muzeum@skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.com
GPS: 50°25’7.615”N,
14°54’50.838”E

Muzejní obchod
T +420 326 832 038
Prodej literatury, reklamních
a upomínkových předmětů.
VÁCLAV Café | Restaurant
T +420 731 156 610
Vstupy do muzea
a prostor stálé expozice jsou
bezbariérové.

Vstupné		
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Fotografování
Záběry pro soukromé účely
(bez použití stativu, externího
blesku nebo osvětlení) jsou
povoleny. Fotografování pro
jiné účely je povoleno pouze
s předchozím souhlasem vedení muzea.

35 CZK

Prohlídka muzea s českým průvodcem

100 CZK

50 CZK

Prohlídka muzea s cizojazyčným průvodcem

130 CZK

65 CZK

Prohlídka muzea a závodu s českým průvodcem

140 CZK

70 CZK

Prohlídka muzea a závodu s cizojazyčným průvodcem

200 CZK

100 CZK

20 CZK

20 CZK

Rodinné vstupné

175 CZK

175 CZK

Roční vstupenka

280 CZK

140 CZK

P

.M

* Snížené vstupné: děti do 15 let,

ŠKODA MUZEUM
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centrum
dálnice
ulice
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studenti do 26 let, senioři nad 65 let,

Jičínská

Jičín

Česky

Snížené vstupné *

70 CZK

Prohlídka muzea pro děti z mateřských školek

Návštěvní služba
T +420 326 831 134, 135, 137
Po předchozí dohodě
nabízíme následující služby:
> Prohlídka muzea s průvodcem
> Exkurze do výrobních provozů
firmy ŠKODA. Pro organizované skupiny návštěvníků starších 10 let, pro jednotlivce od
10 let (pouze ve všední dny)
> Prohlídka depozitáře prototypů
> Prohlídka muzea s pracovním
listem – pro děti z mateř
ských / základních škol
> Haptická prohlídka muzea pro
nevidomé a slabozraké
> Prohlídka Vzdělávacího centra
Na Karmeli

P

T.G

©ŠKODA MUZEUM Publications

Liberec – Praha R10

Prů mys lová

BOND
Y
Centrum

Studium materiálů je možné
po předchozí telefonické
dohodě.

Dospělí

Prohlídka muzea bez průvodce

D11

D5

Firemní archiv
T +420 326 831 183
archiv@skoda-auto.cz

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),

zaměstnanci společnosti

u skupin řidič autobusu, 1 doprovodná osoba od cestovní kanceláře, 2 doprovodné

ŠKODA AUTO (po předložení průkazu).

osoby u školních skupin.

ŠKODA MUZEUM
Tradice | Evoluce | Preciznost

T +420 326 832 038
F +420 326 832 039

ŠKODA MUZEUM
9:00 – 17:00 hod.,
denně mimo 24., 25., 26.12.
a 1.1.,
31.12. otevřeno do 14:00 hod.

ŠKODA MUZEUM
Průvodce

INFORMACE
Vstupné a otevírací doba

KUDY K NÁM
Kontakt a příjezdová trasa

ŠKODA MUZEUM
Tř. Václava Klementa 294
293 60 Mladá Boleslav
Česká republika

Tradice
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Laurin & Klement Forum

Hrdost

Konferenční sál

Každodennost

Krátkodobé výstavy

Výzvy
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Informace

Evoluce

Vstupenky

Zakladatelé

Šatna

Milníky vývoje
Autoregál
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Muzejní obchod

Galerie techniky

Literatura, suvenýry

ŠKODA Lab

Reklamní předměty

Preciznost
Restaurování
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VÁCLAV
Café | Restaurant

Výroba
1

Panoramatické kino
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Tradice
Tento prostor je věnován
tradici značky. Tři páry vozů
představují hodnoty značky
ŠKODA. Fascinující vozy, velké
i malé exponáty vyprávějící své
vlastní příběhy – o hrdých
majitelích vozů, o zvláštnostech každodenního života,
o výzvách, které přicházejí.
Příběhy, které společně píší
biografii značky ŠKODA.

Evoluce
Tato tematická oblast tvořící
jádro expozice přibližuje
vývoj značky – od zakladatelů
Laurina a Klementa a jejich
prvních jízdních kol až po
budoucnost mobility. Dominuje
jí chronologická řada po sobě
jdoucích milníků automobilového vývoje s paralelně probíhající galerií technického
vývoje, pro značku ŠKODA
charakteristickým. Bohatství
filmů a fotografií probouzí
fascinující vozy k životu.

Preciznost
Tato část představuje závod
jako historické místo výroby
automobilů a zároveň jako
místo péče o automobilovou
tradici, kde jsou auta minulosti restaurována moderními
prostředky a kde lze s veteránem cestovat časem na silni
cích současnosti. Proces
výroby dnešních i minulých
vozů v závodě Mladá Boleslav
je možné zažít prostřednictvím
řady fotografií a filmů.

Interaktivní stanice
Prostřednictvím dotykové
obrazovky lze procházet
svět ŠKODA:
od minulosti až po
budoucnost mobility
Výběr jazyků
ČJ, AJ, NJ
Výběr témat
Kliknutím
Procházení obsahu
Listovat doleva / doprava
Zpět na výběr témat
Posunout dolů

ŠKODA MUZEUM
Vítejte na autentickém místě

ŠKODA MUZEUM
Živé dějiny automobilů

1

V roce 1895 založili Václav
Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi společný podnik.
ŠKODA tak patří k jedné z nejstarších automobilových značek na světě. Muzeum oživilo
tento příběh na autentickém
místě – v bývalých výrobních
halách, ve kterých se až do
roku 1928 vyráběly automobily. Hned vedle v největším
a nejmodernějším závodě
tento příběh pokračuje: den co
den tam sjíždějí z výrobní linky
nové škodovky.

Také v muzeu je historie stále
v pohybu: výstavy, řady akcí,
koncertů a v neposlední řadě
výměna exponátů nabízejí
celoročně inspiraci a rozmanitost. Kromě prohlídek v mnoha
jazycích jsou nabízeny doplňkové služby, například pro skupiny a děti. Ideálním rozšířením
návštěvy muzea je prohlídka
přilehlých výrobních provozů.
Tím se vše propojí ve fascinující
cestu časem historií automobilů.

