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Nové modely Cayman: spotřeba paliva v l/100 km: město 12,2–10,6 · mimo město 6,9–5,9 · 
kombinovaná 8,8–7,7; emise CO2 v g/km: 206–180. 

Nový Cayman: tajemství zatáček.
Nový Cayman. 
Zatáčka je pro něj zákon.  

Nový Cayenne Turbo S.
Vyšší autorita.

Nová Panamera Platinum Edition.  
Výkonnost. Uhlazenost.

Silný charakter umožní, abyste se sebevědomě 
drželi své vlastní cesty. U Porsche to současně 
znamená držet se ideální závodní stopy zatáčku 
za zatáčkou. Nové modely Cayman.
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Výhled do roku 2013? Mnoho dynamiky a inovací. 

Vážení přátelé značky Porsche,

mysleli jste si, že zima je časem pro odpočinek  

a zahledění se do vlastních myšlenek? Ne u Porsche. 

Opět jsme zakončili rok v typickém stylu Porsche, 

tedy dynamicky a s mnoha inovacemi.  

V tomto vydání Porsche News vám představíme  

tři novinky tří modelových řad.

Začneme novým Caymanem. Tento sportovní  

vůz s motorem umístěným uprostřed, pouhých  

30 cm za sedadlem řidiče, ctí zákony zatáček a je 

navržen tak, aby poskytl větší potěšení z jízdy.

Napětí udržujeme vzrušujícím SUV – modelem  

Cayenne Turbo S. Jeho osmiválec 4,8 l přeplňovaný 

dvojicí turbodmychadel generuje výkon 405 kW 

(550 k) a točivý moment 750 Nm. Odhalíme 

všechny jeho detaily.

Nová Panamera Platinum Edition přináší kombi-

naci ještě větší výkonnosti, komfortu a designové 

jedinečnosti. Tento speciální model byl navržen tak, 

aby se odlišil jak vizuálně, tak hojností své výbavy. 

Ostatně, přesvědčte se o tom sami.

Užijte si fascinující čtení.

Váš Porsche tým

Další témata: 

918 Spyder 

Souboj s Nordschleife: prototyp 918 Spyder 

dosáhl fascinujícího času 7:14.

904 Carrera GTS

Původní předchůdce modelu Cayman: 

904 Carrera GTS z roku 1963.

Porsche Classic

Naše nejlepší ingredience: pravé logo je zárukou 

kvality i pro vaše klasické Porsche.

Města střední a východní Evropy

Budapešť inspiruje!

Driver’s Selection by Porsche Design

Všechny naše nové hodinky Sport Classic mají  

něco společného: příbuznost s automobily, 

pro něž byly navrženy.

Porsche Museum

Speciální výstava v Porsche Museu: Design by 

F. A. Porsche – 40 let produktového designu Porsche.

Nové modely Cayman: spotřeba paliva v l/100 km: město 12,2–10,6 · mimo město 6,9–5,9 · 
kombinovaná 8,8–7,7; emise CO2 v g/km: 206–180. 
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Nemůžeme překročit fyzikální zákony, můžeme se však maximálně přiblížit jejich samotné hranici. 
Naši inženýři tyto zákony pečlivě studují a přitom objevili jeden zcela nový: zákon zatáček. Na jeho 
základě jsme vyvinuli automobil s motorem umístěným uprostřed vozu, pro nízké těžiště tedy co 
možná nejblíže silnici. Tím jsme dosáhli mimořádné agility a dynamiky při jízdě zejména v zatáčkách. 
Výsledek: nový Cayman.

Zatáčka je pro něj zákon.
Zde odkryje svá tajemství. Nový Cayman.

Nový Cayman

Koncept Caymanu.
Našim inženýrům se podařilo dosáhnout 

nekonvenčního cíle: postavit sportovní vůz  

s motorem uprostřed, který stanovuje v oblasti 

konstrukce automobilu zcela nová měřítka, a tím 

nabízí novou interpretaci fascinující přitažlivosti 

jízdní dynamiky. S větší výkonností a současně  

nižší spotřebou paliva. 

Setkává se v něm vysokootáčkový motor  

schopný působivé akcelerace, inteligentně  

řešená konstrukce s důrazem na nízkou hmotnost  

a snaha o koncentraci těžiště doprostřed vozu  

a co možná nejníže.

 

Exteriér.
Charakter nového Caymanu je zřetelný na 

první pohled. Každá linie a každý detail směřují 

stejným směrem – dopředu. Přední část je 

tvořena povědomými křivkami předních blatníků 

s vystouplými světlomety, které jsou u nového 

Caymanu halogenové.

V modelu Cayman S jsou standardní výbavou  

bi-xenonová světla. Světla denního svícení 

a obrysová světla jsou integrována v kruhových 

jednotkách ve vnějších nasávacích otvorech v přídi, 

které jsou pro Cayman typické. 

Z předních blatníků pokračuje boční linie přes 

střechu k zádi. Celek působí velmi nízkým dojmem, 

který podporuje také dlouhý rozvor náprav.

Přední sklo nyní zasahuje daleko dopředu, boční 

okna jsou nižší. Dalším vzrušujícím detailem je 

tvar dveří s dynamickým prolisem – ty optimalizují 

proudění vzduchu k bočním nasávacím otvorům, 

čímž ještě více podtrhují jedinečný design modelu 

Cayman.

Kola jsou velká, k dispozici jsou ráfky s průměrem 

až 20 palců. Ve spojení s širokým rozchodem  

kol působí zejména zadní část vozu velmi sval-

natým, sebejistým dojmem. Zadní spoiler je nyní  

plynule propojen se světly vybavenými technologií 

LED, v rychlostech nad 120 km/h se automaticky 

vysunuje, čímž zvyšuje přilnavost, která má přímý 

vliv na větší potěšení z jízdy při velmi intenzivním 

jízdním stylu. 

