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Krása 24h Le Mans v Rodném domě F. Porsche ve Vratislavicích 
 

› Nová výstava fotografií „Porsche – 24 hodin Le Mans“ v areálu Rodného domu F. Porsche 

› Fotograf Martin Straka vybral své nejpůsobivější snímky, ŠKODA AUTO je vystavuje v unikátním prostředí 

 

Mladá Boleslav, 9. června 2020  – Stálou expozici v Rodném domě Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích 

doplňuje nová fotovýstava z díla Martina Straky. Mapuje nejpůsobivější momenty vytrvalostního závodu 

24 hodin Le Mans z pohledu značky Porsche.  

 

Nová výstava je umístěna stylově v servisní budově areálu, kde jsou standardně garáže. Až do 30. srpna mohou 

návštěvníci obdivovat vzrušující prostředí proslulého vytrvalostního závodu automobilů, na jehož trati zaznamenala 

četné úspěchy právě značka Porsche, nesoucí jméno vratislavického rodáka. Výstava 24 fotografií respektovaného 

televizního komentátora „čtyřiadvacetihodinovky“ a výborného fotografa Martina Straky nazvaná „Porsche – 24 hodin 

Le Mans“ přináší to nejlepší z ročníků 2014–2017 závodu vpravdě královské kategorie. Na snímcích se objevuje i 

vítězný vůz z roku 2016 Porsche 919 Hybrid posádky Neel Jani / Marc Lieb / Romain Dumas, který návštěvníci najdou 

vystavený v hlavní expozici Rodného domu jen pár kroků od nové výstavy.  
 
Rodný dům Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích je pro veřejnost přístupný vždy od pátku do neděle od 9:00 do 
17:00, v rámci zvýhodněného kombinovaného vstupného je možné spojit návštěvu s prohlídkou ŠKODA Muzea 
v Mladé Boleslavi. Zde mimo jiné probíhá výstava „S tradicí do budoucnosti“, která mapuje 125 let existence 
automobilky ŠKODA.  
 

Více informací na muzeum.skoda-auto.cz. 

 

        

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym  

Komunikace Classic  

T +420 326 811 784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Krása 24h Le Mans v Rodném domě F. Porsche  

„Porsche – 24 hodin Le Mans“: výstavu snímků znalce 

„čtyřiadvacetihodinovky“ Martina Straky můžete do 30. srpna 

obdivovat ve stylových garážích servisní části areálu 

Rodného domu F. Porsche. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Krása 24h Le Mans v Rodném domě F. Porsche  

24 působivých fotografií zachycuje neopakovatelnou 

atmosféru vytrvalostního závodu z let 2014-2017. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Krása 24h Le Mans v Rodném domě F. Porsche  

V hlavní expozici areálu v Liberci-Vratislavicích je k vidění 

vítězný vůz závodu 24h Le Mans z roku 2016: Porsche 919 

Hybrid. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém 

svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“. 
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