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Nová	911	GT3	–	hranice	posunuty.
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Naše motto pro rok 2013:  
Maximální výkon. Co jiného. 

Vážení nadšenci Porsche,

nový rok jsme zahájili v plné rychlosti. První ukázkou právě listujete.  

Porsche News prošly modernizací. Především díky rozšířené nabídce 

exkluzivního obsahu jsme vám nyní schopni zprostředkovat možnost  

ponořit se ještě hlouběji do světa Porsche.

Zařadili jsme některé nové rubriky, které vám otevřou dveře k vědomostem 

týkajících se nejrůznějších aspektů Porsche a umožní čerpat z nepřeberného 

množství informací v jednom okamžiku.

Pro příklad: v tomto vydání vám představíme naši novou 911 GT3.  

Sportovní vůz, který nevyvede z míry ani to, když je tlačen na hranici limitů.
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Zvýšili jsme účinnost hnacího řetězce, a tím došlo k nárůstu výkonu  

na 350 kW (475 k). Můžete se těšit na čtení plné vzrušujících detailů spolu  

s řadou dalších témat souvisejících s novou 911 GT3.

Představíme vám například zcela nový model 911 GT3 Cup, závodní verzi 

nové 911 GT3 a dozvíte se, o co jde při zákaznických závodech Porsche. 

Ohlédneme se do minulosti za legendárním modelem Carrera RSR z roku 

1972. A máme také tu čest oslavit s vámi jedno významné výročí: 50 let 

Porsche 911.

Na plný plyn jezdíme i mimo závodní dráhy: výjimečná nabídka od Porsche 

Tequipment vám umožní prožít nevídané jízdní zážitky. Také nová kolekce 

módní značky Driver’s Selection by Porsche Design nabízí řadu stylových 

doplňků jak pro řidiče, tak i pro spolucestující.

Vychutnejte si fascinující čtení.

Váš Porsche tým

Nová 911 GT3: spotřeba paliva l/100 km: ve městě 18,9 · mimo město 8,9 · kombinovaná 12,4 ·
emise CO2 v g/km: 289. Energetická třída (Německo): G. 
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>> Nová 911 GT3 <<

Nová 911 GT3: spotřeba paliva l/100 km: ve městě 18,9 · mimo město 8,9 · kombinovaná 12,4 ·
emise CO2 v g/km: 289. Energetická třída (Německo): G. 

Hranice posunuty. Nová 911 GT3.

Limit znamená nezmapovanou oblast, jejíž území dosud nebylo  
prozkoumáno do posledního čtverečního centimetru. Jeho hranice  
pro většinu znamenají bod, který nelze překročit. My tuto hranici ale 
vnímáme jako začátek – začátek cesty za novými sportovními ambi-
cemi. Koneckonců dvě setiny sekundy znamenají dva zcela odlišné 
světy. Tak pojďme na to. Seznamte se s novou 911 GT3 – s autem, 
které završuje padesátiletou historii modelu 911.

První věc, kterou na naši cestu budeme potřebovat, je motor, který poskytne 

lepší výkon, díky němuž pojedeme rychleji a který bude dokonalý i ve vyso-

kých otáčkách. Nový plochý šestiválec 911 GT3 splňuje všechny tyto předpo-

klady perfektně.

Nicméně výkon sám o sobě nestačí. V každé zatáčce je potřeba mít odpoví-

dající rezervu.
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Motor.
Nově vyvinutý vodou chlazený hliníkový šestiválec se čtyřmi ventily na válec, 

systémem VarioCam a oddělenou olejovou nádrží je umístěn vzadu a tak 

nízko, že se téměř dotýká silnice.

Jeho vysokootáčková koncepce je příslibem skutečně nevídaného výkonu. 

Dosahuje maximálních otáček 9 000 min–1. Nejvyšší točivý moment 440 Nm 

je k dispozici při 6 250 min–1 a výkon graduje při 8 250 min–1.

Motor naplno využívá svůj objem 3,8 l a generuje nejvyšší výkon 350 kW 

(475 k). To odpovídá výkonu 92 kW (125 k) na litr. 

Nová 911 GT3 se může pochlubit neuvěřitelnou akcelerací: z 0 na 100 km/h 

zrychlí za pouhých 3,5 s – tedy o 0,6 sekundy rychleji než její předchůdkyně. 

Hranici 200 km/h pokoří rovněž rychleji – o 0,9 s – přesně za 11,4 s. Jak je 

to možné? Díky působivé hodnotě výkonové hmotnosti 4,1 kg/kW*, pečli-

vému celkovému sladění a krátkému zpřevodování dvouspojkové převodovky 

Porsche Doppelkupplung (PDK).

* Rovná se poměru 3,0 kg/k nebo 332,1 k/t.
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>> Nová 911 GT3 <<
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Nová 911 GT3: spotřeba paliva l/100 km: ve městě 18,9 ·  
mimo město 8,9 · kombinovaná 12,4 · emise CO2 v g/km: 289.  
Energetická třída (Německo): G. 

Historie motorsportu může být psána 60 let.
Anebo několik milisekund.

Dvouspojková převodovka Porsche Doppelkupplung (PDK).
Píše se rok 1984. Porsche představuje závodní typ 962. Dnes již legendy: 

Derek Bell, Hans-Joachim Stuck a Al Holbert s velkým náskokem vítězí  

v závodu Le Mans v roce 1986 a v roce 1987 triumf opakují s vozem 962C. 

Jedním z tajemství tohoto úspěchu byla dvouspojková převodovka, kterou 

Porsche nepřetržitě vyvíjelo a dolaďovalo už od šedesátých let. To vozu  

Porsche 962C umožnilo velmi rychlé řazení, které vedlo k ubírání sekund  

v jednotlivých závodech, v případě vytrvalostního 24hodinového závodu pak 

celých minut. Dvouspojková převodovka Porsche Doppelkupplung (PDK) dnes 

určuje standardy – zejména pak mimo závodní dráhy.

Naši inženýři ani dnes nepokládají vývoj za završený. Chtějí víc. Chtějí 

s PDK znovu dobýt svět motoristického sportu. Při vývoji 911 GT3 proto 

posunuli hranice nemožného ještě dál. Jejich cílem bylo vyrobit převodovku 

s kratšími převody typickými právě pro 911 GT3 a o 50 % rychlejším a ještě 

razantnějším řazením ovládaným pomocí páček na volantu. Výsledkem 

je dokonale vyladěná převodovka PDK, která je ideálně zkombinovaná 

s 3,8litrovým motorem a v modelu GT3 je použita vůbec poprvé.

Úkol splněn. Chuť závodit je samozřejmostí. Všech sedm rychlostních stupňů, 

včetně sedmého, má krátké převody zaručující maximální možnou výkonnost. 

Manuální ovládání řazení pomocí voliče se v případě modelu 911 GT3 drží 

principu ze světa motoristického sportu: pohybem dozadu se řadí vyšší 

a dopředu nižší rychlostní stupně.