Nové modely Cayman: spotřeba paliva v l/100 km: město 12,2–10,6 · mimo město 6,9–5,9 · 
kombinovaná 8,8–7,7; emise CO2 v g/km: 206–180. 
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Šest válců. Čtyři srdeční komory.
A jen 30 cm mezi nimi.

Pohon.
Nový Cayman je vybaven zcela novým motorem 

boxer o objemu 2,7 l. Cayman S nyní pohání nový 

motor s objemem 3,4 l. Oba motory jsou navrženy 

tak, aby poskytly příkladnou jízdní dynamiku. Pohyby 

plynového pedálu mění ve vzrušující zrychlení. 

Masivní točivý moment je rozprostřen  

do širokého spektra otáček. 

Oba motory jsou vybavené přímým vstřikováním 

paliva (DFI) a systémem VarioCam Plus. Síla 

motoru se na vozovku přenáší prostřednictvím 

lehké šestistupňové manuální převodovky, která 

je standardní výbavou. Na přání je k dispozici 

sedmistupňová dvouspojková převodovka Porsche 

Doppelkupplung (PDK). 

Nechybí ani technologie snižující spotřebu paliva  

v podobě standardně dodávané funkce auto  

start/stop, elektromechanického posilovače řízení, 

systému rekuperace pro elektrickou soustavu  

a inteligentního řízení teploty motoru. Ve srovnání  

s předchozím modelem došlo podle zvolené  

specifikace ke snížení spotřeby až o 16 %.

Motor 2,7 l. 
Plochý šestiválec 2,7 l nového modelu Cayman 

nabízí výkon 202 kW (275 k). Točivý moment vrcholí 

hodnotou 290 Nm. Tyto hodnoty zajistí ve spojení 

se šestistupňovou manuální převodovkou zrychlení  

z klidu na 100 km/h během 5,7 s a současně 

nejvyšší rychlost 266 km/h.

Motor 3,4 l. 
Plochý motor boxer 3,4 l Caymanu S generuje 

nejvyšší výkon 239 kW (325 k) při 7 400 min–1 

a točivý moment 370 Nm. To znamená, že nový 

Cayman S je schopen z klidu na 100 km/h zrychlit 

během 5,0 s a jet nejvyšší rychlostí 283 km/h.

Podvozek.
Podvozek modelu Cayman byl zcela přepracován 

pro další zdokonalení jízdní dynamiky a stability  

i v náročných jízdních situacích. Oba modely,  

Cayman i Cayman S, jsou vybaveny stabilizačním 

systémem Porsche Stability Management (PSM).  

Na přání je k dispozici systém aktivních tlumičů  

Porsche Active Suspension Management (PASM). 

Tento systém v závislosti na kvalitě povrchu  

a jízdním stylu plynule mění charakteristiku tlumení. 

Samozřejmostí je snížení podvozku o 10 mm.  

Na přání je k dispozici připraven také systém 

Porsche Torque Vectoring (PTV) se samosvorným 

zadním diferenciálem, který zlepšuje trakci a agilitu 

při jízdě v zatáčkách.

Paket Sport Chrono vylepšuje reakce a jízdní 

dynamiku nového Caymanu. Tento paket nyní 

poprvé obsahuje mimo jiné také dynamické závěsy 

převodovky, které dokážou zajistit nekompromisní 

stabilitu v zatáčkách a současně vyšší úroveň  

komfortu. 

Nový Cayman

Nové modely Cayman: spotřeba paliva v l/100 km: město 12,2–10,6 · mimo město 6,9–5,9 · 
kombinovaná 8,8–7,7; emise CO2 v g/km: 206–180. 
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Nepostradatelný pro silnici před ním:  
vaše snadná orientace. 

Interiér. 
Přepracovaný interiér nového Caymanu s jasným 

rozvržením umožňuje, abyste se soustředili jen na to, 

co je podstatné. Se sportovními sedadly poskytuje 

dostatek místa pro nohy, současně nabízí pocit pros-

toru a vzdušnosti. Středobodem vozu je řidič.

Jedním z nejzajímavějších detailů interiéru je směrem 

vpřed stoupající středová konzole. Logika tohoto řešení 

spočívá ve zvýšeném umístění řadicí páky, která je velmi 

blízko volantu, a umožňuje tak rychlé a přirozené změny 

převodových stupňů. Tento princip jsme do sériové 

výroby přenesli ze závodních vozů.

Sportovní volant s třemi rameny poskytuje řidiči 

pevný úchop. Za ním je trojice kruhových přístrojů, 

které nabízejí všechny potřebné informace na jednom 

místě.

Na přání je k dispozici volant SportDesign s dvojitými 

paprsky. Poskytuje dokonalý tvar i pro velmi spor-

tovní jízdní styl. V případě spojení s dvouspojkovou 

převodovkou Porsche Doppelkupplung (PDK) je 

součástí volantu dvojice hliníkových řadicích páček. 

Paket Leather pro interiér. 
Abyste interiéru vašeho Caymanu dodali ještě 

více exkluzivity, vybavte jej koženým čalouněním. 

Volit můžete z jednobarevného provedení, které 

je k dispozici v barvách černá, šedá Platinum, 

béžová Luxor a modrá Yachting. Více života dodáte 

vnitřnímu prostoru barevnými kompozicemi šedá 

Agate/šedá Pebble, šedá Agate/zlatá Lime  

a šedá Agate/oranžová Amber. V těchto případech 

jsou části koženého čalounění, jako například 

středy sedadel a opěradel, v kontrastní barvě. 

