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VÍTEJTE DOMA!
Představujeme vám V TOWER, Prague, zcela novou úroveň luxusního bydlení. Zajistěte si 
privilegium nejkrásnějšího výhledu na metropoli, z nejmodernějšího domu se službami, které 
nemají konkurenci. Prožijte svůj život v dokonalém komfortu vašeho bytu a nadstandardním 
vybavení klubového patra. Využijte poslední možnost vybírat si z toho nejlepšího ve chvíli, 
kdy je celý projekt téměř dokončen.

Zavolejte na +420 608 444 111 a domluvte si s naším VIP servisem osobní schůzku 
a návštěvu našeho showroomu.
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V ážení přátelé, klienti a kolegové, rok oslav 70. výro-
čí završila velkolepá show v Maranellu za účasti 
významných osobností světa aut i kultury. K vidění 
byla celá řada skvostných automobilů, ale přece jen 

jsou největším znakem prestiže automobilky nová auta. Jsem rád, že 
můžeme představit nové Ferrari Portofino, které výrazně zvedlo laťku 
ve svém segmentu. Významně pro rok 2018 posílilo i Maserati, a to na 
všech frontách. „Faceliftem“ koneckonců prošel i náš magazín: stej-
ně jako v případě vozů Ferrari a Maserati, to dobré zůstalo, ale nabízí 
opět o něco více. 

Přeji hodně zdaru a spoustu zábavy v sedle vytříbených vozů!
 Ing. Zdeněk Kubát / Scuderia Praha, a. s. 
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/// PŘEDSTAVUJEME 

R ozlučme se s modelem California T a přivítejme jeho 
nástupce — Portofino. Jeho název skládá poklonu 
věhlasnému přímořskému městu, které najdeme 
na Italské riviéře. Již v 19. století se město Portofino 

stalo oblíbenou destinací britské šlechty a i dnes patří k vyhledáva-
ným turistickým cílům.

OPTIMALIZACE
Nové Ferrari Portofino kombinuje špičkový design, moderní hnací 
ústrojí a užitné vlastnosti, které z něj činí ideální GT pro náročné. Opro-
ti modelu California T je jeho konstrukce tužší a zároveň lehčí. Desig-
néři Ferrari při návrhu tvarů karoserie úzce spolupracovali s odděle-
ním vývoje aerodynamiky. Obě oblasti jdou ruku v ruce a výsledkem 
je agresivní fastback se skládací kovovou střechou. Vpředu má čistě 
diodová světla, po jejichž stranách jsou umístěny inovativní sací otvo-
ry, jež vedou vzduch do předních blatníků, odkud proudí podél boků 
vozu. Tímto způsobem usměrňují proudění vzduchu okolo karoserie. 
Přídi dominuje výrazný sací otvor, který zdůrazňuje šířku vozu, podob-
ný optický efekt mají i kulatá zadní světla, umístěná v horních rozích 
karoserie. I díky tomuto řešení působí vůz dynamicky a elegantně i se 
staženým hardtopem, jenž je oproti střeše modelu California T lehčí. 
Samozřejmostí je, že je možné jej otevírat a zavírat v nižších rychlos-
tech. Posádka Ferrari Portofino také určitě ocení nový deflektor, který 
omezuje proudění vzduchu do kabiny o 30 procent a také snižuje aero-
dynamický hluk v případě, kdy je střecha stažená.

MOCNÁ V8
Pod kapotou se nachází dvěma turbodmychadly přeplňovaný motor 
V8 o objemu 3 855 cm3. Oproti jednotce použité v modelu California T 
byl vylepšen po všech stránkách. Dostal například nové písty a ojnice 
a také nové plnicí potrubí. Za malou revoluci mohou být považovány 

délka × šířka × výška (mm)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 586 × 1 938 × 1 318
motor ———————————————————————————————————————————

osmiválec biturbo 3 855 cm³
max. výkon  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

441 kW (600 koní) při 7 500 ot./min
max. točivý moment  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

760 Nm mezi 3 000 a 5 250 ot./min
rozložení hmotnosti  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 % vpředu, 54 % vzadu
max. rychlost  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

přes 320 km/h
zrychlení 0–100 km/h  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3,5 s

Ferrari 
Portofino

Žhavá novinka v portfoliu značky Ferrari přináší výrazný 
styl, nejmodernější jízdní systémy i špičkový výkon, který 
si posádka může užít s větrem ve vlasech.

PORTOFINO

 text richard herbich    foto ferrari s. p. a.

FERRARI



nové jednodílné výfukové svody, jejichž geometrie byla pečlivě propo-
čítána kvůli typické odezvě plynového pedálu bez turboprodlevy, na 
kterou jsou milovníci vozů z Maranella zvyklí. Toto vylepšení společně 
s variabilním řízením plnicího tlaku zaručuje přísun točivého momen-
tu vhodného pro každý ze sedmi rychlostních stupňů automatické pře-
vodovky. Proto Ferrari Portofino zrychluje ještě lépe než předchůdce 
a zároveň nabídne nižší spotřebu paliva. Ve srovnání s Californií T dis-
ponuje o 40 koní vyšším výkonem, celkově tedy vládne silou rovných 
600 koní, které jsou k dispozici při 7 500 ot./min. Maximem točivého 
momentu je hodnota 760 Nm v pásmu mezi 3 000 a 5 250 ot./min. Hra-
nici 100 km/h překoná Portofino již za 3,5 sekundy po startu a dvojná-
sobku dosáhne za 10,8 sekundy. Nejvyšší rychlost přes 320 km/h jej řadí 
mezi špičková dynamická GT.

Jako již tradičně zašli vývojáři Ferrari ještě dál po stránce jízdní 
dynamiky. Na obou nápravách najdeme tužší pružiny, které spolupra-
cují s nejnovější generací magnetoreologických tlumičů SCM-E. Ty se 
nyní rychleji přizpůsobují aktuální situaci, lépe odolávají bočním náklo-
nům a díky vylepšenému systému řízení se dokonaleji vyrovnávají 
s vertikálními rázy od vozovky. Díky vylepšení jsou u modelu Portofino 
oproti předchůdci také výraznější rozdíly mezi režimy Sport a Comfort. 
Při dynamické jízdě řidič ocení o sedm procent rychlejší převod říze-
ní, který přináší ostřejší jízdní vlastnosti, avšak nezpůsobuje nervozitu 
vozu díky plné integraci elektronického diferenciálu E-Diff3.

INFOTAINMENT
O kvalitě interiéru nemůže být pochyb, posádku navíc hýčká řada 
nových komfortních prvků. Například nový infozábavní systém s doty-
kovou obrazovkou o úhlopříčce 10,2 palce či klimatizace s vyšší kapa-
citou pro pohodlné cestování v horkém počasí. Nové sedačky jsou sta-
vitelné v 18 směrech a díky svému tvarování poskytují více místa pro 
nohy pasažérům na zadních sedadlech. ///

 Interiér s novým infotainmentem je směsí 
sportovního purismu a luxusu.
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Klienti Ferrari zažili víkend plný rychlosti, emocí 
a jedinečných vozů z Maranella. Světové finále 
Finali Mondiali 2017 se konalo 26.—29. října 2017 
na slavném italském okruhu Mugello. Na přihláše-
né účastníky čekaly mimo jiné závody klientského 
šampionátu Corse Clienti — Ferrari Challenge, ale 
také program XX a F1 Clienti. Připraveno bylo testo-
vání modelů 488GTB, 812Superfast, GTC4Lusso V12 
a GTC4Lusso V8.

U příležitosti slavnostní galavečeře konané 
v samotném srdci Florencie byl představen také 
nový model FXXK EVO, který byl k vidění v neděli 
i pro návštěvníky na okruhu. Ferrari v rámci pro-
gramu světového finále a oslav 70. výročí připra-
vilo spektakulární show, jež vyvrcholila v neděli 
odpoledne.

Okruhový speciál pro zákaznický program XX je 
nyní ostřejší než kdy dřív. Kromě pořádné porce 
výkonu je nejdůležitější změnou přítlak. Ten je 
u nové verze vyšší o 23 procent, takže při rychlosti 
200 km/h vůz produkuje přítlak 640 kilogramů, při 
maximální rychlosti je to dokonce 830 kilogramů. 
Může za to přepracovaná aerodynamika, jejíž sou-
částí je i nový zdvojený spoiler na zádi, přepracován 
byl ale také spodek auta, čelo i záď. 

O pohon se stará atmosférický dvanáctiválec 
o výkonu 860 koní při 9 200 otáčkách a točivém 
momentu 750 Nm v 6 500 tisících. K němu se při-
dává elektromotor s dalšími 190 koňmi, celkem 
tak FXX K Evo produkuje 1 050 koní a 900 Nm. 
Ve spartánském interiéru zůstalo jen to nezbyt-
né: volant blízký tomu, který drží v rukou pilo-
ti formule 1, displej v pravé části zobrazuje data 
z kamery umístěné v zádi vozu. Přes masivní kří-
dlo toho totiž jezdec příliš neuvidí. Kdo by se ale 
v honbě za okruhovými časy díval zpátky...
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EXTRÉMNÍ 
FERRARI FXXK EVO

FERRARI: 
FINALI MONDIALI 2017 
S PŘEDSTAVENÍM NOVÉHO 
FXXK EVO

FERRARI VYHRÁLO 
VYTRVALOSTNÍ POHÁR 
KONSTRUKTÉRŮ
Ferrari v neděli uzavřelo mistrovství světa Enduran-
ce FIA (WEC). Rozhodující body přišly po šestihodi-
novce v Šanghaji, kde dva GTE 488s týmu AF Corse 
s Alessandrem Pierem Guidim a Jamesem Cala-
dou skončily třetí a vůz řízený Davidem Rigonem 
a Samem Birdem šestý. Jedná se o pátý titul kon-
struktérů WEC, který Ferrari získalo (2012, 2013, 
2014, 2016, 2017), a 24. celkové vítězství v šampio-
nátech konaných pod hlavičkou FIA. Nedělní trofej 
se zařadí k sedmi Pohárům konstruktérů vyhra-
ným mezi roky 1953 a 1961, třem titulům z mezi-
národního mistrovství vozů GT (1962, 1963, 1964), 
čtyřem prototypovým pohárům (1963—1972), třem 
Pohárům konstruktérů FIA GT (2006, 2007, 2010) 
a dvěma pohárům z LeMans (2010 a 2011).

 text luca morbidelli    foto ferrari s. p. a., maserati s. p. a. a scuderia praha



Evropští majitelé Maserati se na čtyři dny sjeli na mezinárodní sraz 
vozů s trojzubcem. Součástí největšího a nejprestižnějšího shromáž-
dění vozů Maserati na světě bylo i prestižní klání Concours d‘Elegance 
mezi klasickými a moderními vozy této značky.

Již od 21. do 24. září hostilo jižní Toskánsko tradiční Maserati Inter-
national Rally (MIR), každoroční setkání všech evropských klubů 
Maserati. Akce, založená v roce 1978, se koná každý rok v jiné evrop-
ské zemi a tentokrát byla řada na Itálii. Do jižního Toskánska, jedné 
z nejkrásnějších a nejcharismatičtějších oblastí v zemi, se sjelo více než 
100 sběratelů z 16 různých evropských zemí.

Prestižní trofej Best in Show letos v soutěži Concours d‘Elegance zís-
kal Claudio Mosconi z Ticina se svým Maserati 3500 GT Spyder. Vedle 
poháru obdržel celkový vítěz hodinky Bulgari Octo Special Edition 
Maserati, chronograf vyrobený v limitované edici jen 1 914 kusů.