Podrobnosti k převodovce PDK naleznete v technologickém slovníku Porsche 

na stranách 44 a 45.
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>> Nová 911 GT3 <<

Nová 911 GT3: spotřeba paliva l/100 km: ve městě 18,9 · mimo město 8,9 · kombinovaná 12,4 ·
emise CO2 v g/km: 289. Energetická třída (Německo): G. 

Lépe proaktivně nežli reaktivně. Být tam hned, ne až za chvíli.
Okamžitě, ne bezprostředně po. V otázce limitů není prostor pro jakékoli zaváhání.

Podvozek nové 911 GT3 byl navržen tak, aby splňoval náročné požadavky světa 

motoristického sportu – proto umožňuje každodenní sportovní používání.

Řízení zadních kol.
Nová aktivně řízená zadní náprava nabízí kombinaci výkonu s každodenním 

příjemným používáním. Je součástí standardní výbavy. Elektromechanický 

systém nastavení obou zadních kol umožňuje přizpůsobení úhlu natočení kol 

dané jízdní situaci, úhlu natočení volantu a rychlosti vozidla.

Přínos pro běžnou každodenní jízdu: při manévrování v malých rychlostech 

systém natáčí zadní kola v opačném směru než kola přední. Výsledkem je 

virtuální zkracování rozvoru, tím dochází ke zmenšení poloměru otáčení, 

z něhož vyplývá usnadněné manévrování například při parkování.

Dynamické uložení motoru.
Pouze reagovat na limity znamená, že jste je ztratily. Zejména při dynamické 

jízdě je důležité nepodceňovat nelítostné zákony fyziky. A také se vyplatí vědět, 

jak je naopak při takové jízdě využít. Právě s tím vám pomohou dynamické 

závěsy motoru.

Elektronicky řízený systém minimalizuje oscilace a vibrace celého hnacího 

ústrojí, zejména potom motoru, a kombinuje výhody tvrdých nebo měkkých 

lůžek motoru.

Chování vozu je při velkých změnách zatížení a změnách směru citelně 

stabilnější. Dynamické uložení motoru navíc zmírňuje vertikální oscilace motoru 

při maximální akceleraci. To přináší účinnější a elegantnější přenos hnací síly 

na kola zadní nápravy, zlepšení trakce a rychlejší akceleraci. Při klidnějším stylu 

jízdy systém dynamického uložení motoru ho automaticky změkčí pro poskytnutí 

vyššího komfortu.

 Podrobnější informace o nové 911 GT3 najdete na:  
www.porsche.com/gt3
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>> Nová 911 GT3 <<

Aerodynamika.

Dvě setiny sekundy jsou od sebe na hony vzdálené.
Tak na co ještě čekáme?

Pro každý limit platí jasná pravidla. Jedno z nich říká, že sportovní vzhled  

sám o sobě nestačí. Sebemenší detail musí plnit konkrétní funkci.

Aerodynamiku nové přední části zlepšuje řešení centrálního chladiče.  

S tím souvisí pro typ GT3 charakteristický průduch před přední hranou víka 

zavazadlového prostoru. Spolu s širší sníženou spodní hranou předního  

nárazníku toto řešení přináší větší přítlak na přední nápravu.

Charakteristický rozpoznávací znak na zádi: pevně umístěné velké přítlačné 

křídlo. To je společně s jeho bočnicemi a zadním víkem vyrobeno z lehkého 

syntetického materiálu. Komora sání je nyní jednodílná. Předpoklady 

pro přítlak a účinné plnění motoru jsou splněny. Aerodynamika byla dále 

zdokonalena novým zakrytováním podvozku s difuzorem umístěným v zadní 

části. Výsledkem je příkladný přítlak zvyšující jízdní stabilitu a nízký koeficient 

čelního odporu vzduchu 0,33.

Díky ohromujícímu výkonu a vynikající ovladatelnosti prolomila nová 911 GT3 

znovu své hranice – a to jak v myšlení, tak přímo na silnici. Posuňte své 

vlastní hranice. V nové 911 GT3.

Pro získání více informací o nové 911 GT3 jednoduše oskenujte QR kód.

Naskenujte si pomocí fotoaparátu mobilního 
telefonu QR kód a poznejte Porsche 911 
GT3. Pro zobrazení obsahu je nutné do 
vašeho chytrého telefonu nainstalovat 
potřebný čtecí software, např. i-nigma 
(freeware).

Nová 911 GT3: spotřeba paliva l/100 km: ve městě 18,9 ·  
mimo město 8,9 · kombinovaná 12,4 · emise CO2 v g/km: 289.  
Energetická třída (Německo): G. 
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>> Nová 911 GT3 <<

Nová 911 GT3: spotřeba paliva l/100 km: ve městě 18,9 · mimo město 8,9 · kombinovaná 12,4 ·
emise CO2 v g/km: 289. Energetická třída (Německo): G. 

Čísla neznamenají všechno. Nicméně pro vrcholového sportovce jsou velmi důležitá.
Pro nové Porsche 911 GT3 zejména. 

Když se snažíte pokořit svůj vlastní osobní rekord, jsou to právě setiny sekundy, které mohou rozhodovat o vítězství nebo porážce. Mohou to být 
jen čísla, ale často právě díky nim můžete pocítit daný rozdíl – obzvlášť při jízdě na limitu. Například v novém Porsche 911 GT3. Na této straně 
uvádíme několik čísel, která reprezentují klíčové faktory na cestě k úspěchu.

>>  9 000 ot./min 

Při jízdě na limitu potřebujete motor, na který se můžete spolehnout. 

Takový, který miluje otáčky a zůstává v dokonalé kondici i v červené 

zóně otáčkoměru. S maximem otáček 9 000 min–1 splňuje plochý 

šestiválec nové 911 GT3 tyto požadavky naprosto dokonale.

>>  11,4 s 
Připoutejte se, prosím: nová 911 GT3 dosáhne rychlosti 200 km/h 

za 11,4 s. A tím to samozřejmě nekončí.



13

>>  10 cm 

Rozšířením rozvoru o 10 cm došlo k výraznému zlepšení stability 

nové 911 GT3. Jedná se o pouhých pár centimetrů, nicméně  

s klíčovým efektem.

>>  100 milisekund 

Nová 911 GT3 je vybavena dvouspojkovou převodovkou Porsche 

Doppelkupplung (PDK), díky které probíhá změna převodových 

stupňů během milisekund. Zařadit vyšší rychlost zabere méně  

než 0,1 sekundy, tj. 100 milisekund. Doslova okamžik.



>> Porsche motorsport <<
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Vozidlo na fotografii je koncept (s paketem pro vytrvalostní závody).
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Pro ty, kteří si pod 7:30 nepředstaví  
čas odjezdu ranního vlaku do Londýna, 
ale čas dosažený za kolo v pohoří Eifel. 
Porsche motorsport.

Boj o každou setinu sekundy a více než 60 let zkušeností – to je Porsche 
motorsport. Naše neutuchající hnací síla: každý, kdo svým srdcem i duší 
propůjčuje své odborné znalosti, aby nás nepřetržitě hnal kupředu –  
piloty počínaje, inženýry konče. Na závodních tratích celého světa.