Nový Cayman

Pro další informace o novém Caymanu navštivte stránky:  
www.porsche.com/cayman

Nový Cayman můžete prozkoumat 
naskenováním tohoto QR kódu 
vaším chytrým mobilním telefonem. 
Aby vše fungovalo, jak má, musíte 
mít ve svém telefonu instalovanou 
některou z čteček těchto kódů, jako 
je například i-nigma (freeware).

Nové modely Cayman: spotřeba paliva v l/100 km: město 12,2–10,6 · mimo město 6,9–5,9 · 
kombinovaná 8,8–7,7; emise CO2 v g/km: 206–180. 
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Z vašeho každodenního života nyní můžete uniknout 

nebo jej můžete převrátit vzhůru nohama. Nový 

Cayman vám dopomůže užít si vaší svobody ještě 

více, nabízí totiž příkladnou funkcionalitu.

Přední zavazadlový prostor poskytuje objem 150 l, 

zadní prostor pro náklad má objem 275 l, snadno 

tak pojme i větší zavazadla, například v podobě 

sportovního vybavení. V nabídce Driver`s Selection 

by Porsche Design naleznete ucelenou nabídku 

zavazadel.

To vše v oblastech designu, výkonnosti i jízdního 

projevu. Je to rebel ve své třídě a také ve své 

rodině. Skutečné Porsche, nic víc, nic míň. 

Přizpůsoben vašim potřebám  
i potřebám životního prostředí. 

Nový Cayman

Souhrn. 
Nový Cayman se vymyká fyzikálním zákonům,  

v každé zatáčce maximalizuje schopnosti 

koncepce s motorem uprostřed vozu. Je také 

individualističtější a pokrokovější než kdy před tím.  

Lehká konstrukce šetří životní prostředí. 
Konstrukce karoserie nového Caymanu je navržena 

s cílem minimalizace hmotnosti. Spojuje v sobě ocel 

a hliník. Tyto materiály jsou použity vždy v místech, 

kde je to optimální. Tímto řešením se dosahuje 

nejen nejvyšší možné ochrany posádky, ale také 

úspory hmotnosti. V konstrukci karoserie tvoří hliník 

přibližně 44 %.

Všechny materiály jsou navrženy tak, aby mini-

malizovaly dopad na životní prostředí. Používáme 

výhradně nejmodernější komponenty a výrobní pos-

tupy přátelské k životnímu prostředí. Výsledkem je, 

že 95 % nového Caymanu je plně recyklovatelných.

Nové modely Cayman: spotřeba paliva v l/100 km: město 12,2–10,6 · mimo město 6,9–5,9 · 
kombinovaná 8,8–7,7; emise CO2 v g/km: 206–180. 
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Nový Cayenne Turbo S

„Dr. Ing.“ – zkratka akademického titulu našeho 

zakladatele – není pouze součástí jména naší 

společnosti. Je také vyjádřením našich inženýrských 

schopností, které vkládáme do všeho, co děláme. 

To je také důvod, proč se vše, co děláme, neustále 

snažíme přiblížit limitům technologických možností.

Při vývoji nejvýkonnějšího modelu Cayenne jsme se 

nesnažili dát mu pod kapotu pouze sílu, ale také 

emotivní náboj – stejně jako další vlastnosti v podobě 

designu, každodenní praktičnosti a rozmanitosti 

výbavy. Pro naše inženýry bylo zadání následující: 

výrazně více všeho, včetně exkluzivity.

Exteriér.
Přední části Cayenne Turbo S dominuje velký 

centrální nasávací otvor, který vhodně akcentuje 

zvýšená kapota motoru ve střední části – 

nezaměnitelný „power-dome“. To vše naznačuje 

enormní potenciál umístěný v přídi vozidla.

Tvary přední části vozu, které jsou vyjádřením 

jeho vrozené dynamiky, zaujmou každého. Silueta 

připomíná proporce coupé, které jsou typické pro 

sportovní vozy. Totéž lze prohlásit o mohutných 

zadních blatnících. Zcela výjimečný dynamický 

potenciál jasně dokládá i sebevědomý stříbrný nápis 

na víku prostoru pro zavazadla – „Cayenne turbo S“. 

Kola s průměrem 21 palců v provedení 911 Turbo II  

mají leštěné paprsky s černě lakovanými boky 

a uprostřed barevná loga Porsche. Jsou určena 

speciálně pro model Cayenne Turbo S, ztělesňují 

vizuální přitažlivost a dynamiku. Celek doplňují leštěné 

hliníkové koncovky výfuku, které automobilu dodávají 

Zvládli jsme všechno. Udělali jsme toho dost. Je čas podřadit. Žádný z inženýrů Porsche neměl od 
roku 1948 tento pocit a nikdy ho mít asi ani nebude. To je dáno naší neutuchající snahou zvyšovat 
výkonnost našich vozů při současném snižování spotřeby. Výsledky jsou fenomenální. Stejně jako nový 
Cayenne Turbo S.

Vyšší autorita: nový Cayenne Turbo S.
nezaměnitelný zvuk. Tím vším to ale samozřejmě 

ještě nekončí.  

Nový Cayenne Turbo S: spotřeba paliva v l/100 km: město 15,8 · mimo město 8,4 · kombinovaná 11,5; 
emise CO2 v g/km: 270. 
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Nový Cayenne Turbo S

Obloha je jediným limitem.

Pohon. 
Dynamika Porsche vám zaručí, že se nadechnete 

jen stěží.

Nový Cayenne Turbo S pohání 4,8litrový V8 

přeplňovaný dvojicí turbodmychadel s výkonem 405 kW 

(550 k) při 6 000 min–1. Maximum točivého momentu 

činí 750 Nm a je k dispozici v rozmezí 2 250 až  

4 500 min–1. Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere jen  

4,5 s. Nejvyšší rychlost činí vzrušujících 283 km/h. 