Další cena 
pro Maserati 
Ghibli

38. MASERATI INTERNATIONAL RALLY

Další z mnoha cen, kterou Ghibli obdrželo od svého 
uvedení na trh v roce 2013, je cena časopisu sport 
auto (sesterský časopis auto motor und sport vyda-
vatelství motorpresse). V rámci ankety sport auto 
AWARD 2017 vůz vyhrál hlavní cenu v kategorii 
sportovních dieselů. Podle představitelů Maserati 
je i toto ocenění potvrzením správnosti rozhodnutí 
vstoupit do segmentu prémiových vozů se vzněto-
vým motorem. Od konce roku 2013 je Maserati Ghi-
bli Diesel důležitým pilířem úspěchu Maserati a Ghi-
bli, zejména v Německu.
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Umíte si představit lepší způsob, jak oslavit 70. výročí Ferrari, než s rekordní účastí na tra-
dičním Family Day pro zaměstnance společnosti a jejich rodiny? Celkově 18 000 lidí navští-
vilo tovární komplex Maranello a areál Scaglietti v Modeně. Akce se zúčastnil také předseda 
představenstva a generální ředitel Sergio Marchionne a místopředseda Piero Ferrari. Některé 
z nejexkluzivnějších prostorů společnosti byly pro návštěvníky otevřeny speciálně pro tuto 
příležitost, mimo jiné nové testovací lavice a oddělení Ferrari Classiche v oblasti výroby auto-
mobilů, stejně jako ultramoderní budova GES Racing Division, ve které sídlí tým Scuderia 
Ferrari Formula 1. Ta druhá byla samozřejmě nesmírně populární. Family Day také podrobně 
zkoumal minulost a současnost monopostů, stejně jako další závodní vozy. K vidění byla také 
aktuální řada GT, včetně nově příchozí Ferrari Portofino.

Ferrari 
Museum 
v Maranellu
se rozšiřuje

REKORDNÍCH 
18 000 LIDÍ NA RODINNÉM
DNI FERRARI

Ferrari Museum Maranello letos otevřelo nové 
výstavní prostory a dvě výstavy — Under the skin 
(Pod kůží) a Infinite Red. Muzeum v roce 2016 zaži-
lo rekordní ročník s více než 478 000 návštěvníků. 
Aby se vyrovnalo s rostoucí návštěvností, byly pro-
story muzea rozšířeny o více než 600 m2 na celkem 
4 100 m2, čímž vzniklo celé nové křídlo. Kromě toho 
byl vybudován multifunkční prostor o rozloze při-
bližně 300 m2, který může sloužit až 250 osobám pro 
akce, konvence a vzdělávací aktivity. Občerstvení 
a obchod Ferrari jsou také zcela nové.

Dvě zmíněné nové výstavy oslavují 70. výro-
čí Ferrari. První z nich, pořádaná ve spolupráci 
s věhlasným londýnským Muzeem designu, připomí-
ná zakladatele a vývoj inovací a stylu Ferrari, druhá 
výstava pokrývá historii společnosti prostřednictvím 
jejích slavných vozů.
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NOVÁ VÝZVA PRO 
MASERATI MULTI70 
Po pokoření rekordů na americké Zlaté cestě z New 
Yorku do San Francisca a Obchodní čajové cestě 
mezi San Franciscem a Šanghají se chystá trimaran 
pod vedením Giovanniho Soldiniho k překonání 
rekordu na 24 000 km dlouhé Čajové cestě z Hong-
kongu do Londýna a zpět.

Trasa sleduje trajektorie lodí, které na konci 
19. století transportovaly náklad čaje z Hongkon-
gu do Londýna přes mys Dobré naděje. Aktuální 
rekordní čas, stanovený v roce 2008 Francouzem 
Lionelem Lemonchoisem a osmičlennou posádkou 
na stometrovém katamaránu Gitana 13, je 41 dní, 
21 hodin, 26 minut a 34 sekund.

Giovanni Soldini se na palubě trimaranu Mase-
rati Multi70 pokusí o rekordní start v lednu 2018, 
posádku budou tvořit zkušení oceánští závodníci: 
Sébastien Audigane (FRA), Guido Broggi (ITA), Oli-
ver Herrera (ESP) a Alex Pella (ESP).

Svatba 
ve stylu 
Maserati
Biker Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz a amba-
sador značky Maserati, se v sobotu 16. září. 2017 
oženil se svou přítelkyní Denisou. Jako místo pro 
tuto vzácnou událost si vybrali golfový resort 
Čeladná. V naší galerii najdete několik opravdu 
nádherných fotografií, kde kromě krásného novo-
manželského páru excelují také svatební vozy 
s trojzubcem ve znaku.
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PŘIOSTŘILO 

MASERATI GHIBLI GRANLUSSO 
Poznáte ho podle výraznější masky chladiče a přiostřenějších tvarů před-
ního i zadního nárazníku, ale i podle označení GranLusso, které si může-
te přečíst na blatnících. Od premiéry Ghibli v roce  2014 se pro špičkový 
sportovní sedan rozhodlo více než 70 000 zákazníků ze 70 zemí světa, 
čímž se Ghibli stalo nejprodávanějším modelem ve více než stoleté histo-
rii značky. 

Model GranLusso rozmazluje svého majitele elegancí a luxusem, 
jen se podívejte na to čalounění interiéru v kombinaci prvotřídní kůže 
a látky Ermenegildo Zegna. Podvozek auta si udržel svoje sportovní 
vlastnosti, ale zároveň se stal pohodlnějším. Velkou novinkou je pak 
elektrický posilovač řízení s proměnlivým účinkem, díky kterému 
mohou zákazníci využívat rozšíření nabídky asistenčních systémů, jako 
je třeba sledování jízdních pruhů, slepého úhlu nebo rozpoznávání 
dopravních značek. A určitě je potěší i systém dovírání dveří soft close…

MASERATI GHIBLI GRANSPORT 
Více koní, více rychlosti a více stability. Všechny úpravy modelu Gran-
Sport směřovaly k jednomu cíli — nabídnout zákazníkovi maximální jízd-
ní zážitky. Tento model se jasně hlásí ke slavné závodní historii Maserati 
a při prvním pohledu na něj cítíte očekávání. Agresivnější tvar karoserie 

 Maserati Grancabrio umožňuje 
vychutnat si dynamiku vozu 
s otevřenou střechou.

/// PŘEDSTAVUJEME 

Autosalon Chengdu Motor Show se stal svědkem 
premiéry faceliftu vozu Maserati Ghibli, které se nově 

nabízí hned ve dvou odlišných provedeních. Luxusně 
zaměřené GranLusso a sportovně orientovaný 

GranSport. Změny se rozhodně netýkají pouze tvarů.

MASERATI 
GHIBLI

 text jan červenka    foto maserati s. p. a.



Všechny úpravy 
směřovaly 
k jednomu 
cíli — nabídnout 
maximální jízdní 
zážitky. 

se příznivě promítl i do aerodynamiky, koeficient aerodynamického odpo-
ru se snížil z 0,31 na 0,29 cx, což se projevuje na jistotě ve vyšších rychlos-
tech i na spotřebě.

U obou modelů se objevují změny i pod kapotou, ale verze GranS-
port potěší zákazníky asi o trochu víc. Přeplňovaný vidlicový šestiválec 
s objemem 3,0 l posílil z 302 kW (410 k) na 316 kW (430 k) a došlo i ke 
zvýšení točivého momentu o 30 Nm na celkových 580 Nm. Jinými slovy, 
maximální rychlost se zvýšila na 286 km/h a čas potřebný k akceleraci 
z 0 na 100 km/h se zkrátil o 0,1 s. 

Verze GranSport má ve dvanácti směrech elektricky nastavitelná 
sportovní sedadla, nový volant a pedály z nerezové oceli. GranSport 
taky jezdí na tlumičích s proměnlivým nastavením Skyhook. Ano, pořád 
umí rozmazlovat, ale pod oblekem se skrývají vypracované svaly. 

MASERATI GRANCABRIO
Zvukový projev plnotučného osmiválce, zadní sedadla, která nabízí více 
než jen prostor pro děti nebo zavazadla, praktický interiér s vylepšeným 
ovládáním a dechberoucí design. Tohle všechno odlišuje faceliftované 
Maserati GranTturismo od svojí jeho konkurence. Můžete si ho dopřát 
v provedení Sport a MC, obě auta mají 460 koní a 520 Nm, ale liší se nasta-
vením podvozku (MC používá elektronicky řízené tlumiče Skyhook), dese-
tinou vteřiny ve zrychlení a sportovněji orientované MC více využívá kar-
bonu (má z něj třeba přední kapotu) a taky se chlubí jiným výfukovým 
potrubím. ///



16 17

/// PŘEDSTAVUJEME 

 Maserati Levante má možná 
nejrozpolcenější osobnost ze všech 
vozů na trhu. Zvládá sportovní jízdu 
na silnici a dokáže zdolat terén mimo 
ni. Obojí však s noblesou a puncem 
luxusu. Žádný rozštěp osobnosti.

 text redakce    foto maserati s. p. a.



T o si mohli ověřit také vybraní novináři na mezinárod-
ní testovací akci konané v říjnu v náročných podmín-
kách arabské pouště. Maserati pro rok 2018 představi-
lo další evoluci svého převratného luxusního SUV. Vůz, 

který v roce 2016 změnil segment špičkových SUV, získal pro nový rok 
řadu technických vylepšení pro ještě úžasnější jízdní zážitky, ať už na 
silnici, nebo v terénu. Patří mezi ně elektrický — a tedy elektronicky 
nastavitelný — posilovač řízení a další aktivní funkce k asistenčním 
systémům. I zde si zákazníci mohou vybrat mezi verzemi GranLusso 
a GranSport. ///

Kdo si myslel, že Maserati Levante si na dobrodruha 
jen hraje, má nyní další důkaz, který jeho názorem 
otřese. Levante je výjimečně univerzální vůz, který 
překvapí jak svou sportovní dynamikou na kvalitní 
cestě, tak agilitou mimo dosah civilizace.

MASERATI 
LEVANTE
V DUNÁCH
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Ferrari to nevylučuje. Naopak! Autosalon ve 
Frankfurtu opanovalo nové Ferrari Portofino, ale 
na stánku Ferrari se řešily i jiné zajímavé věci…

DINA?
Dočkáme se nástupce 



J istě, většina návštěvníků se soustředila na aktuální 
modely, které byly tradičně v obležení. Vždyť vidět 
celou aktuální produkci pěkně vedle sebe se běžným 
fanouškům sportovních aut jen tak nepoštěstí. Ale 

v zákulisí bylo stejně rušno jako na stánku samotném. Šéf automobil-
ky Sergio Marchionne totiž před pár týdny řekl, že co se týče nové-
ho základního modelu Ferrari, tak že „není otázkou jestli bude, ale 
kdy bude“. Zároveň ale mluvil i o tom, že oživení slavného Ferrariho 
modelu z let 1960—1970 by nemělo znamenat nižší ceny, než za jaké 
si teď můžete Ferrari koupit. Okamžitě se tedy objevily spekulace, že 
by základní model mohl tak trochu šlapat na paty modelu 488 GTB… 
Nicola Boari, marketingový ředitel Ferrari, měl rázem co vysvětlovat.

