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Muzeum Porsche představuje úspěšný příběh sportovního vozu

Slavnostní zahájení speciální výstavy „70 let sportovních vozů Porsche“
Stuttgart. Jubilejní rok spěje ke svému vyvrcholení. Dnes, v pátek 8. června, zahájilo
Muzeum Porsche za přítomnosti předsedy vlády Bádenska-Württemberska Winfrieda
Kretschmanna,

primátora

Stuttgartu

Fritze

Kuhna,

parlamentního

tajemníka

spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury Steffena Bilgera a mnoha
zástupců politického, hospodářského a společenského života speciální výstavu
s titulem „70 let sportovních vozů Porsche“. Dr. Wolfgang Porsche, předseda dozorčí
rady společnosti Porsche AG, Oliver Blume, předseda představenstva společnosti
Porsche AG, a Uwe Hück, předseda odborové rady společnosti Porsche AG, se
společně ohlédli k okamžiku zrození značky. Přesně 8. června roku 1948 obdržel vůz
Porsche 356 „č. 1“ Roadster všeobecné schválení k provozu. Od té doby vyrábí
společnost Porsche mnohem více než jen sportovní vozy: Porsche je synonymem
nejen sportovní jízdy a myšlení, ale také automobilových inovací, designu a
funkčnosti.
Společnost Porsche představuje na speciální výstavě rozmanité příběhy a milníky,
jimiž Porsche od roku 1948 dodnes zásadním způsobem přispívá k vývoji
sportovních vozů. Středem pozornosti jsou přitom výjimečné plody vývoje značky
Porsche z uplynulých sedmi desetiletí. Více než 75 exponátů – od legendárního vozu
Porsche 356 „č. 1“ Roadster z roku 1948 až po čistě elektricky poháněné Porsche
Mission E – umožňuje nahlédnout do historie i budoucnosti značky.
„Touto výstavou k jubileu naší značky se vydáváme na zcela novou cestu,“
zdůrazňuje Achim Stejskal, vedoucí Muzea Porsche. „Poprvé jsme za tím účelem
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nově koncipovali naši celou výstavní plochu s více než 5600 metry čtverečních.“ Jako
„praotec sportovního vozu“ vítá návštěvníky oslavenec, 356 „č. 1“ Roadster. Díky
tomuto unikátu vlastní Porsche jako jeden z mála výrobců automobilů na světě
originál historicky prvního vyrobeného vozidla vlastní značky.
V expozici každého desetiletí zaujímá centrální prostor motoristický sport. Porsche
dodnes vyvíjí a zkouší nové technologie v závodních vozech, z nichž se stávají
legendy. Na tomto principu je založena také „budoucnost sportovního vozu“. Mission
E, jehož sériová verze bude uvedena na trh v roce 2019 jako první čistě elektricky
poháněné Porsche, profituje ze zkušeností, získaných se závodním vozem 919
Hybrid, vítězem vytrvalostního závodu v Le Mans. Prezentovány jsou kromě toho
také digitální projekty, jako je síťové propojení prostřednictvím Porsche Connect
nebo zabezpečení dat prostřednictvím blockchainu ve sportovních vozech. Speciální
výstavu doplňují interaktivní zážitky, jako je například aplikace s rozšířenou realitou u
vozu Mission E. Zatímco se návštěvník dívá na koncepční studii, promítají mu brýle
s rozšířenou realitou dodatečné informace o technice modelu Mission E.
Speciální výstava fascinuje také propojením jednotlivých období s hodnotami kultury
značky Porsche: průkopnickým duchem, vášní, sportovním charakterem a rodinou.
Mimořádná pozornost je věnována lidem v rolích zaměstnanců, závodních jezdců
nebo příznivců, díky nimž význam společnosti Porsche dodnes roste. Bez legendární
vášně zaměstnanců Porsche a nadšení globální komunity fanoušků Porsche by byl
úspěšný příběh výrobce sportovních vozů nemyslitelný.
Výrobce sportovních vozů připravil speciální výstavu k jubilejnímu roku také
v pavilonu Porsche v Autostadtu ve Wolfsburgu. Dovednosti inženýrů Porsche
názorně dokládá jeden z prvních čtyř vyrobených vozů 356 Roadster z roku 1954.
Další speciální výstava bude zahájena v závodě Porsche v Lipsku u příležitosti
zítřejšího rodinného dne.
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Výrobce sportovních vozů slaví jubileum v roce 2018 mnoha aktivitami na celém
světě. Zítra pozve Porsche všechny zákazníky ke svým prodejcům na celém světě
na akci „Sports Car Together Day“. V neděli (10. června) pořádá Porsche velkou
oslavu v areálu Cannstatter Wasen ve Stuttgartu. O víkendu 16. a 17. června přivítá
Porsche své zaměstnance, obyvatele Zuffenhausenu a fanoušky značky na veřejné
oslavě

v závodě

Porsche

a

jeho

okolí

v oblasti

náměstí

Porscheplatz

v

Zuffenhausenu. Návštěvníky všech generací čekají prohlídky závodu, koncerty,
občerstvení z „foodtrucků“, jakož i živé přenosy závodu 24 h Le Mans a fotbalového
zápasu mezi Německem a Mexikem na mistrovství světa. Vstup do muzea a na
všechny akce je o tomto víkendu bezplatný.
Na „Festivalu rychlosti“ v anglickém Goodwoodu proběhne oslava jubilea ve dnech
12. až 15. července, na akci „Rennsport Reunion“ v Kalifornii od 27. do 30. září.
Aktivity u příležitosti jubilea zakončí „Sound Nacht“, která se uskuteční poprvé
v Porsche Aréně ve Stuttgartu 13. října.
Speciální výstava „70 let sportovních vozů Porsche“ bude přístupná do 6. ledna
2019. Muzeum Porsche je otevřeno od úterý do neděle, od 9:00 do 18:00 h. Více
informací naleznete na www.porsche.de/museum a na následujícím odkazu:
http://porsche-qr.de/70Jahre.
Fotografie jsou k dispozici na portálu Porsche Newsroom (http://newsroom.porsche.de), pro novináře
také v tiskové databázi Porsche (https://presse.porsche.de).
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