Tak velký výkon se dostává na vozovku prostřed-

nictvím trvalého pohonu všech kol Porsche Traction 

Management (PTM). PTM je zárukou účinné distri-

buce točivého momentu mezi kola ve všech jízdních 

situacích, čímž je zaručena účinná trakce a agilita. 

Síla motoru putuje přes osmistupňovou samočinnou 

převodovku Tiptronic S. Systém upravuje řazení 

podle individuálního jízdního stylu každého řidiče  

a podle podmínek na vozovce. Standardně dodá-

vaný sportovní tříramenný volant SportDesign je 

vybaven dvojicí řadicích páček pro dravý jízdní styl. 

I přes zvýšení výkonu jsou hodnoty spotřeby paliva 

a produkce emisí CO2 stejné jako u modelu Cayenne 

Turbo. To je výsledek přístupu Porsche Intelligent 

Performance. Dalšími příspěvky pro zvyšování 

úrovně účinnosti jsou pokrokové technologie  

v podobě funkce auto start/stop, časování 

VarioCam Plus a přímého vstřikování paliva (DFI). 

Systém DFI vstřikuje benzin do spalovacích 

prostorů v přesně daný okamžik a v přesně 

definovaném množství, čímž se zlepšuje tvorba 

zápalné směsi a spalování. Systém zvyšuje výkon 

a točivý moment při současném snížení spotřeby 

paliva na nejlepší hodnoty v daném segmentu.  

Nový Cayenne Turbo S: spotřeba paliva v l/100 km: město 15,8 · mimo město 8,4 · kombinovaná 11,5; 
emise CO2 v g/km: 270. 
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Špičková kvalita. Skrz na skrz.

Komfort. 
Pro sportovní a přitom elegantní vzhled interiéru je 

standardní výbavou dvoubarevné kožené čalounění  

v barvách černá/béžová Luxor a černá/červená 

Carrera. Mnoho částí interiéru, speciálně ty 

v těsném okolí řidiče a spolujezdce, jsou čalouněné 

právě kontrastní barvou. Exkluzivní dvoubarevný 

koncept vhodně doplňují i černé koberce 

s kontrastním obšitím a nápisem „PORSCHE“. 

Když chcete něco následovat, nechte se vést svojí 

intuicí. Standardní výbavou nového Cayenne Turbo 

S je Porsche Communication Management (PCM)  

s 7palcovým barevným dotykovým displejem 

s vysokým rozlišením, který zajistí intuitivní 

obsluhu všech funkcí. PCM je hlavním ovládacím 

systémem pro informační a komunikační funkce 

včetně navigačního modulu s integrovaným 

vysokorychlostním pevným diskem, rádiem, CD/DVD 

přehrávačem, možnostmi nastavení zvuku, palubním 

počítačem a telefonem. Systém PCM lze dále 

doplnit o online služby, které zpřístupňují různé 

informace dostupné na internetu.

Pro podmanivý zvuk – i v situaci, kdy máte 

vypnutý motor – je připraven standardně dodávaný 

audiosystém BOSE® Surround Sound s výkonem 

585 W a 14 reproduktory. Působivé podání 

hlubokých tónů má na starosti aktivní subwoofer 

s výkonem 200 W.

Závěr.
Jak můžete vidět, dosáhli jsme našeho cíle, kterým 

bylo vytvoření skutečné autority mezi sportovně-

luxusními vozy SUV. Objevte nejvíce vzrušující SUV, 

které kdy neslo znak Porsche. 

Nový Cayenne Turbo S

Nový Cayenne Turbo S můžete 
prozkoumat naskenováním tohoto 
QR kódu vaším chytrým mobilním 
telefonem. Aby vše fungovalo, jak 
má, musíte mít ve svém telefonu 
instalovanou některou z čteček 
těchto kódů, jako je například 
i-nigma (freeware).

Nový Cayenne Turbo S: spotřeba paliva v l/100 km: město 15,8 · mimo město 8,4 · kombinovaná 11,5; 
emise CO2 v g/km: 270. 

Pro další informace navštivte odpovídající speciální stránku 
na adrese: www.porsche.com/cayenne-turbo-s
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Závěrečné vybroušení: jediná cesta, jak dát 
opracovanému kovu lesk v celé jeho kráse. 
Panamera Platinum Edition.

Modely Panamera přinesly do nejvyššího prémio-

vého segmentu dynamiku a agilitu. To vše s nebý-

valým komfortem, sportovní dynamikou a čtveřicí 

sedadel. Tento koncept se ukázal jako správný. Nyní 

jsme přidali závěrečné vybroušení těchto vlastností 

v podobě modelů Panamera Platinum Edition  

s unikátními prvky v barvě Platinum Silver a mnoha 

speciálními doplňky.

Exteriér.
Modely Panamera Platinum Edition se od ostatních 

vozů rodiny Panamera odlišují na první pohled 

horizontálními příčkami středního nasávacího otvoru 

i krajních nasávacích otvorů v přídi a výrazným 

zadním difuzorem v barvě Platinum Silver – to platí 

Panamera Platinum Edition: spotřeba paliva v l/100 km: město 16,4/16,1*–8,1/7,8* · mimo město  
7,8/7,6*–5,6/5,5* · kombinovaná 11,3/11,1*–6,5/6,3*; emise CO2 v g/km: 265 (260*)–172 (167*).  
* Ve spojení s 19palcovými celoročními pneumatikami (optimalizovanými pro minimální valivý odpor).

Kdy můžete říci, že je něco opravdu dobré? Když už k tomu nemůžete nic dodat? To zní docela logicky. 
To ale není styl Porsche. My totiž věříme, že i když je něco velmi dobré, může to být ještě lepší. To je 
náš způsob, kterým dosahujeme pověstné dokonalosti. Říkáme tomu vybroušená výkonnost nebo také 
Panamera Platinum Edition.

pro model s pohonem všech kol. Boční okna mají 

lemování provedené v leskle černé barvě. Dalšími 

individualistickými doplňky dodávajícími sportovní 

výraz jsou 19palcová kola Panamera Turbo, jejichž 

středy hrdě nesou barevné znaky Porsche.

