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Ohňostroj inovací v Austro-Daimler: Nová výstava v Rodném 
domě Ferdinanda Porscheho 
 

› Návštěvníci výstavy se seznámí s Porscheho působením v prestižní rakouské automobilce Austro-Daimler  

› Atraktivní fotografie a čtivé texty doplňuje otevřený vůz Austro-Daimler ADM II Phaeton (1924), zapůjčený ze 

stuttgartského Porsche Musea  

› Nová výstava „Ohňostroj inovací“ je v Rodném domě Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích 

k vidění do konce října  

 

Mladá Boleslav, 14. června 2022 – V Rodném domě Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích je 

zpřístupněna nová výstava „Ohňostroj inovací: Ferdinand Porsche a jeho progresivní konstrukce pro Austro-

Daimler (1906-1923)“. Ferdinand Porsche slavil ve Vídeňském Novém Městě úspěchy nejen jako technický a 

generální ředitel, ale také špičkový závodník. Nová výstava bude do 30. října 2022 připomínat také luxusní, 

sportovní, ale i užitkové vozy rakouské značky - včetně hybridního pohonu.  

 

Ferdinand Porsche, významný automobilový konstruktér, manažer a závodník, se 3. září 1875 narodil v domě, jehož 

dnešní adresa zní Tanvaldská 38, Liberec-Vratislavice. Ve vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO je budova již 11 let, 

v roce 2016 byla dokončena její rozsáhlá rekonstrukce: vrátila domu proporce a vzhled z doby před půldruhým 

stoletím. K návštěvě láká také moderní stálá expozice s interaktivními prvky, zapojující návštěvníky do poznávání 

světa techniky, technologií a bohaté historie i budoucnosti mobility.  

 

Velké pozornosti a oblibě se Rodný dům Ferdinanda Porscheho těší i díky tradiční systematické obměně atraktivních 

exponátů zapůjčených renomovanými partnerskými institucemi. V čerstvé paměti zůstává závodní monopost Auto 

Union Typ C Grand Prix v provedení pro závodní sezónu 1936, zapůjčený muzeem Audi Tradition z Ingolstadtu. 

Nedávno od něj převzal pomyslnou štafetu atraktivní otevřený šestiválec Austro-Daimler ADM II Phaeton z roku 1924, 

původem ze stuttgartského Porsche Musea.  

 

Tento modrý sportovní vůz vhodně doplňuje novou výstavu „Ohňostroj inovací“ s podtitulem „Ferdinand Porsche a 

jeho progresivní konstrukce pro Austro-Daimler (1906-1923)“. Výstava připomíná jednu z nejvýznamnějších kapitol 

impozantní kariéry Ferdinanda Porscheho, od 19. července 1906 působícího na postu technického a později 

generálního ředitele prestižní automobilky z Vídeňského Nového Města. Atraktivní fotografie a čtivé texty obsahující 

řadu zajímavých informací připomínají nejen moderně řešené luxusní a sportovní vozy Austro-Daimler pro 

nejnáročnější klientelu. Používal je například císař František Josef I. nebo následník trůnu František Ferdinand d´Este. 

 

Speciální vozidla s benzino-elektrickým pohonem systému Lohner-Porsche z produkce Austro-Daimler sloužila 

v osobní i nákladní dopravě, prosadila se třeba ve službách anglických hasičů. Osvědčily se také tahače děl 

z plzeňské Škody, podniku, který s Austro-Daimlerem dlouhodobě spolupracoval a po roce 1913 s ním byl i majetkově 

propojen. Výsledkem spolupráce s mladoboleslavskou automobilkou Laurin & Klement byla série unifikovaných 

autobusů pro rakouskou státní poštu. Návštěvníky možná překvapí, že kromě souše ovládly Porscheho motory Austro-

Daimler také nebe. Spolehlivý čtyřválec o tehdy impozantním výkonu 70 koní (51,5 kW) poháněl například letadlo 

Kašpar JK, s nímž Čech Ing. Jan Kašpar 13. května 1911 podnikl slavný dálkový let z Pardubic do Prahy. Progresivní 

motory se osvědčily také v řadě dalších letadel a vzducholodí.                      

 

Před 100 lety navrhl Ferdinand Porsche pro tým Alexandra „Saši“ Kolowrata-Krakowského, též úspěšného závodníka 

na strojích Laurin & Klement a akcionáře mladoboleslavské automobilky, lehké speciály Sascha. Zazářily nejen 

v legendárním sicilském závodě Targa Florio 1922. Ostatně Ferdinand Porsche mohl kromě bohaté technické erudice 
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čerpat také z vlastní úspěšné závodní kariéry. Až do konce října 2022 si v Liberci-Vratislavicích můžete připomenout 

třeba jeho vítězství v náročné Jízdě prince Jindřicha: od 2. do 8. července 1910 projel konstruktér, manažer a 

závodník v jedné osobě 1944,6 km napříč Německem rychlostí až 130 km/h. Závodní speciál měl karoserii atypického 

průřezu ve tvaru tulipánového květu – přesně jak velely dobové představy o aerodynamice. Mimochodem Ferdinand 

Porsche v cíli převzal trofej pro vítěze, kterou nechali pořadatelé odlít z 13,5 kg stříbra! 

 

Rodný dům Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích je otevřen od pátku do neděle, vždy od 9:00 do 17:00 h. 

Více informací naleznete na https://museum.skoda-auto.cz/porsche-house/porsche-house. Novinky ze ŠKODA Muzea 

a Rodného domu Ferdinanda Porscheho naleznete také na facebookovém profilu www.facebook.com/skodamuzeum. 

  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ondřej Láník 

Tiskový mluvčí za sponzoring a classic 

P +420 734 298 184    

ondrej.lanik@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Ohňostroj inovací: Nová výstava v Rodném domě 

Ferdinanda Porscheho 

Rodný dům Ferdinanda Porscheho připomíná úspěšné 

působení tohoto konstruktéra, manažera a závodníka u firmy 

Austro-Daimler. Nechybí šestiválec Austro-Daimler ADM II 

Phaeton (1924) z Porsche Musea ve Stuttgartu.   

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Ohňostroj inovací: Nová výstava v Rodném domě 

Ferdinanda Porscheho 

Ferdinand Porsche své konstrukce osobně testoval, třeba v 

červenci 1910 při Jízdě prince Jindřicha. Na snímku za 

volantem vítězného Austro-Daimleru 5,7 l/95 k (70 kW), s 

tulipánovou karoserií dosahujícího rychlosti až 130 km/h.    

 

Stáhnout                         Zdroj: ŠKODA AUTO/Porsche AG 
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Ohňostroj inovací: Nová výstava v Rodném domě 

Ferdinanda Porscheho 

Kromě sportovních a závodních automobilů nebo širokého 

sortimentu užitkových vozidel se Porscheho motory Austro-

Daimler uplatnily také v letadlech a vzducholodích. Dokládá 

to půvabná reklamní grafika z roku 1910.   

 

 

Stáhnout                           Zdroj: ŠKODA AUTO/Porsche AG 

 

 

Ohňostroj inovací: Nová výstava v Rodném domě 

Ferdinanda Porscheho 

Lehké závodní speciály Sascha (zde na trati Targa Florio 

1922) navrhl Ferdinand Porsche pro Alexandra Kolowrata-

Krakowského, dlouholetého úspěšného závodníka a 

významného akcionáře mladoboleslavské firmy Laurin & 

Klement.    

 

Stáhnout                           Zdroj: ŠKODA AUTO/Porsche AG 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadila 

mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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