My všichni se podílíme na uskutečňování společného snu. Po generace:  

sen Ferryho Porsche o vozidle, které bude vyhrávat závody a současně  

poskytne praktický komfort pro každodenní cestování. Přesně o takovém 

vozidle, kterému se do dnešního dne podařilo dosáhnout vítězství ve více 

než 30 000 závodech po celém světě.

Tento sen se stal skutečností. Jasný důkaz: 911 GT3. Je základním pilířem 

úspěchu současného motorsportu a díky svému nekompromisnímu výkonu  

je dnes považována za legendu.

Z modelu 911 GT3 nyní vychází i verze určená speciálně pro závodní trati: 

nová generace 911 GT3 Cup. Závodní stroj s výrazným potenciálem, který  

je po právu hoden označení „GT3“.

V roce 2013 bude nová 911 GT3 Cup znovu bojovat o již zmiňované setiny 

sekundy na tratích celého světa – v rámci šampionátu Porsche Mobil 1  

Supercup.



>> Porsche motorsport <<
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Vozidlo na fotografii je koncept (s paketem pro vytrvalostní závody).
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Porsche Mobil 1 Supercup.
Vrchol pohárových závodů. Porsche Mobil 1 Supercup se koná od roku 1993 

jako součást světového šampionátů FIA Formula 1 a je jediným závodem série 

Gran Turismo na světě. Všechny závodní vozy jsou provozovány profesionálními 

závodními týmy, které v rámci mistrovství vysílají do boje dva až tři závodní  

vozy. Závody se konají převážně v průběhu evropských Velkých cen a jednotlivé 

závody mají délku přibližně 70 kilometrů. Piloti, jejichž řady čítají jak známé  

osobnosti motorsportu, tak nové slibné talenty, dávají do závodu absolutně  

vše od startu až do cíle. Mimochodem, další možné vítězství na dosah: kariéra  

v šampionátu GT.

Co je ale pro Porsche ještě důležitější než stát na stupni vítězů? Samotná 

příležitost k získávání nových zkušeností, nápadů a vizí. Všechny tyto poznatky 

posbírané na závodních tratích jsou přenášeny do konstrukce a zkušebních 

procedur, které jsou zásadní pro vývoj nových sériových vozů.

Tak úzké propojení mezi závodní tratí a běžnou silnicí je zcela unikátní. Každý 

majitel Porsche se tak může účastnit závodu – ať už přímo, nebo nepřímo, 

právě tím, že má možnost pocítit to, co nás žene vpřed. Minulost, přítomnost 

i budoucnost. S duší, přesvědčením a vizí.

Pro více informací nás navštivte online:
www.porsche.com/motorsport



>> 50 let Porsche 911 <<
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Ikona slaví narozeniny – 
50 let Porsche 911.

50 let 

Už po pět desetiletí je Porsche 911 považováno za nejkultovnější 
sportovní vůz všech dob. Od jeho světové premiéry v září roku 1963 
vzniklo v sedmi generacích více než 820 000 kusů. Kde jinde než 
ve Stuttgartu-Zuffenhausenu. Žádný jiný automobil nemá za sebou 
takovou kontinuální historii.

Recept takového úspěchu: 911 nabízí kombinaci absolutní technické 

dokonalosti a příkladné každodenní praktičnosti s maximálním výkonem, 

který  od Porsche můžete čekat. To jsou základní vlastnosti, které nebylo 

možné nikdy popřít a které jsou i nadále součástí dalšího konstrukčního 

vývoje.

Nezaměnitelnost Porsche 911 se traduje už od roku 1963 bez ohledu na jeho 

generaci a rok výroby. Jeho zcela unikátní silueta byla navržena Ferdinandem 

Alexandrem Porsche, synem zakladatele společnosti Ferdinanda Porsche.  

Jeho jedinečnost je patrná dodnes: přední blatníky převyšují kapotu, zatímco 

zkosená linie zádi podtrhuje rodinnou příslušnost ke značce Porsche.

Ferdinand Porsche shrnul vlastnosti 911 takto: „911 je jediným vozem, se 

kterým z afrického safari můžete zamířit do Le Mans, do divadla a následně 

do ulic New Yorku.“

Připojte se k narozeninovým oslavám, ať už návštěvou svého Porsche  

Centra, nebo naší speciální internetové stránky, jejímž prostřednictvím  

budeme po celý tento jubilejní rok prezentovat celou řadu novinek  

a nabídneme podrobné ohlédnutí se za „50 roky Porsche 911“.  

Inspirujte se na: www.porsche.com/50years-911.

Připojte se k nám na cestě zpátky časem a poznejte to nejlepší  

z 50leté historie Porsche 911 prostřednictvím exkluzivní fotogalerie.

 Pro získání více informací jednoduše 
oskenujte QR kód a poznejte  
50 let Porsche 911.

Naskenujte si pomocí fotoaparátu  
mobilního telefonu QR kód a poznejte 
50 let 911. Pro zobrazení obsahu je 
nutné do vašeho chytrého telefonu 
nainstalovat potřebný čtecí software, 
např. i-nigma (freeware).
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911 (první generace).



>> 50 let Porsche 911 <<
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911 (G model).
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911 (typ 964).



>> 50 let Porsche 911 <<
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911 (typ 993).
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911 (typ 996).



>> 50 let Porsche 911 <<
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911 (typ 997).

Modely 911 Turbo: spotřeba paliva l/100 km: ve městě 16,5–16,5 · mimo město 8,3–8,1 · kombinovaná 11,6–11,4 ·  
emise CO2 v g/km: 272–268. Energetická třída (Německo/Švýcarsko): G/G.
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911 (typ 991).

Modely 911 Carrera: spotřeba paliva l/100 km: ve městě 14,4–11,2 · mimo město 7,6–6,5 · kombinovaná 10,0–8,2 ·  
emise CO2 v g/km: 236–194. Energetická třída (Německo): G–F.



3,94 kg/PS
>> 911 na dietě <<
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911 na dietě.

Porsche s novým modelem 911 nadále pokračuje  

v produkci sportovních vozů s dokonale odlehčenou 

karoserií. Karoserie nového vozu navíc vedla ke 

změnám ve výrobním procesu v Zuffenhausenu.

Pokud chcete zhubnout a vylepšit si tak svou 

kondici, musíte zvolit tu správnou dietu. To platí 

nejen ve světě zdravé životosprávy, ale i ve světě 

automobilismu. Stále větší nároky kladené na 

bezpečnost a komfort celkovou hmotnost vozidel 

závratně navýšily, proto čím dál více výrobců 

automobilů nasazuje svým produktům dietu. Každý 

kilogram dolů totiž znamená více koňských sil 

k dispozici, menší hodnotu vyprodukovaných emisí 

CO2 a samozřejmě pak zvýšení dynamiky jízdy – 

jednoduše řečeno, získáte navíc vše, co dělá 

sportovní auto sportovním. Klíčem k úspěchu je tedy 

odlehčená konstrukce. Nově se současná generace 

911 může chlubit celkově lehčí konstrukcí než kdy 

dřív, a to o celých 40 kg. A to i přes přidané 

kilogramy vlivem prodlouženého rozvoru, vyšší 

úrovně bezpečnosti a celkově vyššího množství 

použitých materiálů.