Modely Panamera Platinum Edition jsou standardně 

vybaveny bi-xenonovými světlomety, které lze na 

přání doplnit o dynamickou funkci Porsche Dynamic 

Light System (PDLS). Tato světla směřují světelný 

kužel při jízdě do zatáčky podle úhlu natočení 

volantu a rychlosti jízdy. Jejich součástí jsou  

taktéž odbočovací světla, která účinně osvětlí 

okolí vozu například při odbočování nebo v ostrých 

zatáčkách.  

Panamera Platinum Edition

18 19



Poháněna důvody – stejně jako vy.

Pohon.
Jakou cestu do svého cíle zvolíte, záleží na vaší 

osobnosti – a samozřejmě i na daném cíli. Jedině 

vy rozhodnete, jak se kam dostanete. Panamera 

Platinum Edition je k dispozici ve třech různých prove-

deních: Panamera, Panamera 4 a Panamera Diesel.

Model Panamera se vyznačuje sportovností  

a současně úsporností, tedy vysokými výkony  

v relaci k dané spotřebě paliva. Jeho atmosféricky 

plněný šestiválec 3,6 l disponuje výkonem 220 kW 

(300 k) a točivým momentem 400 Nm. Síla motoru 

putuje k zadním kolům přes standardně dodávanou 

šestistupňovou manuální převodovku. Panamera  

je schopna z 0 na 100 km/h zrychlit během 6,8 s  

a akcelerovat až do rychlosti 261 km/h.

Panamera 4 propojuje dynamické vlastnosti pohonu 

všech kol s atmosféricky plněným motorem 3,6 l 

V6. Standardem je v tomto případě dvouspojková 

převodovka Porsche Doppelkupplung (PDK) a pohon 

všech kol Porsche Traction Management (PTM). 

Tento model je schopen rychlost 100 km/h z klidu 

pokořit během 6,1 s a dosáhnout maxima  

257 km/h. 

Panamera Diesel je působivým atletem na  

dlouhé vzdálenosti. Spojuje úspornost obvyklou  

u vznětových motorů s dynamikou Porsche. Její 

přeplňovaný vznětový šestiválec 3,0 l s variabilním 

turbodmychadlem VGT dosahuje nejvyššího výkonu 

184 kW (250 k) a maximálního točivého momentu 

550 Nm. Standardně dodávaná osmistupňová 

samočinná převodovka přenáší sílu motoru  

na vozovku jemně a efektivně. Panamera Diesel 

zrychlí z 0 na 100 km/h během 6,8 s a dosahuje 

nejvyšší rychlosti 242 km/h. 

Panamera Platinum Edition je k dispozici v pěti  

barevných provedeních. Standardem jsou černá  

a bílá barva, na přání lze vybírat z metalických barev 

černá Basalt, mahagonová a šedá Carbon.  

Panamera Platinum Edition

Panamera Platinum Edition: spotřeba paliva v l/100 km: město 16,4/16,1*–8,1/7,8* · mimo město  
7,8/7,6*–5,6/5,5* · kombinovaná 11,3/11,1*–6,5/6,3*; emise CO2 v g/km: 265 (260*)–172 (167*).  
* Ve spojení s 19palcovými celoročními pneumatikami (optimalizovanými pro minimální valivý odpor).
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Interiér. 
Typická Panamera: prostor pro čtveřici cestujících. 

Nezáleží na tom, jaký typ cesty absolvujete, zda 

dlouhou či krátkou, obchodní nebo za zábavou. 

Vždy budete hýčkáni komfortem samostatných 

sedadel vpředu i vzadu. Panamera se vyznačuje 

také příkladnou ergonomií svého vnitřního prostoru. 

Středový tunel se směrem dopředu plynule zvedá,  

čímž zajišťuje lepší přehlednost a přibližuje řadicí  

páku ke sportovnímu volantu.

Komfort a vysoká výkonnost. To jsou dva protiklady, 

které se však v modelech Panamera Platinum Edition 

nevylučují. Příkladem je třeba volant SportDesign, který 

je ve spojení s dvouspojkovou převodovkou Porsche 

Doppelkupplung (PDK; standard pro Panamera 4, 

na přání pro Panamera) nebo převodovkou Tiptronic 

S (Panamera Diesel) vybaven pravou a levou řadicí 

páčkou. Dalšími charakteristickými rysy modelů 

Panamera Platinum Edition jsou nástupní lišty s logem 

„Platinum Edition“ či dvoubarevné částečně kožené 

čalounění v provedení černá a béžová Luxor. S celkem 

vhodně ladí i použité koberce a logo Porsche na hlavo-

vých opěrkách všech sedadel.

Mezi pokrokové technologie použité v modelech 

Panamera Platinum Edition patří Porsche Communica-

tion Management (PCM) – centrální ovládací systém 

pro audioaparaturu, navigaci a komunikační funkce. 

Tento výkonný a multifunkční systém se vyznačuje 

velmi snadnou obsluhou. Jeho hlavním prvkem je  

7palcový dotykový barevný displej s vysokým 

rozlišením se speciálním grafickým rozhraním.  

DVD přehrávač přehrává CD, DVD, včetně souborů  

ve formátu MP3.

Závěr.
Dokonale definovaný charakter zvenku i zevnitř. 

Blízký dokonalosti. To je to, co pro Porsche 

znamená konečné vybroušení. Panamera  

Platinum Edition. 

Mezi hladkým a vybroušeným je jen  
malý rozdíl.