„Není tajemství, že bychom rádi výrazně zvedli produkci vozů Ferra-
ri, a nový model, říkejme mu klidně Dino, je jednou z cest, která by 
nás k tomu mohla dovést,“ řekl Boari po tiskové konferenci v úzkém 
kruhu novinářů. „Nejde však o to, podbízet se cenou a vymýšlet 

nějaký vstupní model, jde spíš o to oslovení jiné skupiny zákazníků, 
než která si nyní kupuje model California. Vrcholné modely Ferrari 
jsou velmi, velmi silné a rychlé, ale nový vůz by se měl soustředit na 
radost z jízdy, na rychlé reakce motoru a podvozku, na emoce. Zkrátka 
oslovit zákazníky, kteří si nevybírají auta jen podle výkonu. Mohl by to 
být takový destilát DNA značky Ferrari, něco, na čem jsou postaveny 
naše hodnoty. Ale jak už zaznělo, takové auto by nemělo ztrácet nic 
z exkluzivity ostatních modelů Ferrari a není důvod, aby se podbízelo 
cenou, to není naším cílem. Jde o koncepci. Někteří zákazníci prostě 
hledají i jiné hodnoty a my jim musíme naslouchat.“

Jinými slovy, moderní Dino by tedy bylo menší, ale výkonnější 
než Portofino Roadster, ale zároveň by neatakovalo pozici modelu 
488 GTB. V následné diskusi technický ředitel Michael Leiters odmí-
tl spekulace, že by malé Ferrari mělo šestiválec, tak jako kdysi staré 
Dino. Mnohem pravděpodobnější je použití jinak naladěného přepl-
ňovaného osmiválce 3,9 l z modelů Portofino, 488 nebo GTC4 Lusso 
T, byť myšlenka vzít dvojitě přeplňovaný šestiválec z Maserari Ghibli 
se přímo nabízela. „Ferrari, to je automobilka, co vyrábí auta s osmi- 
a dvanáctiválcovými motory,“ řekl přímo. „A není důvod na tom nic 
měnit. Při vývoji nových pohonných jednotek je pro nás prioritou 
nejen výkon samotný, ale i způsob, jakým výkon odevzdávají. Nechce-
me žádnou turbo díru, chceme motor, který je pořád hladový po otáč-
kách, a to i navzdory přeplňování. Náš nový osmiválec se stal motorem 
roku, bereme to jako odměnu i závazek zároveň.“

Nové menší Ferrari je tedy podle všeho na spadnutí, i když Nicola 
Boari dvakrát po sobě zopakoval, že jde pořád jen o koncept a studii 
a že nic nebylo schváleno. „Máme vize a plány, ale nehodláme zákaz-
níkům něco slibovat a pak to nesplnit,“ řekl Boari. „Podobné auto jako 
Dino by mohlo do koncepce Ferrari perfektně zapadnout, ale nejde jen 
o auto jako takové, ale také o spoustu dalších proměnných. Zatím bych 
to tedy uzavřel tím, že se tou myšlenkou intenzivně zaobíráme.“ ///

  text jan červenka    foto ferrari s. p. a./// NEWS 

 Ferrari Dino zůstalo bez nástuce 
a myšlenka menšího Ferrari nedává 
mnoha fandům spát.



  text jan červenka     foto ferrari s. p. a. a archiv autora/// KULT 

10
s  motorem 
uprostřed

NEJLEPŠÍCH 
FERRARI

FERRARI 288 GTO
Byla to evoluce modelu 308 a vzniklo 
proto, aby mohlo závodit v bláznivé 
skupině B. Jenže než dostalo homo-
logaci FIA, byla skupina B zrušena (zbě-
silá monstra zabíjela svoje piloty i divá-
ky kolem tratí), a 288 GTO tak zůstalo 
homologačním speciálem Ferrari, 
kterému ale chyběl závodní ekviva-
lent. Dnes se jeho cena pohybuje od 
sedmdesáti milionů výše a za svoje 
peníze dostane 400koňový přeplňova-
ný osmiválec, zrychlení na stovku za 
4,9 s a pocit výjimečnosti – vyrobilo se 
jen 272 exemplářů.
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FERRARI F40

Pro mnohé je tento model tím nejlepším Ferrari všech dob, 
neřkuli tím nejlepším autem na světě. Ostatně přesně 
tohle zadání dal Enzo Ferrari svým lidem, když po nich 
chtěl, aby F40 navrhli. A pro ně byly důležité jen dvě věci – 
výkon a hmotnost. Na stavbě vozu se nešetřilo, používal se 
hořčík i karbon, vše bylo podřízeno výkonu. Dario Benuzzi, 
dlouholetý testovací jezdec Ferrari, přiznal, že první 
prototypy nefungovaly podle představ, ale F40 se povedlo 
vyladit a stala se z něj legenda. „Žádné jiné auto na světě 
mi tak moc nepřipomíná formuli 1,“ řekl o něm Ivan Capelli, 
slavný závodník F1. „Dává stejné emoce i stejnou zábavu.“

Pamatuji si na to, jako kdyby to 
bylo včera. Startér suše zakašlal, 
dvanáctiválec Berlinetta se sotva 
otočil, přísahám, netrvalo to ani 
vteřinu a vzduch prořízl nakřáplý 
zvuk plochého dvanáctiválce, 
aby se vzápětí usadil na řeřavém, 
překvapivě vysoko položeném 
volnoběhu…

s  motorem 
uprostřed

M oje první seznámení s Ferrari s motorem upro-
střed nemohlo být stylovější. Byl jsem na okruhu 
v Brně, dělal jsem rozhovor s jedním chlápkem 
a jeho kamarád tam přijel s Testarossou. Mlu-

vil německy, takže jsem mu nerozuměl ani slovo, ale rychle pocho-
pil, posadil mě na sedadlo spolujezdce, nastartoval a následujících 
dvacet minut mně vypálilo cejch na věky věků. Způsob, jakým tohle 
červené Ferrari likvidovalo okresky kolem autodromu, byl podmani-
vý a samozřejmě velmi přesvědčivý. Ale ještě intenzivnější byl přímo 
fyzický projev plochého dvanáctiválce, který rezonoval mojí páteří, při 
každém podřazení pokoušel moje ušní bubínky a vždy, když se ručka 
otáčkoměru dotkla červeného pole, jsem měl pocit, že mi nutně musí 
začít téct krev z uší. Od té doby jsem v Testarosse už nikdy neseděl, ale 
pamatuji si i takové detaily jako barvu prošívání sedaček a krabičku 
camelek, kterou měl ten dotyčný v kapse u košile. Proč ne marlbora, 
do háje?! A jak cvakala ta otevřená kulisa řazení…

Dnes, bezmála o dvaadvacet let později, se Ferrari s uprostřed ulo-
ženým atmosférickým dvanáctiválcem ještě pořád prodává, byť je 
pravda, že LaFerrari není auto pro každého. Ale to ve své době nebyla 
ani Testarossa. Jakkoliv jsou dvanáctiválcové modely s motorem upro-
střed elektrizující a výjimečné, historii psaly hlavně osmiválce. A čistě 
mezi námi, osm je někdy víc než dvanáct… Vzhledem k výkonům, 
hmotnosti a celkovému vyvážení auta mají právě osmiválcová Ferra-
ri zatraceně blízko k dokonalosti. A jestli se někdo obával, že charak-
ter auta se rozmělní s nástupem přeplňování, tak ten už je dnes určitě 
naprosto klidný, protože nejnovější F488 nabídla ke všem typickým 
znakům aut z Maranella ještě jednu věc — bezproblémovou jízdu každý 
den a za každého počasí. 

Dnes se však nebudeme plácat po zádech a rozplývat se nad nej-
novějšími modely. Většina lidí má za první Ferrari s motorem upro-
střed model 308 z roku 1975, který založil vývojovou linku, jež je na 
osmiválcových modelech s motorem uprostřed jasně patrná dodnes. 
To není pravda. Je však nesmírně populární, protože… Protože s ním 
jezdil Tom Selleck v seriálu Magnum. Ehm. Ale postupně. Je čas před-
stavit vám deset nejlepších Ferrari s motorem uprostřed! Jsou výjimeč-
ná svým charakterem i tím, jak jezdí, všechny spojuje vášeň a vysoké 
výkony, a když se s nimi svezete, budete se smát stejně jako já tehdy 
v té Testarosse. ///

FERRARI 308 GTB
Muselo být nesmírně těžké přijít s nástupcem Dina, ale 
studio Pininfarina se postaralo o design a osmiválec (!) zase 
o správný projev. Bylo zajímavé, že oproti Dinu mělo 308 GTB 
kratší rozvor o celých 210 mm, což mělo společně s větším 
motorem zásadní vliv na kousavější chování na limitu. 
První modely měly lehkou sklolaminátovou karoserii a díky 
tomu vážily jen 1 050 kg, ale po dvou letech výroby, přesněji 
v červnu 1977, se vozy 308 GTB začaly dodávat s ocelovou 
karoserií a jejich váha se vyhoupla na 1 260 kg. Třílitrový 
osmiválec měl na začátku 255 koní, kvůli emisím pak ale 
výkon klesl.



22 23

FERRARI
458 ITALIA
Modeně ani F430 se nepovedlo navázat 
na historický odkaz F355, a přestože 
ani jeden ze zmíněných modelů netrpěl 
nějakými neduhy, až 458 Italia se stala 
tím dalším ikonickým Ferrari. Její 
osmiválec byl točivý, vzteklý a výbušný, 
Ferrari udělalo obrovský kus práce 
na podvozku, a kdo se někdy svezl 
modelem Speciale, ten vám bude ještě 
na smrtelné posteli vyprávět o tom, jak 
senzačně tohle auto fungovalo. Není se 
čemu divit, model Speciale byl rychlejší 
než Ferrari Enzo.

DINO 246

Nese jméno po synovi Enza Ferrariho, který v pouhých 
24 letech zemřel na svalovou dystrofii. Vedle plnotučných 
osmi- a dvanáctiválcových modelů působí jeho šestiválec 
jako zjevení, ale nezapomeňte, že poháněl auto, jež vážilo 
pouhých 1 080 kilogramů. A proč v něm nebyl osmiválec? 
Protože je Enzo bytostně nesnášel. A vlastně se nechtěl 
smířit ani s myšlenkou vidlicového šestiválce, jenže právě 
tento motor tolik prosazoval jeho syn Alfredo, tedy Dino. 
Ještě dnes Dino působí jako kolibřík, jde o mimořádné 
Ferrari, které však není pro všechny.

Když se ručka dotkla 
červeného pole, měl 
jsem pocit, že mi musí 
začít téct krev z uší...

FERRARI TESTAROSSA
Filmová hvězda seriálu Miami Vice se objevila na scéně poté, co Ferrari 
donutilo filmaře pod pohrůžkou soudního sporu vyhodit do povětří 
repliku otevřené Daytony, se kterou jezdil hlavní hrdina Sonny Crockett. 
Bylo to výhodné pro obě strany… Filmaři dostali od Ferrari dvě auta 
a Testarossa se okamžitě stala miláčkem davů. Většinu majitelů tehdy 
zajímalo víc než její 396koňový plochý dvanáctiválec to, jak vypadá, ale 
přesto se při modernizaci řešilo její řízení a řazení. 



FERRARI LAFERRARI

Auto jen pro vyvolené… Smějí se mu kvůli jménu, říkají,
že konkurence je rychlejší, a zatracují ho pro jeho 
hybridní pohonné ústrojí, ale ti, kdo LaFerrari řídili, říkají, 
že je to jedno z nejlepších aut na světě. Top Gear o něm 
napsal: „V12 v kombinaci se systémem KERS je absolutní 
technologický vrchol.“ A společně s ostatními vyvolenými 
pak potvrzuje, že navzdory výkonu 963 koní a cenovce 
33 milionů korun je LaFerrari stejně dobře ovladatelné jako 
458, jen s tím rozdílem, že každé sešlápnutí plynu připomíná 
start raketoplánu.