3,94 kg/PS
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911: výkonová hmotnost v kg/PS*

První generace (1963) 8,31

G model (1973) 7,17

964 (1989) 5,40

993 (1993) 5,05

996 (1998) 4,58

997 (2004) 4,29

991 (2011) 3,94
* První generace modelů s manuální převodovkou.

Materiály použité na karoserii 911

 Hliník

 Dvoufázová ocel

 Měkká hlubokotažná ocel

 Mikrolegovaná vysokopevnostní ocel

 Vysokopevnostní tlakuodolná ocel



 

>> 911 na dietě <<
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Motor, elektrický systém a podvozek ztratily na váze 20 kg. „Téměř celý 

váhový úbytek 80 kg karoserie oproti předchozímu modelu je přičítán 

novému skeletu,“ říká Lorenz Heinisch (EKR1), který na vývoji karoserie 

působí od samého počátku. „Kompozitní hliníko-ocelová konstrukce byla 

použita vůbec poprvé,“ doplňuje. Přední část vozu, stejně jako široké plochy 

podlah a zádi, je – s výjimkou několika nezbytných výztuh – vyrobena  

z hliníku, stejně tak střecha, blatníky a kostra dveří. „To znamená, že  

911 kupé je ze 44 procent vyroben z hliníku, kabriolet pak ze 43 procent,“ 

vysvětluje Heinisch.

Společně s novou karoserií vozu bylo v hlavním výrobním závodě 

v Zuffenhausenu třeba změnit i samotný výrobní proces. V době ocelových 

konstrukcí karoserií vozů bylo dominantou spojů bodové svařování. 

V současné době se díky velkému množství použitých materiálů využívají 

i další techniky spojování – skelet automobilu dnes tvoří na 400 jednotlivých 

komponent. Důvodem jsou četné přechody ploch hliníku a ocelí, které není 

možné navzájem svařit. „U dílů z kombinace hliníku a oceli je nutné věnovat 

zvláštní pozornost riziku vzniku koroze,“ upozorňuje Martin Eppel (PKR3), 

specialista výrobního oddělení na spojovací techniky. Proto se mnohem více 

pro spojování hliníkových a ocelových částí používá lepení. Právě lepidla 

vytvářejí separační vrstvu, která tvoří účinnou ochranu proti kontaktní korozi. 

Porsche nyní využívá nových mechanických spojovacích procesů. Obvykle se 

jedná o klinčování, nýtování a šroubování, známé jako „studené“ mechanické 

spojovací techniky. Jejich výhodou je, že nevyžadují použití tepla.

 1947  

Závodní vůz Cisitalia vyvinutý Ferrym Porsche,  

který již disponoval příkladně lehkou konstrukcí  

z hořčíkové slitiny.

1948  

Karoserie Porsche 356 byla v Gmündu vyrobena  

z lehkého hliníku.

1968  

909 Bergspyder – díky použití beryllia, titanu,  

hořčíku a hliníku vážil pouhých 375 kg.
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„Výběr nejlepší spojovací techniky závisí na mnoha kritériích. Například 

velmi důležitou roli hraje směr, ve kterém jsou materiály spojeny. Dále závisí 

na tloušťce materiálů a dostupnosti nástrojů,“ říká Eppel. Každá spojovaná 

plocha je pro použití schvalována a při výrobním procesu prochází testem 

tří kontrolních cyklů. „Základem naší práce je monitorovací proces,“ říká 

Claudia Amme (PKR) z oddělení kvality výroby. „Součástí je také vizuální 

kontrola a v konečné fázi crashtesty,“ dodává. Každá nalezená závada je 

okamžitě odstraněna a pro optimalizaci procesu zaznamenána. Výrobní 

proces je z 95 procent automatizovaný s využitím vertikálního způsobu 

výroby v rozsahu 80 procent. Některé z celkového počtu 146 robotů jsou 

zapojeny do celého procesu výroby, od vytvoření prvního spojovacího bodu 

po finální dokončení skeletu karoserie.

Již nyní jsou analyzovány další potenciální cesty vedoucí ke snížení 

hmotnosti další generace 911. „Klíčovou roli jako další materiál by mohl hrát 

hořčík,“ prozrazuje Heinisch. Jak každý ví, zhubnout poslední kilogramy je 

to nejtěžší. Nicméně ti, co znají Porsche, vědí, že tento výrobce sportovních 

vozů jde ve svém úsilí až na samotnou hranici technických možností.

1970  

Díky velmi lehkému trubkovému rámu  

ze sklolaminátového plastu (GRP)  

představovalo Porsche 908/03 ukázku 

příkladně lehké konstrukce.

 1971  

Závodní speciál 917 KH s krátkou zádí disponoval 

hořčíkovým rámem. Gijs van Lennep a Helmut Marko  

s ním pokořili traťový rekord při 24hodinovém  

závodu v Le Mans.

1968  

909 Bergspyder – díky použití beryllia, titanu,  

hořčíku a hliníku vážil pouhých 375 kg.

2003  

Carrera GT debutovala výjimečným poměrem výkon/

hmotnost 443,4 k/t (výkonová hmotnost 2,25 kg/k). 

Jeho skořepina byla vyrobena z uhlíkových vláken 

vyztužených plastem (CRP).



>> Porsche 911 Carrera RSR <<
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Úspěch s „kachním ocasem“ – Porsche 911 Carrera RSR 3.0.

Devět let od představení prvního Porsche 911 byl v roce 1972 uveden 
první vůz nesoucí název „Carrera“: 911 Carrera RS 2.7.

V mnoha ohledech opravdu mimořádný vůz: design exteriéru se vyznačoval 

především víkem motoru se spoilerem – známý jako „kachní ocas“ 

a rozšířenými zadními blatníky. Jednalo se také o první Porsche 911, u kterého 

byla poprvé rozšířena nabídka rozměrů pneumatik. Bylo prodáno 1 580 

kusů sportovní verze, nicméně pouhých 55 bylo postaveno jako čistokrevný 

závodní speciál. Výsledek: 300 k RSR 2.8. Model naprosto ideální pro uvedení 

Porsche do světa závodů GT ve velkém stylu. Ještě výkonnější verze RSR 

3.0 umožnila, že Porsche mohlo začít konkurovat účastníkům mistrovství 

sportovních prototypů. Sportovní kariéra RSR 3.0 byla odstartována pod 

vlajkou sponzora Martini a zahájena senzačním celkovým vítězstvím závodu 

24 hodin Daytona, následovalo vítězství v závodu na 12 hodin v Sebringu 

a Targa Florio v roce 1973. Jako prototyp se umístila na bronzové pozici za 

značkami Matra a Ferrari v rámci šampionátu výrobců. Nicméně ve své vlastní 

kategorii, třídě GT, získala Evropský pohár soukromých jezdců, a to hned 

čtyřikrát po sobě v letech 1973 až 1976. Ať už na závodním okruhu, rallyové 

trati, nebo na horských silničkách – modely 911 se svými charakteristickými 

„kachními ocasy“ byly od nepaměti výzvou k poměření sil.