Panamera Platinum Edition

Nové modely Panamera Platinum 
Edition můžete prozkoumat nas-
kenováním tohoto QR kódu vaším 
chytrým mobilním telefonem.  
Aby vše fungovalo, jak má, musíte 
mít ve svém telefonu instalovanou 
některou z čteček těchto kódů, jako 
je například i-nigma (freeware).

Pro další informace navštivte odpovídající speciální stránku 
na adrese: www.porsche.com/panamera-platinum-edition



918 Spyder 

Souboj s Nordschleife: prototyp 918 Spyder 
dosáhl fascinujícího času 7:14.
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Až dodnes to byl model Carrera GT, který  
zajel na Nordschleife rekordní čas pro sériové  
modely. Nyní se vydal na zápas s časem  
ještě před svým debutem prototyp nového  
918 Spyder. 

Walter Röhrl jednou řekl, že když chcete brát 

nějaký test skutečně vážně, musíte se vydat 

na jednu jedinou trať na světě: na Nordschleife 

okruhu Nürburgring. Právě zde, na 20 kilometrech 

a v 73 zatáčkách, mohl tento zkušený závodník 

ověřit potenciál prototypu 918 Spyder, když s ním 

překonal dosud rekordní čas zajetý vozem Carrera 

GT. A to není vše. Kromě výkonu, který ležel těsně 

pod hranicí 800 koní, zaujala zkušeného testovacího 

pilota, jakým Röhrl bez pochyby je, i obratnost 

a jízdní stabilita testovaného vývojového prototypu.

Rok před zahájením sériové výroby tento plug-in 

hybridní supersportovní vůz velmi vehementně 

prokazuje své schopnosti a dynamický potenciál. 

Šéf projektu 918 Spyder Dr. Frank Walliser na 

adresu modelu 918 Spyder řekl: „Fantastickým 

časem 7:14 prototyp vozu 918 Spyder jen několik 

měsíců po svém spuštění na silnice jasně potvrdil 

vitalitu svého pokrokového hnacího systému 

budoucnosti.“

Dosažený čas vozem Porsche 918 Spyder patří  

k vůbec nejlepším, které kdy dosáhl automobil se 

standardními pneumatikami přihlášený do provozu 

na veřejných komunikacích. Vývojový tým  

z Weissachu měl pro tento test k dispozici  

pouze jedno kolo, které muselo být zajeto  

s pevným startem. Prototyp plug-in hybridního 

supersportovního vozu s výkonem více než 795 k 

byl obutý do produkčních pneumatik partnera 

Michelin a disponoval také paketem „Weissach“, 

který obsahoval několik úprav pro zvýšení jízdní 

výkonnosti. 



904 Carrera GTS

Oficiálně se tento vůz jmenoval jen Carrera GTS. 
Model 904 však otevřel zcela novou kapitolu 
v závodní historii značky Porsche. Tento vůz 
přinesl mnoho prvků, které se později staly 
standardem pro celý svět závodních automobilů. 

Při stavbě svých vozů přenášel Ferdinand Alexander 

Porsche své sny do reality: motor uložený uprostřed, 

konstrukce kombinující ocel a plasty, nízká hmotnost 

či malá čelní plocha – to jsou jen namátkou některé 

z nich.

Model 904 byl prvním vozem Porsche s plastovou 

karoserií. Použitím tohoto materiálu se Porsche 

inspirovalo leteckým průmyslem. Každý den se ve 

společnosti Heinkel Flugzeugbau GmbH ve Speyeru 

ručně laminovaly dvě karoserie. Tento mimořádný 

závodní vůz vděčí za své úspěchy svým nízkým tvarům 

daným uprostřed uloženým motorem, čelní plochou jen 

1,40 m2 a koeficientem čelního odporu pouhých 0,33. 

Model 904 mohl mít jak čtyřválcový, tak osmivál-

cový motor – tím se jednalo o velmi přizpůsobivý 

stroj. Celkem 106 modelů 904 Carrera GTS bylo 

vybaveno čtyřválcem typu Carrera s výkonem 180 k 

(se sportovním výfukem). Čtyři vozy byly vybaveny 

šestiválcem s výkonem 210 k a dvojice špičkových 

továrních modelů měla ve svých útrobách osmiválce 

s výkonem 240 k. První vítězství v závodech na sebe 

nenechalo dlouho čekat. Pouhých pět měsíců po 

svém představení veřejnosti a získání homologace 

vybojoval model 904 jako vůz třídy Gran Turismo 

první a druhé místo v závodě Targa Florio a současně 

vyhrál svoji třídu v Daytoně a v Le Mans.

Model 904, který jako první s velkým úspěchem 

přinesl koncepci vozu s motorem uprostřed na 

závodní tratě, je možné považovat za duchovního 

předchůdce modelu Cayman. Občas se o tomto voze 

hovoří jako o vůbec nejkrásnějším závodním automo-

bilu všech dob. I dnes tento vůz vypadá stále velmi 

podmanivě – například na testovací jízdě s Walterem 

Röhrlem za volantem. Přesvědčte se sami. 

Původní předchůdce modelu Cayman:  
904 Carrera GTS z roku 1963.

Porsche 904 Carrera GTS

Rok výroby  1963

Motor   8válcový boxer

Zdvihový objem   1 966 cm3

Max. výkon  240 k (178 kW)

Hmotnost   650 kg

Max. rychlost   263 km/h
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www.porsche.com/904-carrera-gts

Testovací jízdu s Walterem Röhr-
lem můžete zhlédnout zadáním 
níže uvedené adresy nebo naske-
nováním tohoto QR kódu vaším 
chytrým mobilním telefonem. Aby 
vše fungovalo, jak má, musíte 
mít ve svém telefonu instalova-
nou některou z čteček těchto 
kódů, jako je například i-nigma 
(freeware).