FERRARI 512I BB
Když Ferrari v roce 1976 představilo na 
autosalonu v Paříži nástupce modelu 
365 GT4 Berlinetta Boxer, mohlo 
se zdát, že jde jen o lehký facelift. 
V autě však pracoval nový pětilitrový 
dvanáctiválec se čtyřmi karburátory 
Weber… Měl výkon 360 koní a dokázal 
auto rozjet na rychlost 302 km/h! 
O pět let později vznikla verze 512i, 
kde karburátory nahradilo přímé 
vstřikování (i jako injection), a přestože 
maximální rychlost spadla na 290 
km/h, tak auto se o poznání lépe řídilo, 
motor působil hladověji a byl výrazně 
pružnější. Vyrobili jich 1 007 kusů.

FERRARI 250 LM
Nádherné auto výrazné nejen svými tvary. Ferrari 250 LM bylo postaveno na 
základech Ferrari P, což byl závodní prototyp, který v roce 1963 vyhrál několik 
závodů. Silniční auto sice mělo značky, ale taky okna ve dveřích s posuvným 
plexi, agresivně useknutý zadek a vychování závodního vozu. Obě dvě auta se 
od sebe lišila jen v detailech, jako jsou třeba větrací otvory pro kabinu či větší 
přívody vzduchu k brzdám. Majitelé se tak mohli chlubit tím, že jejich auto 
vyhrálo dvanáctihodinovku ve francouzské Remeši, švýcarskou horskou Velkou 
cenu, závod 500 km ve Spa či v Mugellu, ale hlavně 24hodinovku v Le Mans!

FERRARI F355
Předchozí model 348 nebyl tak hezký ani tak vychovaný. F355 
dostala větší osmiválec, víc výkonu, lepší aerodynamiku 
a hlavně lépe jela. Ve své době tvořila dvě třetiny prodejů 
značky, tak moc byla úspěšná. Její osmiválec byl s výkonem 
109 koní na litr objemu tím nejsilnějším atmosférickým 
motorem na světě, a co víc, podvozek mu zdatně sekundoval. 
Ferrari se dokonce přiznalo k tomu, že na testovacím 
okruhu Fiorano byla F355 o čtyři vteřiny rychlejší než 
dvanáctiválcová 512i… A víte co? V dnešní době vypadá F355 
snad ještě lépe, než když ji v roce 1994 představili.



T ým Scuderia Praha chtěl opět bojovat o vítězství ve 
24hodinovém závodě v Portimau, a proto v přípravě 
nenechal nic náhodě. Naše Ferrari 488 GT3 prošlo 
po předchozím závodě v Imole důkladnou kontrolou 

v týmových dílnách. Na cestu do Portugalska, dlouhou 3 000 km, se 
kamion se závodním vozem vydal již s týdenním předstihem, tak aby 
tým mohl absolvovat ještě před zahájením oficiálního programu jed-
nodenní soukromé testování. Důvod byl prozaický. Tým se rozhodl 
poprvé absolvovat 24hodinový závod pouze se třemi jezdci. Navíc 
když oba Češi — Jiří Písařík i Josef Král — v Portimau ještě nestartovali 
a Ital Matteo Malucelli zde závodil naposledy v roce 2009. Okruh dlou-
hý 4 684 metrů se vyznačuje náročným profilem s častým klesáním 
a stoupáním, specifikem jsou rychlé zatáčky přes horizont. Technicky 
zajímavá trať tak prověří formu jezdců i vozu velmi důkladně.

  
PERFEKTNÍ KVALIFIKACE
Základ úspěchu byl položen již v páteční kvalifikaci, kdy vůz týmu 
Scuderia Praha zajel nejrychlejší čas na jedno kolo a postavil se letos 
již počtvrté na pole position. Během závodu se Ferrari 488 GT3 české-
ho týmu pohybovalo neustále na předních pozicích, průběžné pořadí 
se měnilo pouze v případě zastávek v boxech. V posledních čtyřech 
hodinách závodu si ale vůz pražského týmu, i díky skvělé práci mecha-
niků v boxech, dokázal vytvořit společně s dalším Ferrari 488 GT3 
německého týmu Rinaldi náskok několika kol na ostatní soupeře. Po 
24 hodinách závodu a 722 ujetých kolech byl jako vítěz odmávnut vůz 

Závodní tým Scuderia Praha 
potvrdil svou letošní skvělou formu 
i v posledním evropském závodě 
letošního seriálu 24H Series, který 
se uskutečnil 26. až 27. 8. 2017 
v portugalském Portimau.
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ZASLOUŽENÉ 
VÍTĚZSTVÍ 
V PORTIMAU

/// RACING 



týmu Scuderia Praha! Celkový úspěch byl pak navíc stvrzen i dosaže-
ním nejrychlejšího kola v závodě.

Šéf týmu Ivo Horn k průběhu závodu dodal: „Před odjezdem do 
Portugalska jsem měl trochu obavy z toho, zda naši tři jezdci vydrží 
zátěž obtížného závodu, kde hrál velkou roli náročný profil trati i vyso-
ké teploty vzduchu během dne. Snažili jsme se nepodcenit přípravu. 
Naši jezdci nakonec dokázali bez problémů potvrdit svou letošní formu 
a dovezli náš vůz do cíle na prvním místě. Můj dík patří celému týmu.“

„Super závod, ale hrozně náročný vzhledem k tomu, že jsme jeli 
pouze ve třech a při relativně vysokých venkovních teplotách. Navíc 
jsme celý závod museli jet opravdu naplno, protože jsme bojovali 
s druhým Ferrari o první místo a teprve na konci posledního stintu 
jsme mohli trochu zvolnit,“ dodal Josef Král.

DOMINANCE
Skvělým výsledkem v Portimau potvrdil tým Scuderia Praha svou 
skvělou stabilní formu a prodloužil tak šňůru svých úspěchů v posled-
ních 12 měsících, kterou zahájilo vítězství na loňském 24hodinovém 
závodě Epilog v Brně.

Do všech letošních závodů startovalo Ferrari 488 GT3 českého týmu 
z pole position — s výjimkou závodu v Paul-Ricard, kde bylo druhé 
o pouhé 0,1 vteřiny! Sezona 2017 byla zahájena vítězstvím v Mugellu  
(12 h). Po vypadnutí na Red Bull Ringu následovalo třetí místo na okru-
hu Paul-Ricard (24 h), pak přišlo druhé místo v Imole (12 h).

Podtrženo a sečteno, tým Scuderia Praha má za sebou jednu z nej-
úspěšnějších sezon a těmito výsledky se zařadil mezi uznávané repre-
zentanty českého automobilového sportu v evropském měřítku. ///

 Nároky na tým 
jedoucí jen se 
třemi jezdci byly 
vysoké.

 
Úspěšný 
průběh 
naznačila 
už zdařilá 
kvalifikace.

 Ferrari 488 
GT3 dominovalo 
celému poli.

ZASLOUŽENÉ 
VÍTĚZSTVÍ 
V PORTIMAU



   text redakce    foto scuderia praha

Do všech letoš-
ních závodů star-

tovalo Ferrari 
488 GT3 českého 
týmu z pole posi-
tion – s výjimkou 

závodu v Paul 
Ricard, kde bylo 
druhé o  pouhou 

desetinu vteřiny! 

/// RACING 
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S cuderia Praha dokázala letos navázat na skvělé 
zakončení sezony 2016, kdy její vozy Ferrari dojely 
na prvních dvou místech ve 24hodinovém epilogu 
na Masarykově okruhu v Brně. 

První závod roku 2017 proběhl v časném březnovém termínu v ital-
ském Mugellu, kde vůz Ferrari 488 GT3 pilotovaný posádkou Jiří Písa-
řík, Josef Král, Matteo Malucelli proťal cílovou pásku po 12 hodinách 
na prvním místě v absolutním pořadí. 

Po vypadnutí na Red Bull Ringu následovalo absolutní třetí místo 
při 24hodinovce na francouzském okruhu Paul Ricard. Zde standard-
ní posádku posílil Eddie Cheever jr. Ještě lepšímu umístění zabrá-
nily technické problémy s povinným vybavením vozu dodávaným 
pořadatelem. 

V srpnu se tým vrátil do Itálie na okruh v Imole, kde si piloti Písa-
řík a Král po 12 hodinách dojeli pro druhé místo v celkovém pořadí 
a první místo v divizi A6 Pro. 

Završením úspěšné sezony bylo absolutní vítězství ve 24hodinovce 
v portugalském Portimau, kde se tentokrát opět střídala za volantem 
standardní posádka Písařík, Král, Malucelli.

Do všech letošních závodů startovalo Ferrari 488 GT3 českého 
týmu z pole position — s výjimkou závodu v Paul Ricard, kde bylo 
druhé o pouhé 0,1 vteřiny! V Portimau pak Matteo Malucelli zajel i nej-
rychlejší kolo závodu. Tým děkuje za podporu společnosti Bohemia 
Energy.

Kromě aktivit ve 24H Series se tým Scuderia Praha účastnil závo-
dů Ferrari Challenge (zde je pravidelným účastníkem od roku 2001) 
a závodů zónového mistrovství.  ///
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KONEC JEDNÉ 
Z NEJLEPŠÍCH  
SEZON

Český závodní tým Scuderia Praha 
prožil v letošním roce jednu ze svých 
nejúspěšnějších sezon. Těžištěm 
letošních aktivit týmu byla účast 
v náročném vytrvalostním seriálu 
24H Series by Creventic.

 Unavený, ale 
šťastný český 
tým tleská svým 
jezdcům.
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P okud chceme vidět vzácné vozy ušlechtilé značky, 
většinou musíme do muzea, na akce typu Concour-
se d‘Elegance nebo mít pozvání do nějaké privátní 
sbírky. V Praze měli zájemci možnost prohlédnout 

si vozy značky Maserati s více než stoletou tradicí přímo v obchodním 
centru Arkády.

Společnost Scuderia Praha představila přímo v obchodním centru 
současné i klasické vozy. Fanoušci automobilů se znakem mytického 
Neptunova trojzubce tak mohli vidět například Maserati Merak, vyrá-
běné v letech 1972 až 1983, model Indy nebo dvoumístný Maserati Mis-
tral, oba ze sedmdesátých let. Ze současných modelů mohli návštěvní-
ci obdivovat kromě prvního SUV od Maserati — Levante — také modely 
Ghibli, Quattroporte a GranTurismo.

MC12
Jedním z největších lákadel byl v Čechách jediný exemplář limitované-
ho dvoumístného supersportu Maserati MC12. S jeho výrobou začali 
v továrně Maserati v roce 2004, kdy vzniklo prvních 25 kusů, dalších 
25 vozů o rok později. Celkově tak z modenské továrny vyjelo pou-
hých 50 kusů Maserati s označením MC12. Cena tehdy odpovídala 

přibližně 22 000 000 Kč. V dnešní době je odhadovaná cena zhruba 
dvakrát až třikrát vyšší.

MC12 vzniklo jako odpověď továrně Ferrari na její tehdejší model 
Ferrari Enzo. Z mocného Enza také technicky vycházelo. MC12 je 
oproti Enzu větší (délka 5 143 mm, šířka 2 096 mm, výška 1 205 mm) 
a má odnímatelnou střechu. O design vozu se postaral Frank Stephe-
son, který tak po 37 letech vrátil automobilce závodní vůz. Koncem 
roku 2004 vyhrálo Maserati MC12 první závod na Zhuhai Internatio-
nal Circuit.

