rekord ve své historii, když přivítalo 273 811 českých i zahraničních hostů – meziroční 
nárůst tak činí takřka 8 %. Poutavá prezentace historie značky ŠKODA v moderní expozici a nově 
zrekonstruovaném depozitáři je doplněna tematickými výstavami i kulturními akcemi včetně 
koncertů populárních hudebních skupin. Návštěvu ŠKODA Muzea je možné po předchozí rezervaci 
spojit s prohlídkou výrobního závodu ŠKODA AUTO, dále lze doporučit aviatické exponáty 
partnerského Leteckého muzea Metoděje Vlacha, situovaného na letišti v Mladé Boleslavi, či areál 
Rodného domu Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích. Pro všechna tři zde uvedená muzea 
je možné získat zvýhodněné kombinované vstupné.  
 
Více informací naleznete na http://museum.skoda-auto.cz/. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Vítězslav Kodym    
T +420 326 811 784  
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

Neobyčejné příběhy z historie automobilky: 
Úvodní série přednášek roku 2019 ve ŠKODA Muzeu  
 
Přední historici, vývojáři i pamětníci zprostředkují v sále 
L&K Fórum ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi zajímavé 
informace a leckdy unikátní obrazový materiál.  
   
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Neobyčejné příběhy z historie automobilky: 
Úvodní série přednášek roku 2019 ve ŠKODA Muzeu  
Všechny přednášky jsou přístupné zdarma a bez 
předchozí rezervace. Ve ŠKODA Muzeu (třída Václava 
Klementa 294, Mladá Boleslav) začínají vždy v 17:30 hod.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  
ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 39 000 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“. 
 
 

 

mailto:media@skoda-auto.cz
https://skoda-storyboard.com/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/03/190326_Prednasky_jaro_2019.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/03/190326_Prednasky_jaro_2019.jpg

	Neobyčejné příběhy z historie automobilky:
	Jarní série přednášek ve ŠKODA Muzeu
	› Trojice přednášek představí od března do června pozoruhodná témata z historie automobilky ŠKODA
	› Designové závodní perly, 70 let závodu v Kvasinách s okřídleným šípem či alternativní pohony minulosti i budoucnosti
	› Přední znalci historie značky, pracovníci vývoje a pamětníci zprostředkují v sále L&K Fórum mladoboleslavského ŠKODA Muzea často unikátní informace i obrazový materiál
	Pro další informace, prosím, kontaktujte:
	Fotografie k tématu:

	› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
	› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
	› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,
	› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
	› zaměstnává celosvětově více než 39 000 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“.