Model:   Porsche 911 Carrera RSR 3.0

Výroba:   1973–1975

 
Motor:   vzduchem chlazený šestiválec typu boxer

 
Ventily:   dva ventily na válec, jeden vačkový hřídel  

   s řetězovým pohonem

 
Zdvihový objem:  2 993 m3

 
Vrtání × zdvih:  95 × 70,4 mm

 
Max. výkon:  330 k při 8 000 min–1  

 
Max. točivý moment: 300 Nm při 6 500 min–1  

 
Příprava paliva:  dvouřadé vstřikovací čerpadlo

 

Převodovka:  5 stup., zpětný chod, samosvorný diferenciál

 
Brzdy:   dvouokruhové kotoučové brzdy 

 
Nejvyšší rychlost:  280 km/h

 
Pohotovostní hmotnost: 850 kg

 
Pneumatiky (přední/zadní): 230/600-15 / 260/600-15

 
Rozvor:   2 271 mm

 
Rozchod (vpředu/vzadu): 1 472 / 1 528 mm

 
Délka × šířka × výška: 4 235 × 1 796 × 1 320 mm
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Porsche 911 Carrera RSR 3.0

Legendární Porsche 911 Carrera RS 2.7



>> Porsche Classic <<
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Tak lehké jako kdysi na závodní dráze:
Ultratenké plechové díly pro legendární 
911 Carrera RS 2.7.

Byl považován za jeden z nejvýkonnějších modelů 911 své doby.  
Dnes je jedním z nejžádanějších sběratelských skvostů na světě: 
Porsche 911 Carrera RS 2.7.

Kultovní sportovní vůz z období let 1972–1973, který se zapsal do encyklopedií 

jako první silniční vozidlo na světě vybavené kromě standardního zadního 

spoileru ještě spoilerem předním. Nebyl sice tak nápadný na první pohled, 

byl však velmi efektivní. Při závodech se osvědčil další trumf: jeho lehká 

konstrukce. Mnoho komponentů skeletu 911 Carrera RS 2.7 tvořil mnohem 

tenčí plech než u ostatních modelů 911.

Protože závodní legendy jsou nám v Porsche Classic opravdu hodně blízké, 

rozhodli jsme se vůbec poprvé v historii zařadit do nabídky náhradních dílů 

prvky z tenkého plechu. Jako vzpomínku na vozy, kterých všehovšudy bylo 

vyrobenou pouhých 1 580 kusů, máte nyní možnost zakoupit zcela originální 

blatníky, přední kapotu, boční díly nebo vnější pláště dveří na Porsche 911 

Carrera RS 2.7.
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>> Porsche Tequipment <<
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Jaro už se probouzí. A to se samozřejmě  
týká i vašeho Porsche.

Majitelé vozů Porsche se na jaro obzvlášť těší. Teplý vítr ve vlasech, 
slunce svítí a zatáčky jsou suché – perfektní podmínky pro nějakou  
tu sportovní aktivitu.

Porsche Tequipment nabízí širokou škálu sportovně zaměřeného příslušenství 

určeného pro řádnou přípravu vašeho vozu pro nadcházející sezónu, a to 

jak vizuálně, tak i funkčně. Ať už vám v garáži stojí Boxster, Cayman, 911, 

Panamera nebo Cayenne: pro každý z těchto modelů jsou vyvíjeny, testovány 

a neustále vylepšovány specificky navržené výrobky z nabídky Tequipment 

s ohledem na kompletní péči.

 

1. Kufr s autokosmetikou (Cabriolet)
Hliníkový kufr obsahuje vysoce kvalitní produkty pro péči o exteriér i interiér 

vašeho Porsche. Zejména po mrazivých a nevlídných zimních měsících. Výbava 

zahrnuje přípravek na čištění a ošetření kůže s kondicionérem, čistič skel, 

šampón, přípravek na čištění sklápěcí střechy a kondicionér, tvrdý vosk, hadřík, 

kůži na čištění skel a houbu. Každý z produktů lze zakoupit i samostatně.

V nabídce najdete také kufr s autokosmetikou pro kupé. 

2. Sada pro údržbu kol
Sada produktů určených k odstranění posledních stop po zimě. Obsahuje 

prostředek na čištění disků kol (500 ml) a set kartáčů.

Další informace o sortimentu produktů z nabídky Porsche Tequipment 

naleznete v příslušném katalogu. Kontaktujte, prosím, svého prodejce 

Porsche nebo nás navštivte online na adrese: http://selection.porsche.cz.

1.
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2.
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Sada 20palcových letních kol s pneumatikami Carrera S  v provedení Platinum (jemný lesk).
Sada lakovaných 20palcových letních kol s pneumatikami Carrera S v provedení Platinum (jemný lesk) podtrhne individualitu vašeho Porsche  

a zvýrazní jeho sportovní charakter více než kdy jindy. Středy kol jsou navíc osazeny barevným znakem Porsche.

Dostupné pro modely: 911, Boxster.

Sada 20palcových letních kol s pneumatikami SportTechno.
Jednodílná litá kola z lehkých slitin jsou díky speciálnímu tvarování obzvlášť lehká.  

Zaujmou lakované středy kol v provedení GT Silver Metallic a leštěné čelní plochy.

Dostupné pro modely: 911, Boxster.

Boxster S: Spotřeba paliva v l/100 km: ve městě 12,2–11,2 · mimo město 6,9–6,2 · kombinovaná 8,8–8,0 ·  
emise CO2 (v g/km): 206–188. Energetická třída (Německo/Švýcarsko): G/F.

911 Carrera S: Spotřeba paliva v l/100 km: ve městě 13,8–12,2 · mimo město 7,1–6,7 · kombinovaná 9,5–8,7 ·  
emise CO2 (v g/km): 244–205. Energetická třída (Německo/Švýcarsko): G/G.
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Označení pneumatik.

Typ pneumatiky Rozměr Energetická třída/ 
valivý odpor

Třída přilnavosti  
na mokru

Třída vnějšího 
hluku odvalování *

Vnější hlučnost 
pneumatiky (dB)

911 (991)
Letní pneumatiky 235/40 ZR 19 E B ) 68

285/35 R 19 E C ) 70

295/35 ZR 19 E B ) 71

245/35 ZR 20 F A )) 71

295/30 ZR 20 E A )) 74

305/30 ZR 20 E A )) 74

Boxster (981)
Letní pneumatiky 235/45 ZR 18 E C )) – ) 69–68

265/45 ZR 18 E C–B ) 69

235/40 ZR 19 E B–A )) – ) 71–68

265/40 ZR 19 E B–A )) 72–70

235/35 ZR 20 F–E C–A )) 72,3–71

265/35 ZR 20 E C–A ))) – )) 73,9–72

Z logistických a výrobních důvodů není bohužel možné objednávat specificky navržené pneumatiky.