SOUTĚŽ O SPOUSTU ATRAKTIVNÍCH VÝHER
Prohlídkou vystavených modelů ale zábava v Arkádách během tří záři-
jových týdnů nekončila. Po celou dobu trvání výstavy návštěvníci sou-
těžili například o zapůjčení vozu Maserati na víkend nebo o zájezd do 
italské továrny této legendární značky. 

SPANILÁ JÍZDA PRAHOU
V sobotu 16. září se před Arkádami na Pankráci sjeli majitelé vozů 
Maserati, kteří po úvodním programu před obchodním domem vyrazi-
li na společnou projížďku do historického centra Prahy. ///

/// KULT   text luca morbidelli    foto ferrari s. p. a., scuderia praha

V ZAJETÍ 
MASERATI

Jedinečná výstava 

Zářijová výstava V zajetí Maserati zmapovala historii 
automobilky od prvních modelů až po současnou produkci. 
K vidění bylo mistrovské dílo Maserati 3500 GT, 
supersportovní Maserati MC12 a řada dalších 
vzácných vozů.

Maserati 3500 GT vlastnilo 
mnoho známých osobností.

Od monackého prince Rainiera 
přes herce Alberta Sordiho, 

Tonnyho Curtise, Rocka Hudsona 
až po Anthonyho Quinna.



V Praze měli 
zájemci možnost 
prohlédnout si 
vozy značky s více 
než stoletou tradicí 
přímo v obchodním 
centru Arkády.
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K vidění bylo i jedinečné 
Maserati MC12, jediné 
v České republice.

 
Maserati Ghibli I SS

z roku 1970 mělo 
motor 3,9 l o výkonu 

330 koní.



Arete inz 240x300 zlato N01.indd   1 12.10.17   13:16
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Scuderia 
Driving 
Experience: 
Autodrom 
Most

 Jezdci závodní divize Scuderia Praha ukázali, jak
vypadá jízda na limitu, návštěvníci se jim snažili přiblížit.

D alší díl série řidičských tréninků s názvem Scude-
ria Driving Experience se odehrál během říjnových 
dnů na závodním okruhu v Mostě. Tento zážitko-
vý program se letos uskutečnil již poněkolikáté. Po 

úvodním lednovém setkání na zasněženém polygonu u letiště v Dlouhé 
Lhotě u Příbrami se tentokrát majitelé vozů Ferrari a Maserati potka-
li na závodním okruhu v Mostě. Roli instruktora sportovní a zároveň 
bezpečné jízdy na sebe vzal Josef Král, profesionální závodní jezdec 
týmu Scuderia Praha. Řidiči se učili naplno využít vlastností svých 
sportovních vozů a měli alespoň na chvíli možnost vcítit se do rolí 
závodních jezdců.

„Prodáváme jedna z nejrychlejších aut na světě, jejichž sportovní 
potenciál je daleko za hranicí běžného smrtelníka. Jen v loňském roce 
u nás přibylo do rodiny Ferrari 49 majitelů, u Maserati dokonce 104. 
Letos očekáváme ta samá čísla. Myslíme si, že právě příležitost naučit 
se pod taktovkou profesionálů výkonné modely bezpečně ovládat, ale 
i naplno využívat jejich možnosti je to, co naši zákazníci v rámci rozši-
řování služeb uvítají,“ vysvětluje výkonný ředitel Scuderia Praha Petr 
Kudláček.

Součástí programu byly také ukázky jízdy závodní divize týmu Scu-
deria Praha, která má za sebou více než deset let úspěšného působení 
v prestižních šampionátech. Vozy připravené Scuderií Praha vyhrály 
například závod Evropské série Le Mans, závod na 24 hodin v Barcelo-
ně nebo populární pohár Ferrari Challenge.

Akce Scuderia Driving Experience je určena především stávajícím 
klientům. Zájemci z řad širšího okruhu fanoušků výkonných italských 
vozů mohli například v rámci doprovodného programu otestovat vozy 
Maserati v běžném provozu. ///

I když jsou vozy Ferrari tak krásné, že by mnohým stačilo 
se na ně jen dívat, pouze ten, kdo zkusil jejich nadání na 
závodním okruhu, může říct, že doopravdy řídil Ferrari. 
Proto využijeme každou příležitost, abychom fandům 
značky tuto zkušenost zprostředkovali. 

Partnery akce byly společnosti ERSTE Private Banking a Pirelli. 

 text a foto  scuderia praha
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Poprvé, 
podruhé… 

POTŘETÍ
Dali jsme dohromady čtyři nejzajímavější 
vozy Ferrari, které byly vydraženy v aukcích 
za poslední rok.

V ozy Ferrari tradičně patří k horkým favoritům při 
automobilových aukcích, nezřídka výrazně překročí 
i nejoptimističtější odhady ceny, za které by mohly 
putovat k novému majiteli. Ještě nikdy se snad nesta-

lo, že by se dražené Ferrari neprodalo, zákazníci oceňují profesionální 
přístup, jasně zmapovanou historii konkrétního modelu a certifikaci 
přímo z továrny. Vybrali jsme čtyři zajímavé modely, které se objevily 
v aukcích za poslední dva roky. Od závodního monopostu formule 1, se 
kterým vyhrával Michael Schumacher, až po auto nalezené zapomenu-
té v jedné stodole kdesi v Japonsku…

MONOPOST FORMULE 1 F2001
Před šestnácti lety s ním Michael Schumacher vyhrál dvě Velké ceny 
a vlastně s ním získal i titul mistra světa a zajistil Ferrari zisk Poháru 
konstruktérů. Pro Schumiho to byl už čtvrtý titul mistra světa v ka -
riéře a pro Scuderii jedenáctý konstruktérský. Samozřejmě, že svůj 
díl práce tehdy odvedl i druhý jezdec týmu Rubens Barrichello. Jedná 
se o monopost s typovým označením F2001 (interně 652), se kterým 
Ferrari závodilo od GP Austrálie 2001 až po Velkou cenu Brazílie v roce 
2002. Dohromady vzniklo jedenáct monopostů a se svým desetivál-
cem patří do zlaté éry formule 1. Tento konkrétní závodní vůz má číslo 
šasi 211 a podle perfektně zdokumentované historie jde tedy o auto, ve 
kterém Schumacher odjel tři Velké ceny, z toho dvě vyhrál. Konkrét-
ně šlo o vítězství v GP Monaka a Maďarska 2001. V sezóně 2001 vyhrál 
Schumacher hned devět Velkých cen, ale stáj samozřejmě nasazovala 
i další vyrobené monoposty. Desátý triumf pro monopost F2001 pak 
Schumacher přidal ještě v GP Austrálie 2002.

Vůz poháněl celohliníkový čtyřventilový vidlicový motor o objemu 
2997 cm3 se vstřikováním Magnetti-Marelli, který byl spojený se sed-
mistupňovou elektronicky řízenou sekvenční převodovkou. Monopost 

/// VINTAGE  text jan červenka, luca morbidelli    foto archiv autora, scuderia praha

FORMULE1 2001 
V tomto voze legendární Michael  Schumacher 
odjel tři Velké ceny, z toho dvě vyhrál. Konkrétně 
šlo o vítězství v GP Monaka a Maďarska 2001. 



FERRARI
308 GTB
Závodní rally speciál pro legendární 
„Group 4“ prošel renovací. Vzácný kus 
je stále ve formě.

FERRARI 365/GT 4
Na tohle Ferrari se prášilo více než čtyřicet let... 
Možná jeden z posledních příběhů o zázračném 
nalezení cenného vozu.

byl 4445 mm dlouhý, 1796 mm široký, na výšku měl pouhých 959 mm 
a vážil 600 kg. Vůz je plně funkční a prodával se s tím, že s ním novope-
čený majitel klidně může závodit v rámci závodu historických formulí 
s plnou tovární podporou, nebo s ním může kdykoli zajet na testovací 
dráhu Fiorano v Maranellu a zúčastnit se programu Corse Clienti. 

A to nejzajímavější na konec… Původní odhad ceny byl 4 miliony 
dolarů, tedy v přepočtu 88,6 milionu. Nový majitel za něj nakonec ale 
nakonec zaplatil 7 504 000 amerických dolarů, což je víc jak 170 mi -
lionů korun!

FERRARI 308 GTB
Závodní speciál, který vznikl v pouhých 14 exemplářích. A nikdo neví, 
kolik se jich dochovalo ve skutečnosti, podle nejzasvěcenějších odha-
dů to bude maximálně polovina prudukce. Jeden z vozů se nedávno 
objevil na aukci Grand Palais v Paříži, by po kompletní renovaci a řadě 
dalších úprav.

To, že se závodní 308 GTB prodávalo zrovna ve Francii, bylo svým 
způsobem symbolické, protože právě tady, na pařížském autosalonu 
v roce 1976, Ferrari svůj speciál 308 GTB poprvé představilo. Závodní 
vůz, který dostal tvary od studia Pininfarina, byl od samého začátku 
určený pro nasazení v legendární Group 4. Jeho majitel ho v roce 
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2015 nechal ve společnosti JMR Motorsport zrenonovovat a upravit, 
sami posuďte, zda to bylo ku prospěchu věci či nikoliv.  Ferrari 308 
GTB bylo osazeno moderním podvozkem a výkonnějšími brzdami, 
dostalo nové dveře, kapotu i tenčí okna. Nárazníky byly odlehčeny. 
Výsledkem je snížení váhy na 1085 kilogramů, což je víc jak o dva met-
ráky méně, než vážil sériový model. Renovací prošel i třílitrový osmi-
válec, který byl naladěn na 300 koní — tady se ale JMR Motorsport 
drželi striktně původního nastavení. 

Podle aukční společnosti Grand Palais bylo auto po renovaci v pro-
vozu jen dvacet hodin, jeho majitel s ním absolvoval několik veterán-
ských podniků na okruzích a závodů do vrchu. 

Pořadatelé aukce věřili, že konečná cena následujícího modelu se 
bude pohybovat mezi pěti až osmi miliony korun, nakonec změnilo 
majitele za překvapivě nízkou částku 4,8 milionu korun.

FERRARI 365 GTB
Na tomhle voze je zajímavých hned několik věcí, ale tu největší sbě-
ratelskou hodnotu mu dal jeho první majitel, kterým nebyl nikdo jiný 
než zpěvák Elton John! Ten si Ferrari 365 GTB/4 v barvě Rosso Chiaro, 
vyrobené v roce 1972, koupil v roce 1973, snad za peníze, které vydě-
lal na albu „Goodbye Yellow Brick Road“. Nenechal si ho ale dlouho, 
o dva roky později ho prodal a vůz pak několikrát změnil majitele, aby 
u toho posledního strávil už dlouhých šestnáct let. 

Díky tomu, že všichni vlastníci této konkrétní 365 GTB byli členy 
Ferrari Owners Clubů a o auto se starali vždy jen značkové servisy, 
je vůz nejen ve špičkovém stavu, ale má i jasně zdokumentovanou 
historii. 

FERRARI F355 
BERLINETTA
Toto Ferrari z roku 1996 v perfektním 
stavu a s jasnou a doložitelnou historií 
u nás čeká na nového majitele.

FERRARI 365 GTB
Prvním majitelem tohoto vozu byl veleslavný Elton 
John. I další majitelé mu dopřávali značkový servis, 
takže je ve výborné kondici.