Porsche nepotřebuje registrační značku: pečeť kvality na jeho kapotě slouží také k jeho jednoznačné 
identifikaci. Nyní si můžete objednat originální znak Porsche i pro vaše klasické Porsche.

Naše nejlepší ingredience: pravé logo 
je zárukou kvality i pro vaše klasické 
Porsche.

Porsche Classic

Pro další informace navštivte: www.porsche.com/classic

Znak Porsche vznikl v roce 1952 spojením  

nápisu Porsche, znaku Württenbergska  

a oficiálního znaku města Stuttgart. I přes 

počáteční ne zcela vřelé přijetí ze strany  

oficiálních autorit byl nakonec znak schválen, 

protože vyjadřoval silný patriotismus. 

Porsche Classic dodává také ostatní znaky pro 

modely 911 z let 1974 až 1998. 

V roce 1952 se tedy tento znak poprvé objevil 

na modelu 356, na spínači houkačky na volantu. 

Profesor Ferdinand Porsche bohužel zemřel 30. ledna 

1951, takže toto logo nikdy v životě neviděl. V roce 

1955 došlo k zakomponování loga do madla pro 

otevírání kapoty modelu 356. Toto madlo se již 

dávno nepoužívá, avšak logo na tomto místě zůstalo 

dodnes. Od roku 1959 se kůň, paroží a nápis objevují 

také na středech kol, takže i kolemjdoucí mohou 

snadno identifikovat výrobce daného sportovního 

vozu. Toto umístění se ostatně užívá do současnosti.

Jeden ze základních dílů našich historických vozů je 

nyní k dispozici v celé své slávě. Po usilovné práci 

našich expertů z Porsche Classic došlo k detailní 

rekonstrukci podoby znaků Porsche a jejich 

reprodukci. Minulosti odpovídají barvy, použité 

materiály i všechny detaily – a samozřejmě se pyšní 

poznámkou „Made in Germany“. Nově vyrobený 

znak podle původního návrhu je nyní k dispozici pro 

přední madlo kapoty Porsche 356 (1954 až 1965) 

i pro původní modely 911 (1963 až 1973).

1954 – 1965 1963 – 1973 1973 – 1994 1994 – 2008 od 2008
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Nechte se inspirovat Budapeští!

Budapešť se nachází v centru Maďarska, v srdci 

Karpatské kotliny, což je mimořádná pozice na 

křižovatce mezi východem a západem. Díky ní je 

zde několik špičkových obchodních center, secesní 

paláce z 19. století, ale také klasické hospody 

v retrostylu. Právě multikulturalismus spojený 

s mísením architektonických stylů dodává Budapešti 

jedinečnou atmosféru.

Známé lázně ve čtvrti Buda poskytují svým 

návštěvníkům ideální prostor pro relaxaci. Naopak 

milovníky moderního i klasického umění jistě osloví 

hrad Buda a jeho historické náměstí. Po dlouhém 

a náročném dni vám síly doplní zeleň na ostrově 

princezny Margarety nebo v hlavním městském 

Vítejte ve fascinujícím městě klasické architektury a stylu art nouveau. Vítejte ve městě  
specifických lázní a klasických hospod s vynikajícím jídlem a skvělými víny. Vítejte v perle  
na Dunaji, vítejte v Budapešti.

parku. Originální sochy, které jsou zde umístěny, 

připomenou sovětskou éru této metropole. 

Budapešť je zkrátka městem mnoha tváří.

Město je rozděleno na dvě části řekou Dunaj,  

historická a aristokratická Buda je na levé straně  

a moderní Pest je na straně druhé. Obě poloviny 

jsou spojené nejen známým železným mostem, ale 

také šesti dalšími mosty, z nichž každý ztělesňuje 

jinou dobu a odlišnou architekturu. Město má 

více než 2 000letou historii, a tak lze na odkazy 

minulosti narazit prakticky všude. V zajímavém 

kontrastu jsou s nimi prvky moderní architektury 

určené pro každodenní život.

30 31

Města střední a východní Evropy

Pro milovníky dobrého jídla a módy máme 

v souvislosti s Budapeští také dobré zprávy. 

V minulých letech zde bylo otevřeno hned několik 

vynikajících restaurací nabízejících kromě kvalitního 

jídla také vína ze všech 35 vinařských oblastí celého 

Maďarska či tradiční pálenku. Po kulinářských 

zážitcích je potřeba vydat se do centra města, 

zejména na ulici Király, kde jsou otevřené nesčetné 

malé obchůdky s módním a designovým zbožím. 

Pokud máte náladu a energii na tanec, ani v tomto 

případě nebudete zklamáni množstvím vzrušujících 

klubů. Připravte se na brilantní kulinářské, kulturní 

a historické dobrodružství. Budapešť inspiruje! 



[ 1 ] Hodinky Sport Classic 918 Spyder –
limitovaná edice. Vyrobeno pouze 918 kusů.

WAP 070 081 0D | 15 346 Kč

[ 2 ] Hodinky Sport Classic 911 GT3 R.
WAP 070 082 0D | 14 787 Kč

[ 3 ] Hodinky Sport Classic 911 Turbo.
WAP 070 083 0D | 14 787 Kč

[ 4 ] Hodinky Sport Classic 911.
WAP 070 084 0D | 14 787 Kč

[ 3 ][ 2 ][1 ] [ 4 ]

Stejně jako ve světě závodních automobilů, i zde 

je hlavním mottem „nízká hmotnost“. Jelikož 

nejtěžším dílem každých hodinek je jejich plášť, 

vyrobili jsme jej z hliníku. Přesněji řečeno, jako 

u našich vozů, tak i na našich nových hodinkách 

Sport Classic jsme použili cílenou kombinaci 

hliníku, oceli a plastů. U hodinek 918 Spyder 

a 911 GT3 R byl použit na ciferníku dokonce 

i karbon. 