* ) = nízká hlučnost odvalování      )) = střední hlučnost odvalování       ))) = vysoká hlučnost odvalování



>> Porsche Sport Driving School <<
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„A“ licence* za tři dny: Trénink Fast Track od Porsche Sport Driving School.

Škola sportovní jízdy Porsche Sport Driving School nabízí pro rok 2013 oprav-

dový trhák v podobě šance získat národní „A“ závodní licenci* od Německé 

asociace motoristického sportu (DMSB), a to za pouhé tři dny. Pravda, možná 

až moc málo času. Proto se tento kurz jmenuje Fast Track. Když Porsche, tak 

rychlost, co jiného byste čekali? Kurz poskytuje ideální přípravu pro uchazeče  

o závodní licenci – zahrnuje intenzivní tréninkové hodiny a praktické jízdy 

s ohledem na všechny důležité aspekty. Na začátku kurzu se naučíte, jak 

správně ovládat své vozidlo a jak vhodně reagovat v nebezpečných situacích. 

Druhý blok kurzu je zaměřen na průjezd navazujících zatáček ve tvaru S  

a následně na vaši osobní optimální linii. V praxi si procvičíte, jak najít ideální 

průjezd sekvencí zatáček, a současně si zdokonalíte ovládání vašeho vozu. 

Následně budete seznámeni s nejdůležitějšími aspekty závodní jízdy. Trénink 
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zahrnuje nácvik účinného brzdění a kontrolovaného zrychlení ve výjezdu  

ze zatáčky. V cílové rovince na vás čeká poslední překážka, kterou musíte 

zdolat ještě před tím, než obdržíte svou závodní licenci – tím je závěrečný 

teoretický test DMSB.

* Určené pouze pro občany s trvalým bydlištěm na území Německa.

Určené pouze pro občany s trvalým bydlištěm na území Německa: 
18.–20. 5. 2013, Lipsko

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s touto akcí nás,  

prosím, kontaktujte na:  

Tel.: +49 (0) 711 / 911 233 64  
E-mail: info@porschesportdrivingschool.de  
Internet: www.porsche.com/sportdrivingschool 

911 Carrera S: spotřeba paliva v l/100 km: ve městě 13,8–12,2 · mimo město 7,1–6,7 · kombinovaná 9,5–8,7 ·  
emise CO2 (v g/km): 224–205. Energetická třída (Německo/Švýcarsko): G/G.



>> Cestovní klub Porsche <<
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Dokonalý společník  
na cestu Skotskou vysočinou?
Existuje pouze jeden...

Skotská vysočina poskytla impozantní kulisu mnohým hollywoodským 

trhákům. Na rozdíl od časté potřeby využití filmových triků na jiných místech, 

zde není potřeba nic dokreslovat. I v reálu si tu prostě budete připadat jako 

v dobrodružném filmu, jako v přesně nastaveném záběru se starobylou 

zříceninou pevnosti na břehu hlubokých modrých jezer. Do děje vás vpraví 

nespočet nekonečně zelených údolí, rozeklaná skaliska hor a dechberoucí 

pobřeží. Ale kde je hlavní hrdina? Ten, v jehož rysech najdete pocit bezmezné 

svobody, stejně jako v krajině samotné. Takové role se může zhostit pouze 

jediný: Porsche – s vámi za volantem.

Poznejte Skotsko v rámci sedmidenní trasy pořádané Porsche Travel Club.

Zajímavosti cesty: 
–  Vzrušující cesta majestátní scenérií Skotské vysočiny

–  Návštěva nejznámějších skotských hradních zřícenin na Eilean Donan

–  Prohlídka palírny whisky

Termín: 
21. 6.–27. 6. 2013

28. 6.–4. 7. 2013

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Porsche Travel Club nebo pro  

rezervaci nás, prosím, kontaktujte na: 

Tel.: +49 (0) 711 / 911 233 60 
E-mail: info@porschetravelclub.de 
Internet: www.porsche.com/travelclub

911 Carrera: spotřeba paliva v  l/100 km:  
ve městě 12,8–11,2 ·  mimo město 6,8–6,5 · kombinovaná 9,0–8,2 ·   
emise CO (v g/km): 212–194. Energetická třída (Německo/Švýcarsko): G/F.
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>> Driver’s Selection by Porsche Design <<
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Fascinující comeback.

MARTINI RACING – nová kolekce je sportovní, ležérní a fascinující zároveň, 

stejně jako byli kdysi první piloti, kteří se stali její předlohou. Každý prvek 

čerpá inspiraci z designových témat tehdejšího sponzora: čtyři světle modré 

proužky a jeden červený na tmavě modrém pozadí. Dalšími charakteristic-

kými prvky jsou číslice 8 a 20 – historicky důležitá startovní čísla, která se 

v nejrůznějších podobách prolínají celou kolekcí. Ať už jste fanoušek skuteč-

ných závodů na trati, nebo nadšenec, jehož mysl je vždy spojená se značkou 

Porsche, naše nabídka módních doplňků vám dozajista udělá radost. Pořiďte 

si například naši sportovní tašku Martini: je ušita z pevného odolného materi-

álu a bude vaším perfektním doplňkem pro bivakování na závodišti, odpole-

dní grilování nebo při výletu na pláž. Zatímco se opalujete, není důvod, proč 

z očí spouštět oblíbenou značku vašeho vozu. Pořiďte si naše plážové žabky, 

které mají logo Porsche vyražené do podrážky.

Pro zobrazení kompletní nabídky kolekce nás, prosím, navštivte online na: 
http://selection.porsche.cz.

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]
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[1] Pánské polo triko.
WAP 770 00S-3XL 0C | 2 098 Kč

[2] Koupací kraťasy.
WAP 553 00S-3XL 0D | 2 656 Kč

[3] Dámské polo triko.
WAP 780 0XS-XXL 0C | 2 098 Kč

[ 6 ] [ 7] [ 8]

[4] Látkový pásek.
WAP 080 360 0D | 1 370 Kč

[5] Letecké sluneční brýle.
WAP 075 022 0C | 4 725 Kč

[6] Žabky.
Originální od Flip*Flop®.

WAP 89 3638-4546 0D | 1 370 Kč

[7] Sportovní taška.
WAP 035 007 0D | 4 444 Kč

[8] Dámské triko.
WAP 556 0XS-XXL 0D | 1 537 Kč

Ceny uvedeny vč. DPH.

[4 ] [5 ]
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Technologický slovník Porsche.