Při pohledu na vůz by asi málokdo hádal, že najelo víc jak 131 tisíc 
kilometrů! Když o něj bylo řádně staráno, je to samozřejmě ku prospě-
chu věci — skalní příznivci veteránů totiž trvají na tom, že pro auta je 
nejlepší právě když jezdí. 352koňový vidlicový dvanáctiválec je samo-
zřejmě původní, stejně jako pětistupňová manuální převodovka, ale 
i většina dalších dílů. Netknutý je i interiér v tmavé kůži.

Společnost Silverstone Auctions, která Ferrari 3567 GTB po Eltonu 
Johnovi dražila, odhadovala cenu vozu na 15, až 17,5 milionu korun. 
Nakonec se prodal za 16 milionů.

ZAPRÁŠENÝ „JAPONEC“
Je to další neuvěřitelný příběh na téma Poklad ze stodoly… Na tohle 
Ferrari se prášilo víc jak čtyřicet let, přitom jde o vzácnost mezi vzác-
nostmi! Ale počkejte, postupně. Ferrari v letech 1969 až 1973 vyrobilo 
necelých 1300 modelů 365/GT 4, pro které se vžilo označení Daytona. 
Auto s dvanáctiválcovým motorem 4,4 l mělo výkon 350 koní, maxi-
mální rychlost 280 km/h a na stovku zrychlilo za 5,5 vteřiny. Samo 
o sobě je docela atraktivní, ale v tomhle případě se bavíme o úplně jiné 
specialitce… Ferrari si totiž nechalo v karosárně Scaglietti vyrobit pět 
modelů s lehkou hliníkovou karoserií. Čtyři z nich nasadilo do závodů, 
jedno z nich prodalo jako silniční auto. A ano, přesto tohle se po čtyři-
ceti letech vylouplo v jedné stodole v Japonsku!

Prvním majitelem auta byl jistý Luciano Conti, blízký přitel samot-
ného Enza Ferrariho. Nechal si ho dva roky, ale pak auto prodal do 
Japonska, kde vůz v následujících letech třikrát změnil majitele, než 
si ho koupil člověk jménem Makoto Takai. Ten zpočátku s autem zpo-
čátku vyjížděl alespoň příležitostně, ale nakonec Daytonu nechal 
zaparkovanou v garáži, kde nakonec zůstala dlouhých čtyřicet let. Vůz 
objevili jeho dědicové teprve nedávno, krátce poté, co Takai zemřel. 
Světle červené Ferrari sice není v úplně nejlepším stavu, protože do 
garáže teklo, ale je kompletní! Přímo na místě ho ještě prohlédl expert 
z Ferrari a potvrdil jeho originalitu a nájezd 30 000 kilometrů jako 
skutečný. Tato vzácná Daytona ujela za svůj život ujela jen něco málo 
přes třicet tisíc kilometrů a v Japonsku na ní bylo provedeno jen pár 
kosmetických úprav, takže je stále v parádním stavu. Ferrari připusti-
lo, že o autě vědělo, ale žádnému sběrateli se vůz nepodařilo získat. Až 
teprve nyní…

Vůz nakonec 9. září prodala aukční síň RM Sotheby‘s za víc než 
45 milionů korun, a je zajímavé, že byl prodán přesně tak, jak byl 
v garáži objeven.

FERRARI F355 BERLINETTA
Uvedli jsme několik aut, které si našly nové majitele, ale máme tu jedno, 
které může být i vaše. Ferrari F355 z roku 1996 s manuální převodovkou 
je v perfektním originálním stavu. Kompletní servisní historie je dolože-
na servisními fakturami. Poslední velký servis včetně výměny rozvodo-
vých řemenů byl proveden v listopadu 2017 ve Scuderia Praha.

Vůz má najeto 51 540 km, je k vidění ve Scuderii Praha a může být 
váš za 2 210 00 Kč. Když budete dost rychlí... ///

NEJVĚTŠÍ 
LUXUS 
VÁS ČEKÁ 
DOMA

V TOWER Prague poskytuje stejnou míru komfortu, jako 
interiér Vašeho luxusního auta. Zajistěte si privilegium 
nejkrásnějšího výhledu na metropoli z nejmodernějšího 
domu se službami, které nemají konkurenci. Prožijte svůj 
život v dokonalém komfortu Vašeho bytu s nadstandardním 
vybavením klubového patra.

Využijte poslední možnost vybírat si z toho nejlepšího 
ve chvíli, kdy je celý projekt téměř dokončen. Zavolejte na 
+420608444111 a domluvte si s naším VIP servisem osobní 
schůzku a návštěvu našeho showroomu.

Unikátní mrakodrap nabídne majitelům bytů vše, co na trhu 
luxusních nemovitostí dlouho chybělo: nádherné výhledy 
na panorama Prahy třeba s horou Říp a Jizerskými horami 
v pozadí, concierge služby 24/7, dokonalé pohodlí, komfort 
a bezpečí. 

Samotný concierge servis bude zajišťovat nepřebernou 
škálu služeb, které budou rezidentům značně usnadňovat 
každodenní život. Od drobných oprav v bytech, zajištění 
poštovních služeb, venčení domácích mazlíčků, až po 
úklidové služby či služby čistírny.  Pro dokonalou relaxaci 
mohou rezidenti využít kinosál, golfový trenažer, nebo 
soukromé klubové patro, kde se nachází bazén, sauna, 
vířivka, fitness, ale i joga room nebo dětský koutek.

W W W . V T O W E R . C Z

Nakonec Daytonu 
nechal zaparkovanou 
v garáži, kde zůstala 
dlouhých čtyřicet let.
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I  když prodejní čísla populární německé dvojky Ghibli nepře-
konalo, v řadě důležitých parametrů zvítězilo s velkým pře-
hledem. Dnes jde možná o nejdostupnější Maserati, ale ceny 
dobrých kusů už neochvějně míří vzhůru. Ghibli, jinak jméno 

suchého horkého větru z libyjské pouště, se u Maserati poprvé obje-
vilo u stejnojmenného vozu kategorie GT, který se vyráběl mezi roky 
1966 a 1973. Znovu po tomto názvu představitelé značky sáhli v roce 
1992, kdy bylo na 62. autosalonu v Turíně představeno kupé Ghibli 
s kódovým označením AM336, někdy nazývané jednoduše Ghibli II.

Bylo to pro Maserati důležité období. V roce 1990 společnost pře-
vzal koncern Fiat S. p. A. z rukou Alejandra de Tomasa, který se nepro-
jevil zrovna jako vizionářský vrcholový manažer. Značku tak bylo 
třeba vrátit zpět na výsluní.

SPORTOVNÍ LUXUS
Designově i technicky nové Ghibli vycházelo z podobného většího 
kupé Maserati Shamal, které poháněla přeplňovaná V8. Oba vozy zís-
kaly ostré, byť elegantní linie od věhlasného designéra Marcella Gan-
diniho (mj. tvůrce takových zásadních vozů, jako jsou Lancia Stratos, 
Lamborghini Miura a Countach). Zatímco Shamal mířil více na ty, kdo 
vyhledávali výkon, a rychlostí překonával šestiválcové Maserati, Ghi-
bli, byť byly jeho sportovní kvality stále vysoké, nabízelo o něco větší 
dávku luxusu. Kožené čalounění dodala věhlasná britská společnost 
Connolly Leather (dodávala například pro Rolls Royce, Aston Martin, 
ale i Concorde), dřevěné obložení bylo z asijského jilmu.

Gandini vozu vdechl dynamické linky s tehdy moderními výraz-
nými hranami. Klínová silueta s nízkou maskou a vysoko položenou 

/// VINTAGE 

Maserati Ghibli typového označení AM336 vzniklo 
počátkem devadesátých let jako odpověď na rychlé 

sportovní vozy zejména německých značek. 

MASERATI 
GHIBLI II.

Budoucí klasik

 text luca morbidelli    foto maserati, archiv redakce s. p. a.



 Maserati Ghibli 
druhé generace patří 
mezi nejlevnější 
Maserati z druhé 
ruky. Cenové dno má 
však za sebou.
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linií koncové části přispívala ke sportovní image vozu, ale také k dobré 
aerodynamice ve vyšších rychlostech. Ghibli nevypadalo nějak zvlášť 
výrazně nebo revolučně — i tím se blížilo německé konkurenci, která 
v té době dokázala nabídnout rychlost i luxus bez zbytečné pompéz-
nosti. Do stejné rodiny s Ghibli a Shamal patřila tehdejší generace 
čtyřdveřového modelu Quattroporte.

TECHNIKA ZAMĚŘENÁ NA VÝKON
Ghibli bylo dvoudveřové čtyřmístné (2+2) kupé, které technicky vychá-
zelo z předchozích modelů s motory biturbo. Poháněla je nová verze 
dvoulitrové V6 plněné dvěma turby. U Maserati už tehdy těžili z výhod 
rychlejšího nástupu do otáček dvou malých turbodmychadel. Tato 
koncepce je i dnes stále populárnější. Verze pro italský trh měla objem 
motoru 1 996 cm3 a výkon 302 k při 6 200 otáčkách (točivý moment 
byl 373 Nm při 4 250 otáčkách). Mimořádný výkon i při skromném 
objemu motoru (úlitba tehdejší legislativě) uděloval vozu i mimořád-
nou dynamiku. Ghibli „udělalo“ stovku za 5,7 sekundy a dosáhlo maxi-
mální rychlosti 255 km/h. Exportní verze měla objem motoru 2 790 
cm3 s výkony 284 koní a 413 Nm.

Motor byl uložen podélně vepředu, poháněna byla samozřejmě 
zadní kola. Přední zavěšení bylo multiprvkové typu McPherson, zadní 
kola byla uložena ve vlečných ramenech s vinutými pružinami, dvoj-
činnými tlumiči a stabilizátory na obou nápravách. Oproti modelu 
Shamal zde z počátku nebyl adaptivní podvozek. Na zadní nápravě 
byl umístěn samosvorný diferenciál s vlastním chladičem oleje.

Motor byl pro Maserati klasické koncepce V60 DOHC s 24 ventily 
a úhlem mezi řadami válců 90º. O plnění se starala dvě turbodmychadla 
IHI, každé s vlastním intercoolerem. O zapalování a vstřikování se starala 
jednotka Weber-Magneti Marelli IAW. Dvoulitrová verze měla šestistup-
ňovou manuální převodovku Getrag, třílitrová verze pouze pětistupňo-
vou ZF (až do roku 1995, kdy ji nahradila šestistupňová Getrag).

VÝVOJ
V roce 1994 byla představena nová verze Ghibli, s novými prvky inte-
riéru, novými zrcátky a širšími 17“ koly. Největší změnou však byl plně 
nastavitelný elektronický podvozek a ABS. Ve stejném roce byla před-
stavena závodní verze Ghibli Open Cup. Dvoulitrový motor byl nala-
děn na 316 koní. Sedla Sparco a volant Momo, ochranná klec, pětibo-
dové pásy, karbonové sání vzduchu, to vše byly prvky celkem 23 vozů 
připravených na národní okruhová klání. 

Na okruzích dosahovaly podobných časů jako Ferrari 355 Cha-
llenge. Dnes patří Ghibli Open Cup mezi sběratelské perly. O rok 
později byla představena silniční verze tohoto závodního modelu 
s názvem Ghibli Cup. Volant Momo zůstal, stejně jako hliníkové pedály, 
interiér v černé kůži doplnily karbonové prvky, dvoulitrový motor byl 
ještě více posílen na mocných 325 koní. V té době šlo o dosud největší 
litrový výkon ze všech produkčních aut, překonávající i Bugatti EB110 
nebo Jaguar XJ220.

