
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 2 

 
 
 
  
 

 

ŠKODA Muzeum a Rodný dům F. Porsche hlásí: Otevíráme!  
 

› Od dneška je ŠKODA Muzeum opět otevřeno pro veřejnost  

› Preventivní hygienická opatření zahrnují regulaci celkového počtu osob a omezení jejich pohybu ve 

vnitřních prostorách 

› Stálou expozici obohacuje výstava „Ve znamení elektromobility“ a instalace k výročím značky ŠKODA   

› Rodný dům F. Porsche bude otevřen od 7. května 2021 s novými exponáty 

 

Mladá Boleslav, 3. května 2021  – ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi je od 3. května 2021 znovu otevřeno pro 

širokou veřejnost, v první fázi ovšem pouze pro individuální návštěvníky s ochranou dýchacích cest a za 

dodržení dalších bezpečnostních opatření. Stálou expozici ŠKODA Muzea doplňuje výstava „Ve znamení 

elektromobility“ a další novinky. Rodný dům F. Porsche, který bude pro návštěvníky otevřen od 7. května 

2021, připomene nejstarší vůz Porsche 356/1 i autonomní koncept eVOITURETTE,  odkazující na první 

automobil L&K.    

 

Andrea Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea, říká: „Jsme rádi, že můžeme od 3. května 2021, v souladu s nařízeními 

Vlády ČR, otevřít mladoboleslavské ŠKODA Muzeum a přivítat opět návštěvníky z řad široké veřejnosti. Rodný dům 

Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích otevře 7. května 2021. V zájmu zajištění maximální bezpečnosti našich 

hostů jsme připravili řadu opatření. V první fázi budou expozice zpřístupněny pouze pro individuální návštěvníky. 

Vstup je možný pro regulovaný počet návštěvníků a pouze s předepsaným typem prostředků pro ochranu dýchacích 

cest. Individuální hosté musí dále dodržovat minimální odstup 2 metry, toto opatření se nevztahuje na uzavřené 

skupiny, např. rodiny s dětmi.“  

 

Depozitář prototypů a sportovních vozů je otevřen již od 3. května 2021, v případě zájmu o prohlídku stačí kontaktovat 

recepci muzea. Muzejní obchod se otevře dle platného nařízení vlády 10. května 2021. Dočasně je pozastaven 

program exkurzí do výrobních závodů ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, Kvasinách i Vrchlabí. Konkrétní podmínky 

regulace návštěvnosti budou upřesňovány dle aktuální pandemické situace.  

 

Nové exponáty 

Stálou expozici ŠKODA Muzea doplňuje výstava „Ve znamení elektromobility“ o bohaté historii elektrifikovaných 

pohonů vozů Laurin & Klement / ŠKODA a nové éře elektrické mobility české značky. K vidění je například dětský 

roadster ŠKODA PUCK ze 40. let nebo o půl století mladší automobil ŠKODA  ELTRA, z dalších vývojových stupňů 

připomeňme jeden z prototypů ŠKODA OCTAVIA GREEN E LINE. Nejnovější produkci zastupují vozy ŠKODA 

CITIGOe iV a ŠKODA ENYAQ iV, nechybí ani názorná prezentace moderních elektromotorů a baterií.  

 

ŠKODA Muzeum věnuje zvláštní pozornost také aktuálním výročím značky. K nejvýznamnějším milníkům a stimulům 

dynamického rozvoje společnosti ŠKODA AUTO patří začlenění do nadnárodního koncernu Volkswagen, k němuž 

došlo před 30 lety. Mimo to muzeum připomíná například 60 let modelů ŠKODA OCTAVIA COMBI a ŠKODA 1202, 

dále 50 let od představení původní „vývojové studie“ ŠKODA 110 SUPER SPORT a 40 let od premiéry téhož (výrazně 

upraveného) kupé ve filmovém hororu „Upír z Feratu“.  

 

Rodný dům Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích obohatí svoji stálou expozici o koncept budoucnosti městské 

mobility eVOITURETTE, novodobou interpretací prvního automobilu z Mladé Boleslavi. Původní vůz Laurin & Klement 

VOITURETTE A debutoval v roce 1905, studie autonomní a elektřinou poháněné eVOITURETTE vznikla v rámci 

projektu „Ikony v novém kabátě“. Mladá čínská designérka Jü-chan Čangová svůj návrh nedávno rozpracovala ve 

spolupráci s oddělením designu ŠKODA AUTO do vystavené podoby. K vidění je zde také vůbec nejstarší vůz 

Porsche 356/1. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi je otevřeno každý den od 9:00 do 17:00 hodin, Rodný dům Ferdinanda Porsche 

v Liberci-Vratislavicích zůstává hostům k dispozici vždy od pátku do neděle od 9:00 do 17:00 hodin. Jejich návštěvu 

lze spojit v rámci zvýhodněného kombinovaného vstupného. 

 

Více na muzeum.skoda-auto.cz/ 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ondřej Láník 

Komunikace Sponzoring, Classic 

T +420 734 298 184    

ondrej.lanik@skoda-auto.cz   

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Muzeum a Rodný dům F. Porsche opět otevřené  

pro návštěvníky   
ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi je pro veřejnost opět 
otevřeno od 3. května 2021, zatím pouze pro individuální 
návštěvníky.  
 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Muzeum a Rodný dům F. Porsche opět otevřené  

pro návštěvníky  
Rodný dům Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích 
přivítá návštěvníky 7. května 2021, byť v omezeném 
provozním režimu. Návštěvu lze v rámci zvýhodněného 
kombinovaného vstupného spojit s prohlídkou ŠKODA 
Muzea.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity. 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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