„Spíše než produkovat velké množství vozidel, zaměřili jsme raději na to, 

abychom stavěli mimořádně dobrá auta.“ To je citát zakladatele naší firmy  

Dr. Ing. h.c. Ferdinanda Porsche, který jasně deklaruje naši filozofii. Vlastně 

tvoří i základní princip naší společnosti. Přidaná hodnota Porsche je ukryta 

ve zkratce „Dr. Ing.“. Je dokladem skutečného technického mistrovství, díky 

němuž jsme dnes to, co jsme. A naši inženýři dál úspěšně posouvají hranice 

možného, znovu a znovu. Jsme motivováni pokrokovými nápady Ferdinanda 

Porsche a chceme je dál využívat při vývoji inteligentních technologií.

Počínaje tímto vydáním Porsche News vám budeme prostřednictvím tohoto 

slovníku představovat vybrané inteligentní technologie.

Dvouspojková převodovka  
Porsche Doppelkupplung (PDK).

Pohotovější řazení při sportovní jízdě. PDK je tvořena dvěma převodovkami 

umístěnými v jedné jednotce. Dvě převodovky si žádají dvě spojky. Dvouspojkový 

systém poskytuje střídavé, nepřetržité spojení mezi převodovkou a motorem 

pomocí dvou oddělených hnacích hřídelí. Při řazení na vyšší rychlostní stupeň 

sepne jedna ze spojek, přičemž druhá se ve stejnou dobu odpojí. Tím dochází  

ke změnám převodových stupňů během milisekund. Specialitou je elektronická 

řídicí jednotka převodovky pracující s programem Intelligent Shift Programme 

(ISP), který zaručuje ještě rychlejší a plynulejší řazení, a to včetně například 

používání meziplynů. To zvyšuje agilitu – pro ještě dynamičtější zážitek z jízdy.

VarioCam.

Zdokonalený systém proměnného časování VarioCam dokáže motor přizpůsobit 

aktuálním nárokům na otáčky, kterým upraví způsob podání výkonu. 

Nereguluje přitom pouze časování vačkových hřídelí na sací straně motoru, 

ale zároveň ovlivňuje i nastavení sacích vaček. Tím zvyšuje výkon i točivý 

moment motoru. Výsledek: plynulejší jízda, nižší spotřeba paliva a množství 

vyprodukovaných emisí. A co je nejdůležitější? Zvyšuje hodnoty výkonu  

a točivého momentu v celém rozsahu otáček motoru.

Porsche Active Suspension Management (PASM).

Systém elektronicky řízených tlumičů PASM nabízí aktivní a plynulé 

přizpůsobení tlumící síly na jednotlivých kolech s ohledem na povrch 

vozovky a styl jízdy.

PASM je aktivní nepřetržitě a automaticky se přizpůsobuje převažujícím 

jízdním podmínkám. Nicméně stisknutím jediného tlačítka má řidič možnost 

přizpůsobit jeho činnost vybranému jízdnímu stylu. Systém nabízí volbu mezi 

dvěma jízdními režimy: „Normal“, který v sobě kombinuje jak orientaci na 

výkon, tak pohodlí, a „Sport“, při kterém je nastavení tlumení mnohem tužší. 

V závislosti na vybraném režimu reguluje PASM tlumení podvozku sportovněji, 

nebo naopak komfortněji, a to v rámci parametrů definovaných pro daný 

režim.
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911 Carrera 4S: spotřeba paliva v l/100 km: ve městě 14,2–12,7 · mimo město 7,5–7,0 · kombinovaná 9,9–9,1 · 
emise CO2 v g/km: 234–215. Energetická třída (Německo): G/G.



>> Města střední a východní Evropy <<

Tallinn – hlavní město Estonska.

Tallinn je hlavní město Estonska a je naprosto ideální destinací pro strávení 

dovolené. Pokud toužíte zkombinovat pohodlí moderního světa s pulsujícím nočním  

životem a luxusním dobrodružstvím, jež skýtá místní bohatá kulturní scéna, měli 

byste Tallinn co nejdříve zanést do navigace a vyrazit vstříc novému cíli.

S půlmilionovým počtem obyvatel se Tallinn světovým metropolím zrovna nevy-

rovná. Nicméně právě proto jistě oceníte krátké vzdálenosti při přesunech z místa 

na místo a téměř žádný provoz. Ať už se zastavíte jen na pár hodin, nebo zůstanete 

na několik dní, o zážitky nebudete mít nouzi. Historické centrum Tallinnu, jedno 

z nejzachovalejších center hanzovních měst, se nachází jen kousek pěší chůzí od 

obchodního centra města. Se všemi svými mrakodrapy, moderními hotely, luxus-

ními restauracemi a nákupními centry, které si rozhodně nemůžete nechat ujít.

Středověké Staré město Tallinnu je známé především svou autentickou hanzovní 

architekturou. Vychutnejte si procházku dlážděnými uličkami lemovanými maleb-

nými domky, jejichž původ se datuje až do 11. století. Při návštěvě Tallinnu nesmíte 

vynechat několik místních galerií a muzeí. Umělecká scéna v Tallinnu navíc právě 

teď doslova kvete.

46



47



48

 

Moderní obchodní město Tallinn.
Pouhých 5 minut chůze od středověkého Starého města objevíte obchodní 

centrum Tallinnu. Ve městě najdete moderní architekturu a ocelové mrakodrapy, 

designové hotely, nepřeberné množství restaurací a barů, stejně jako bankovních 

domů a příležitostí k nakupování.

Základní informace o Tallinnu.
Oficiálně zde žije o něco méně než půl milionu obyvatel, z nichž většina jsou Estonci. 

Nejvíce zastoupené národnostní menšiny tu tvoří Rusové (asi třetinu), Bělorusové, 

Ukrajinci a Finové, kteří dohromady tvoří asi 6 %. Jako nejrozšířenější jazyk uslyšíte 

estonštinu a ruštinu, ale domluvíte se i anglicky, a to zejména v rámci sektoru služeb.
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Geograficky se Tallinn nachází na severním pobřeží Estonska, na břehu Finského 

zálivu. V jeho dolní části při pobřeží máte k dispozici asi 50 km nových plážových 

promenád, které jsou navíc velmi blízko centra města. Pokud rádi začínáte den 

ranním během, určitě vás potěší zátoka Pirita, populární právě mezi běžci, chodci 

a cyklisty.

Největší oblast Tallinnu je se svými 100 000 obyvateli Lasnamägi, ačkoli jen  

v Kesklinnu, samotném centru města, jich žije 35 000.

Také můžete využít krátkých vzdáleností a navečer vyrazit na lehkou procházku 

městem. Je to zajímavá příležitost, jak město poznat z další perspektivy.

Tallinn má hodně, co nabídnout. Pro více informací, prosím, navštivte:

www.tourism.tallinn.ee nebo www.visitestonia.com.
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>> Porsche World Roadshow 2013 <<

Porsche World Roadshow 2013.
Pokud byste rádi otestovali jedinečné jízdní vlastnosti modelů Porsche 
přímo na závodním okruhu, budete mít již brzy příležitost. Pro všechny 
příznivce sportovních vozů chystáme Porsche World Roadshow, která 
se letos uskuteční na brněnském Masarykově okruhu. Již po čtvrté se 
tak Česká republika ujme hostitelství této celosvětové, exkluzivní tour.