Další vlna úprav nastala v roce 1996. Modifikace se dotkly systému 
tlumení a převodovek. Vizuálně byla verze GT rozpoznatelná podle 
sedmipaprskových 17“ kol a černého uložení předních světlometů. Ve 
stejném roce vznikla ještě limitovaná edice v hluboce modrém laku 
a interiéru s názvem Ghibli Primatist, vyrobená na počest týmu Prima-
tist/Special Team. Ten se svým kompozitovým rychlým člunem pohá-
něným motorem Maserati Ghibli Cup vytvořil nový světový rekord 
pětilitrové třídy v letmém kilometru hodnotou 216,703 km/h.

Výroba Ghibli druhé generace se zastavila v roce 1998, aby jej 
nahradilo kupé 3 200 GT. Celkem bylo vyrobeno 1 157 dvoulitrových 
Ghibli, 1 063 kusů s motorem 2,8, 57 kusů Ghibli Cup a 60 Ghibli Pri-
matist. Základní Ghibli patří na trhu ojetých vozů mezi nejdostupnější 
Maserati. Vozy za pár set tisíc korun se začínají z trhu ztrácet a ceny 
rostou. Charismatické a výkonné kupé směle kráčí pro své místo mezi 
ceněnými klasickými vozy. ///

Šlo o dosud největší 
litrový výkon ze všech 
aut, překonávající 
i Bugatti EB110 nebo 
Jaguar XJ220.



WINTER SOTTOZERO 3
VRCHOLNÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY

Majitelé vysokovýkonných automobilů si chtějí užívat stovek 
koní po celý rok. A k tomu je potřeba výkonné obutí, zvládající 
značné podélné i příčné zrychlení. Jak například Pirelli Sotto-
zero 3, nová generace pláště, platícího za etalon v dané oblasti.

Nabídka plášťů Winter Sottozero stále roste směrem nahoru  
a kopíruje trend zrychlující inflace výkonů dnešních špičkových 
aut. Zachovává však bohatou nabídku i pro středně velké modely 
s normálními motory. Ta startuje na spotřební velikosti 205/ 65 
R 16 (Mazda 6) a končí na extrémním rozměru 355/25 R 21 
(zadní kola Lamborghini Aventador S). Zahrnuje více než 100 
rozměrů, přičemž nejžádanější z nich jsou nabízeny ve více rych-
lostních a zátěžových kategoriích. Vybrané rozměry lze alterna-
tivně volit i s technologiemi Seal Inside, Run Flat či PNCS. Ty 
zabraňují úniku vzduchu po menším proražení běhounu v pří-
padě, že cizí předmět zůstane na místě (Sealiniside), umožňují 
dojet sníženou rychlostí i na prázdné pneumatice (Runflat) či 
aktivně omezují hluk s  pomocí porézní polyuretanové vložky 
(PNCS). Celkový počet nabízených provedení dosahuje závrat-

ných 123. To ostatně není žádná náhoda, Pirelli dlouhodobě 
nabízí nejvíce značených typů pneumatik pro silniční použití, jen 
za rok 2016 přibylo více než 800 nových.

Plášť Winter Sottozero 3 byl vyvinut v úzké spolupráci s výrobci 
špičkových automobilů, například Lamborghini, Maserati a Mer-
cedes-Benz, kteří jej také zařadili do nabídky originálního pří-
slušenství. Vývoj pochopitelně směřoval k co nejsportovnějšímu 
projevu, avšak díky inovativním technologiím se podařilo dosáh-
nout mimořádně vyváženého chování i při každodenním použí-
vání. Dvojitý šípový dezén s 3D lamelami a bloky zajišťuje opti-
mální záběr na zasněžené vozovce bez výrazného zhoršení, když 
silnice oschne. Optimalizovaný tvar drážek se zaobleným pro-
filem zlepšil přilnavost, návrat ke dvěma výrazným, symetric-
kým podélným drážkám zase zlepšil odvod vody a omezil riziko 
akvaplaninku. To zlepšilo výkony na proměnlivých povrchách. 
Nově vyvinutá směs speciálních polymerů zlepšuje mechanické, 
tepelné a dynamické vlastnosti. Zvýšená hustota lamel zase 
prospěla tuhosti, aniž by utrpěl komfort. Ten je rovněž zname-
nitý, ať už se jedná o potlačování hluku či nežádoucích svislých 
pohybů karoserie.

www.cz.pirelli.com



42 43

MASERATI
NA VLNÁCH

Dlouhých 2 636 mil, čtyři a půl dne nonstop ve vlnách 
Pacifiku, většinu času s poškozeným řízením. Přesto se 

posádka trimaranu Maserati Multi70 v cíli radovala.

  text redakce    foto maserati s. p. a.

O d začátku havajského oceánského závodu Transpac 
Race dokázala posádka člunu, kterou vedl legendár-
ní Giovanni Soldini, využít své schopnosti „létat“ 
vysokou rychlostí s trupy nad hladinou a vzdálila 

se svým největším soupeřům. Obrat nastal po druhém dni, kdy bylo 
po střetu s oceánským odpadem poškozeno kormidlo pravého trupu. 
Posádka zastavila, kormidlo provizorně opravila, ale trvalo více než 
hodinu, než se jí podařilo vrátit se do závodu.

„Byli jsme pak bez směrového kormidla nejméně o čtyři uzly poma-
lejší. A když centrální kormidlo ztratí svůj záběr, loď se začne točit 
a musíte úplně uvolnit všechny plachty, abyste znovu mohli vyrazit. 
Trvá asi 20 minut, než se zotaví, a to se stalo nejméně patnáctkrát,“ 
řekl unavený Soldini.

Přes tyto komplikace se posádce s vypětím všech sil podařilo do 
cíle v Honolulu připlout jako třetí. Byl to další letošní úspěch tohoto 
moderního plavidla, po zisku druhého místa v závodě RORC Carib-
bean 600 po dlouhé vysokorychlostní bitvě s americkým trimaranem 
Phaedo3. ///

 Ultramoderní trimaran Maserati Multi70 patří mezi 
nejmodernější plavidla své kategorie.

/// FASCINACE 



Posádka využila své 
schopnosti „létat“ 
vysokou rychlostí 
s trupy nad hladinou 
a vzdálila se největším 
soupeřům.

  Posádce se podařilo 
plavidlo po kolizi opravit 
a doplout do cíle pro 
stříbrné medaile.



/// KULT 
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 text scuderia praha, luca morbidelli, ferrari s. p. a.   
 foto scuderia praha, ferrari s. p. a.

Italové umějí dělat auta a umějí slavit. Když 
pak slaví automobilová značka, navíc tak 

emocionální, jako je Ferrari, je to opravdu 
velké. Oslavy sedmdesátin legendární značky 

vyvrcholily 10. září v Maranellu.

Závěrečné oslavy
VÝROČÍ





FERRARI ANNIVERSARY RALLY
Počátkem září odstartovala Anniversary Rally do Maranella, která pro-
jela napříč Evropou přes Rakousko a Švýcarsko až do Itálie, kam se na 
závěr dlouhých oslav sjely posádky z celé Evropy. 

Z pražského Žofína odstartovalo celkem 20 posádek. Byly mezi 
nimi české, slovenské, maďarské, polské, ale i rumunské týmy. Dalšími 
oficiálními městy, kde se konal slavnostní start této rally, byly Frank-
furt, Ženeva, Londýn, Monte Carlo, Remeš, Salzburg a Řím. První den 
oslav, v sobotu 9. září, se pak na italském okruhu Fiorano sjelo na 
500 vozů této maranellské značky.

MARANELSKÁ SHOW
Původně klukovský sen Enza Ferrariho se později stal fascinujícím pří-
během plným automobilové vášně a slavných vítězství. A také národ-
ní hrdosti. Ten večer za zvuku italské hymny vytáhli za přítomnosti 
Sergia Marchionneho vlajku žáci vojenské akademie v Modeně. Násle-
dovala show, jež připomněla kromě života zakladatele značky Enza 
Ferrariho a skvostných vozů, které psaly historii Ferrari, také spole-
čenské i kulturní změny, co se za těch 70 let odehrály.

Na pódiu se vystřídaly vzácné vozy: jako vůbec první vůz této znač-
ky Ferrari 125 S, dále 250 California z padesátých let, 250 GTO z roku 
1962, hvězdné 512 BB, Testarossa, F50, Enzo a samozřejmě LaFerrari 
Aperta, výroční model k sedmdesátinám značky. Z vášně ke značce se 
vyznali irský herec Liam Cunningham, známý ze seriálu Hra o trůny, 
či šampioni formule 1 Kimi Räikkönen a Sebastian Vettel. Na obrazov-
kách si přítomní připomněli i příběh stále bojujícího Michaela Schuma-
chera. Večer uzavřel koncert skupiny Jamiroquai. Její frontman Jay Kay 
je notoricky známý fanda ušlechtilých sportovních vozů.

MONOBRANDOVÁ AUKCE
Večer se konala také dosud největší monobrandová aukce. Klepnutím 
kladívka zde získalo nové majitele 35 vozů Ferrari. Mezi nimi i LaFe-
rrari Aperta, prodaná za 8,3 milionu eur. Oslava pokračovala nedělní 
přehlídkou Concours d’Elegance, jíž se účastnilo celkem 120 vozů ve 
20 kategoriích. Zážitek, který byl pro každého, koho jen trochu oslovu-
je kult značky s hřebcem ve znaku, naprosto nezapomenutelný. 

 Během velkolepé show v Maranellu 
se vzpomínalo na významné úspěchy 
značky, nechyběly slavné osobnosti, 
které spoluvytvářely kult jménem Ferrari.
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 Z vášně ke značce se vyznali irský 
herec Liam Cunningham, známý ze seriálu 
Hra o trůny, či šampioni formule 1 Kimi 
Räikkönen a Sebastian Vettel. 



70. výročí 
Ferrari: 
Concourse 
d’Elegance

70. výročí 
Ferrari: Rally
Praha — 
Maranello

 Z pražského Žofína odstartovalo do Maranella 
celkem 20 posádek. Byly mezi nimi české, 
slovenské, maďarské, polské, ale i rumunské týmy.

 Na největší aukci jedné 
značky získalo klepnutím 
kladívka nové majitele 
35 vozů Ferrari.

ČESKÝ ZÁVĚR
V Čechách významné výročí uzavřela výstava vozů Ferrari v nákup-
ním centru Arkády v Praze na Pankráci. Koncem října zde byly vysta-
veny exkluzivní historické vozy Ferrari.  K vidění byly supersporty 
Ferrari BBi 512 a Ferrari 512 Testarossa, které patří k vůbec nejdůleži-
tějším modelům v historii slavné automobilky.

Návštěvníci tak měly příležitost spatřit zblízka vozy, které se zapsa-
ly zlatým písmem nejen do historie značky, ale i dějin automobilismu. 
Model BB (Berlinetta Boxer) byl prvním Ferrari s plochým dvanáctivál-
cem (boxerem) uloženým uprostřed, ikonická Testarossa je nástupce 
této modelové řady. Dnes jsou tyto modely patří k ceněným sběratel-
ským kouskům a z bezpečí garáží vyjíždějí jen zřídka. ///
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NA OKRUHU
TOP GEAR

Maserati klub 

  
Kdo by neznal zatáčky Chicago, Gambon, Follow 
Through nebo Hammerhead... Jízda na slavném 
okruhu je nezapomenutelná.