Standardní výbava: luminiscenční ručičky, stopky 

s měřením mezičasů a rychloměr. Dokonalou 

viditelnost zajišťuje safírové sklíčko s anti-reflexní 

úpravou. Samozřejmostí je gumový řemínek 

s kovovou přezkou. Průměr 42 mm. Hodinky jsou 

vyrobeny ve Švýcarsku, jsou vodotěsné do hloubky 

50 m.

Ve vašem Porsche Centru je k dispozici magazín  

Select s novou kolekcí. 

Všechny naše nové hodinky Sport Classic  
mají něco společného: příbuznost s automobily, 
pro něž byly navrženy.

Ceny uvedeny vč. DPH.

Aktuální nabídku hodinek naleznete na:

http://selection.porsche.cz

Driver’s Selection by Porsche Design
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V roce 1958 začal F. A. Porsche pracovat v kon-

strukční kanceláři Dr. Ing. h.c. F. Porsche KG. Již brzy 

poté předvedl svůj zvláštní umělecký talent, když 

z plastelíny vytvořil první modely nástupce typu 356.

V roce 1962 se stal ředitelem Porsche Design 

Studio a o rok později představil světu senzační 

Porsche 901 (později 911). F. A. Porsche tím 

vytvořil automobilovou ikonu, jejíž klasický design 

se nese dodnes všemi jejími sedmi generacemi. 

Kromě silničních vozů se F. A. Porsche zabýval také 

konstrukcí závodních automobilů 60. let. Jedním 

z těchto příkladů je Porsche 904 Carrera GTS, 

které je dodnes jedním z nejkrásnějších závodních 

vozů vůbec (o tomto voze se můžete dočíst více ve 

speciálním článku těchto Porsche News na str. 26 

a 27). V roce 1972 F. A. Porsche otevřel Porsche 

Design Studio ve Stuttgartu, hlavní kancelář otevřel 

v roce 1974 v rakouském Zell am See. Během 

několika desítek let zde vznikl bezpočet klasických 

módních převážně mužských doplňků v podobě 

hodinek, brýlí nebo psacích potřeb, které nesly 

Ferdinand Alexander Porsche, zakladatel kultury 
designu Porsche, zemřel nedávno ve věku 76 let. 
Zanechal za sebou značné dědictví neobyčejných 
výrobků. Do 3. února 2013 bude v Porsche Museu 
ve Stuttgartu probíhat speciální výstava na jeho 
počest.

Speciální výstava v Porsche Museu:  
Design by F. A. Porsche – 40 let  
produktového designu Porsche.

světově uznávanou značku „Porsche Design“. 

Postupem času došlo také ke spolupráci s dalšími 

specializovanými výrobci, kteří nabízeli své speciální 

produkty s doplňkovým označením „Design by 

F. A. Porsche“. To se stalo proslulé po celém světě.

Porsche Museum nyní na počest „40 let Porsche  

Design“ připravilo speciální výstavu. 

Porsche Museum

Pro více informací navštivte: www.porsche.com/museum
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Když dva dělají totéž, není to totéž.

Váš vůz Porsche je vrcholový sportovec, a aby jím zůstal, měl by mít 

také profesionální péči. Dopřejte mu servis, který si opravdu zaslouží. 

Ať už jde o péči, údržbu nebo opravu – dostaneme vaše Porsche do 

špičkové kondice.

Navštivte autorizovaný servis v Porsche Centru v Praze nebo 

Porsche Servisním Centru v Brně.

Porsche Service
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Představená vozidla reprezentují modely dostupné na německém trhu. Mohou obsahovat doplňkovou individuální výbavu, která není součástí základního vybavení a je nabízena za 
dodatečný příplatek. V závislosti na podmínkách a právních nařízeních v jednotlivých zemích nemusejí být všechny prvky doplňkové výbavy nabízeny na všech trzích. O dostupné 
doplňkové výbavě se, prosím, informujte ve vašem Porsche Centru. Všechny informace týkající se konstrukce, vlastností, designu, výkonnosti, rozměrů, hmotnosti, spotřeby paliva  
a provozních nákladů jsou platné v době vydání této publikace. Porsche si vyhrazuje právo upravit specifikace a další vlastnosti produktu bez předchozího upozornění. Skutečné barvy 
se mohou lišit od vyobrazených. Chyby či opomenutí jsou vyhrazeny.

Všechny texty, obrazový materiál a další informace použité v této brožuře jsou pod autorskou ochranou společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Kopírování, distribuce a jiné používání 
celku nebo jen části je bez písemného souhlasu společnosti Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zakázáno.

Porsche, znak Porsche, 911, Carrera, Cayenne, PDK, PCM, PSM, PDLS, Spyder Tequipment, Tiptronic a další jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Německo.

1) Předkládané údaje byly získány na základě směrnice Euro 5 (715/2007/EC, 692/2008/EC, 566/2011/EC a ECE-R 101) s aplikací režimu měření NEDC (New European Driving 
Cycle). Tyto hodnoty nebyly naměřeny na jednom konkrétním automobilu a nejsou součástí případné nabídky. Jedná se o údaje používané pro srovnání mezi různými modely. 
Hodnoty spotřeby se měřily na vozech ve standardních specifikacích. Prvky dodatečné výbavy mohou ovlivňovat spotřebu paliva i jízdní výkony. Všechny stávající zážehové motory 
Porsche mohou spalovat benzin s obsahem nejvýše 10 % ethanolu. Vznětové motory mohou používat naftu s obsahem biosložky nejvýše 7 %. Pro více informací o konkrétních 
modelech kontaktujte vaše Porsche Centrum.
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