Ve dnech 16. až 21. října 2013 budete moci poznat a vyzkoušet přednosti 

sportovních vozů Porsche nejen na klasické asfaltové dráze, ale i na náročné 

off-roadové trati. Pod dohledem profesionálních instruktorů z Porsche Sport 

Driving School navíc získáte mnoho zajímavých informací a řidičských 

dovedností. Po ty z vás, kteří se chtějí seznámit s celou modelovou paletou 

a uvažují o koupi automobilu Porsche, je připraven program PWRS Classic.

Pro zkušené sportovní řidiče a majitele vozů Porsche a ty, kteří již v minulosti 

tuto akci absolvovali a uvažují o výměně vozu nebo rozšíření svého vozového 

parku, je určen adrenalinem nabitý program PWRS S.

Chcete se stát přímým účastníkem této ojedinělé události? Neváhejte 

a zajistěte si včas rezervaci na http://pwrs.porsche.cz. Počet míst je omezen.

Těšíme se na setkání s vámi.

V případě dalších dotazů kontaktujte Vaše Porsche Centrum Praha na 

tel.:+420 286 007 911, nebo Porsche Brno na tel.: +420 548 421 311.
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>> Porsche Driving Days <<

Porsche Driving Days.

Ve dnech 4. až 6. dubna 2013 se 
v Porsche Centru Praha uskutečnila 
výjimečná akce s názvem Porsche 
Driving Days. Tato událost letos 
předčila veškerá očekávání a potvrdila 
rostoucí zájem o luxusní  značku 
Porsche. Důkazem bylo na čtyřista 
významných klientů a partnerů značky, 
kteří do Porsche Centra zavítali. 

Návštěvníci měli především možnost 

seznámit se s novinkou roku 2013 – 

modelem Porsche Cayman. Mnozí si 

vyzkoušeli jeho špičkové jízdní vlastnosti 

na vlastní kůži. V rámci této třídenní 

akce mohli milovníci sportovních 

vozů  otestovat celou modelovou řadu 

Porsche. Mezi osmnácti testovanými 

vozy byly největší z řady SUV model 

Cayenne v provedení Turbo, GTS 

a S Diesel, luxusní limuzína Panamera 

i sportovní vozy Boxster. Nechyběl ani 

legendární model Porsche 911, který 

letos slaví významné jubileum 50 let.

Porsche Driving Days nebyly jen 

o výkonu koňských sil a nadčasovém 

designu karoserií. Součástí akce byla 

rovněž výstava produktů z kolekce 

Driver´s Selection by Porsche Design, 

které si zájemci mohli na místě zakoupit. 

Pro nejmenší návštěvníky byl připraven 

doprovodný program a pro nadšence 

Formule 1 byl přistaven simulátor 

závodního vozu.
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Pro milovníky i majitele sportovních vozů Porsche jsme připravili moderní 
platformu pro iPhone a iPad. Revoluční aplikace, která nese název „Moje 
Porsche“, poskytuje fanouškům i našim zákazníkům výjimečné služby. 

Neustále můžete mít po ruce aktuální databázi jak nových modelů Porsche, 

tak nabídku ověřených vozů Porsche Approved, včetně veškerých technických 

parametrů. Aplikace obsahuje také nejnovější nabídku servisních služeb či 

příslušenství Tequipment. Samozřejmostí je propojení s e-shopem Driver‘s  

Selection by Porsche Design.

Pomocí aplikace je také možné se telefonicky spojit s prodejcem nebo se 

objednat do servisu. Při kliknutí na zvolené Porsche Centrum se zobrazí hlavní 

kontaktní údaje a umístění Porsche Centra na mapě.

Aplikace „Moje Porsche“ je volně dostupná platforma, kterou je možné 

nainstalovat snadno a rychle již na jedno kliknutí. 

Moje Porsche.

>> Moje Porsche <<
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Porsche Centrum Praha
tel.: +420 286 007 911
info.porsche@porsche.cz

Porsche Servisní Centrum Brno
tel.: +420 548 421 311
porsche.brno1@porsche.cz

Závody	se	vyhrávají	v	hlavě.	

Nabízíme	vám	přípravu	vozidla	na	závod	a	jeho	údržbu	po	závodě.

Race	Check.

Více informací naleznete na http://auto.porsche.cz nebo ve vašem Porsche Centru.

Příprava na závod zahrnuje kontrolu a optimalizaci všech důležitých 

konstrukčních skupin před nasazením na závodní okruh. Mezi ně 

patří motor, podvozek, spodní část vozu, brzdy, kola i pneumatiky. 

Navíc prověříme nastavení aerodynamiky. Společně s vámi následně 

optimalizujeme nastavení podvozku pro další závod. 

Vaše vozidlo důkladně prověříme. 

Kompetentně. Profesionálně. 

Na přání před závodem i po něm.



© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2013

Modely uvedené v této publikaci jsou schváleny pro německý trh. Některé prvky výbavy jsou k dispozici pouze za příplatek. Dostupnost modelů a možnosti výbavy se mohou v důsledku místních omezení a předpisů lišit. Pro 
informace o standardní a doplňkové výbavě, prosím, kontaktujte své Porsche Centrum. Správnost údajů a informací týkajících se výroby, funkcí, designu, výkonu, rozměrů, hmotnosti, spotřeby pohonných hmot a provozních 
nákladů jsou platné k datu vydání. Porsche si vyhrazuje právo na změnu specifikací a dalších informací o produktech bez předchozího upozornění. Barvy se mohou lišit od zobrazeného. Chyby a opomenutí vyhrazeny.

Všechny texty, fotografie a další informace v této publikaci jsou chráněny autorským právem Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 
reprodukována nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem.

Porsche, logo Porsche, 911, Carrera, PDK, PCM, PSM, PDLS, Spyder, Tequipment, Tiptronic a další ochranné známky jsou registrované ochranné známky společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 
Stuttgart, Německo.

1)  Údaje zde uvedené byly získány na základě testovacího cyklu Euro 5 (715/2007/EC, 692/2008/EC, 566/2011/EC a ECE-R 101) a NEDC (New European Driving Cycle). Příslušné údaje nebyly pořizovány při testování 
jednotlivých vozidel a nejsou součástí nabídky. Tato data jsou poskytována pouze pro účely srovnání mezi příslušnými modely. Spotřeba paliva byla měřena u vozidel se základní specifikací. Výbava na přání může ovlivnit 
spotřebu paliva a výkony vozidla. Spotřeba paliva a emise CO2 nezávisí jen na palivové hospodárnosti vozidla, ale také na stylu jízdy a dalších faktorech bez ohledu na výbavu vozidla. Všechny aktuální zážehové motory Porsche 
mohou spalovat palivo s obsahem etanolu až do 10 %. Vznětové motory mohou pracovat s naftou s obsahem biosložky do nejvýše 7 %. Pro více informací o jednotlivých modelech, prosím, kontaktujte své Porsche Centrum.
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