N a začátku září jsme se potkali v Londýně v hotelu 
Hilton u letiště Heathrow. Skupina nadšenců a členů 
Maserati klubu, kteří sem přiletěli z různých míst. 
Po ubytování a lehkém občerstvení nás čekala báječ-

ná večeře v indické restauraci Mr. Todiwala’s kitchen. Šéfkuchař Cyrus 
Todiwala je v Británii známá celebrita a objevuje se v různých televiz-
ních show. Ochutnávali jsme indické speciality a těšili se na zítřejší obru-
šování pneumatik na trati Top Gear.

VE STOPÁCH STIGA
Ta se nachází na letišti Dunsfold v Surrey, které bylo postaveno kanad-
skou armádou a civilními dodavateli pro armádní velitelství jako bom-
bardovací letiště třídy A. V letech 1942–1944 bylo pod velením králov-
ského kanadského letectva a po válce ho začali využívat výrobci letadel. 
V roce 2002 letiště proslavila britská televizní společnost BBC se svým 
pořadem Top Gear a objevilo se i v bondovce Casino Royale. Trať je 
dlouhá 1,75 mil, to je něco málo přes 2,8 km, a testovací jezdec Lotusu 
ji navrhl tak, aby vůz procházel různými podmínkami. Trať má fantas-
tickou kombinaci rychlých a pomalých zatáček s řadou rovinek ve tvaru 
osmičky. Pro natáčení Top Gear se používá uspořádání trati ve tvaru 

Když jsme dostali pozvání od dlouholetého člena klubu na 
návštěvu Londýna s jízdou a testováním přímo na proslulém 
okruhu Top Gear, nebylo dlouho o čem přemýšlet.

 text vladimír váňa    foto scuderia praha/// KLUB 

„8“; když se na ní pohybuje více aut a hrozila by kolize, jezdí se po vněj-
ším oválu. Ten jsme používali i my. Střed trati se tak přeměnil na ideální 
místo pro zázemí a parkování aut a místo, odkud jsme vyjížděli. I když 
jsme nejezdili po úplně stejné trati, jak ji známe z televize, velmi dobře 
se daly rozpoznat úseky, kterými projíždí Stig.

S čím jsme vlastně jezdili? Pořadatel těchto akcí nabízí na výběr až 
ze dvanácti různých značek supersportů včetně Ferrari. My jsme měli 
domluveny každý dva vozy na vyzkoušení od Lamborghini a McLaren, 
abychom je mohli srovnávat s našimi italskými skvosty. S každým vozem 
jsme mohli jet šest kol. Je potřeba upozornit, že se jedná o testování 
supersportů, ne závodění na okruhu. Instruktoři vás nenechají jet na 
maximum, hlavně v zatáčkách kvůli bezpečnosti, ale pokud vidí, že máte 
zkušenosti, nechají vás alespoň na rovince vyzkoušet akceleraci a trochu 
si sáhnout na potenciál vozu.

Byl to zajímavý zážitek, například papírově by McLaren MP4-12C měl 
být lepší než Ferrarri 458. Má 592 koní, je komfortní, jednoduchý a ele-
gantní, musím ale potvrdit to, co říká Jeremy Clarkson v jednom dílu, 
kde testují McLaren proti Ferrari 458: něco mu chybí — něco, co nemů-
žete změřit, nemá žádný elán. McLaren byl navržen na této trati Top 
Gear, jezdí velmi hladce a přesně, ale za volantem z něj cítíte nedostatek 
radosti. Je to, jako byste obsluhovali nějaký chirurgický stroj. Prostě jsem 
si potvrdil, že italská auta mají oproti ostatním něco navíc. Jako když 
zahraje vaše oblíbená kapela. Když je řídíte, usmíváte se a ani vlastně 
nevíte proč.

DEBRIEFING
Moc děkujeme Karlovi za nápad a skvělou organizaci celé akce. Těšíme 
se, že zrealizujeme některý z nápadů, které padly při setkání v Londý-
ně. ///



 Poslední projížďka uzavřela sezónu, ale už se 
mluvilo o nápadech na další akce

NELENIL
Výjezdy do ferraristovi země 
zaslíbené, účast na oslavch 
v Maranellu, ale i společenská setkání 
s diskuzemi o vytříbených vozech 
patřily ke stěžejním bodům sezóny.

Ferrari
Owners’ club
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ERNANDO 
CORTELAZZI 

Majitel gastronomické 
společnosti Cortelazzi 

Food Service do 
Prahy přijel na pozvání 
kamaráda před 21 lety. 

Zalíbilo se mu tady a dnes 
řídí svou společnost, 

která dodává restauracím 
a obchodům kvalitní 

italské potraviny. 

  text luca morbidelli     foto martin mašín

M ohl byste posoudit úroveň české gastronomie 
tehdy, když jste začínali, a teď? 
Českou kuchyni mám rád, respektuji ji a určitě 
ji hodnotím. Věřím tomu, že od té doby, co jsem 

sem přijel, nastaly obrovské změny v gastronomii a vůbec v kuchyni 
italské i české. Lidé obecně mají daleko vyšší úroveň než v době, kdy 
jsem přijel. Jsem za to velice rád, dělá mi to radost. Česká republika je 
jednou ze zemí, kde se dobře jí. 

Jaká je nejčastější chyba v Česku servírované italské kuchyně?
Základem italské kuchyně jsou jednoduché suroviny. Používáme extra 
panenský olivový olej, nepoužíváme máslo, nepoužíváme smetanu. 
Tady se naopak používá smetana hodně. První chyba je míchat čes-
kou a italskou kuchyni dohromady. To dělá zmatek. Podle mě by bylo 
správnější méně tyto dvě kuchyně míchat a více se soustředit na oprav-
dovou italskou a opravdovou českou. 

O Italech panuje celá řada pověr a mýtů, stejně jako o každém 
národě v Evropě. My si vás třeba dobíráme, že jste takový trochu 
operetní národ…
Ale my jsme jiní. Tak třeba chaos není něco, co bychom neznali. Při-
znávám, že rádi mluvíme nahlas, někdy malinko přeháníme. Co jsem 
měl možnost poznat, tak vy jste určitě klidnější a organizovanější než 
my. Někdy díky tomu vznikají nedorozumění, ale nikdy nejsou nijak 
fatální. Vždy se nakonec najde kompromis a to mi připadá fascinující. 
A věřte mi, že to, co říkám, myslím vážně, protože já o tom něco vím. 
Má žena je totiž Češka. Chci ale říci, že je tu moc hezky. Česko je krás-
ná země, máte spoustu kouzelných měst. 

Zachovat specifika 
italské kuchyně

///  ROZHOVOR



Pojďme k autům. Máte k nim podobný vztah jako většina Italů?
No, to víte, Italové. Je pár takových věcí, které nemůžete nikdy popřít. 
My Italové nedáme nikdy dopustit na několik věcí — na maminku, 
Nutellu, fotbal a auta. Maminku a Nutellu myslím vysvětlovat nemu-
sím, ale auta — auta chci vysvětlit. To totiž není dopravní prostředek. 
To je láska. Když mluvíme o Ferrari, není to debata o nějakém vozu. 
Je to láska. Tam létají slova jak v tom nejlepším italském filmu. Tak se 
mluví o citech. Auta, to je něco jako milenka, to je jako…

My pro to používáme spojení citová investice.
Majitel a auto jedno jest. A když mluvíme o Maserati, Ferrari nebo 
Lamborghini, je to plné citů, emocí a lásky. To nejde jinak. Auto je 
strašně důležitá věc v životě.

Jaký jste typ řidiče?
Najezdím za rok hodně, opravdu hodně kilometrů. Ale když mluvím 
o ježdění, tak musím říci, že pro mě je to radost. Mám rád, když si 
sednu do auta a cítím ho. Když slyším a vnímám sílu a zvuk motoru. 
Možná bych to neměl říkat, ale rád jezdím rychle. V poslední době se 
snažím dodržovat pravidla, což asi souvisí s tím, že jsem daleko trpě-
livější než dříve. Třeba teď už vydržím i sedět a čekat v zácpě, což je 
velký posun oproti tomu, když jsem byl mladší. (smích)

U nás se někdy takovým těm neukázněným řidičům říká,
že jezdí jako Ital...
Vždyť jsem to říkal! Italové mají uvnitř takový neklid, který řada ostat-
ních národů nechápe. My při řízení třeba gestikulujeme tak vášnivě, 
že neznalí řidiči mohou mít pocit, že již nemůžeme ani držet volant. 
Ale tak to není. To je pouze odraz té naší povahy, která na některé lidi 
může působit jako velký chaos. Ale jde stále jen o klasický italský tem-
perament, což je moc hezká věc. 

Máte nějaký automobilový sen?
Ano, mám takový malý sen. My Italové říkáme, že máme v hlavě tako-
vý malý červený bod. A to je a vždy bude Ferrari... Věřím tomu, že 
každý Ital si přeje alespoň jednou za život řídit Ferrari. Tohle auto není 
symbolem bohatství. To je auto, nic jiného. A myslím, že to vám řekne 
každý Ital. Je to auto, není to symbol statusu. ///

Když mluvíme 
o Ferrari, 
není to debata 
o nějakém vozu. 
Je to láska.
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 Enzo Ferrari a konstrukční tým, stojící za 
prvním dvanáctiválcovým vozem Ferrari, 
ve složení Gioacchino Colombo, Giuseppe 
Busso a Luigi Bazzi.

GIOACCHINO
   text luca morbidelli    foto ferrari s. p. a., scuderia praha

Z jedenapůllitrového 
agregátu se od roku 
1947 do konce 80. let 
vyvinul pětilitrový 
skvost se čtyřmi 
vačkovými hřídeli. 



C olombův motor V12 je skvělou ukázkou technické 
evoluce. Z jedenapůllitrového agregátu s karburáto-
ry se od roku 1947 do konce osmdesátých let vyvi-
nul pětilitrový skvost se čtyřmi vačkovými hřídeli 

a vstřikováním paliva. Který jiný motor se může pochlubit účastí na 
nejprestižnějších dobových kláních, jakými byly F1, Le Mans from 
(1947—1979), Targa Florio, Mille Miglia, Tour de France, Sebring a svě-
tový šampionát sportovních vozů? V těchto všech podnicích sbíraly 
vozy s legendárním motorem vavříny.

ALFA ROMEO
Gioacchino Colombo se narodil v Laganu poblíž Milána v lednu roku 
1903. Navštěvoval technickou školu Officine Franco Tosi di Legna-
no, kde získal za svůj koncept kompresoru vyznamenání. Po studiích 
nastoupil do Alfy Romeo jako asistent věhlasného Vittoria Jana, se kte-
rým pracoval na nesmrtelném voze Alfa Romeo P2. V roce 1937 již jako 
šéf technického oddělení navrhl motor pro Alfettu 158 na popud Enza 
Ferrariho, tehdy šéfa závodního oddělení Scuderia. 

Ne všechny inovace Colombovi prošly. Například plán postavit vůz 
s motorem vzadu dle vzoru Auto Unionu byl zapuzen hned v počátcích. 
Enzo Ferrari tehdy na Colombovu inovaci odpověděl břitce: „Osel také 
káru jen táhne — a netlačí ji.“ Tento první střet idejí zanechal nesmaza-
telné stopy na budoucím vztahu obou velikánů.

Po válce to Colombo coby bývalý člen fašistické strany neměl jedno-
duché. Odbory ho odmítaly jako „nežádoucí osobu“. Musel odjet pryč 
z Milána, to už měl ale Enzo Ferrari vlastní firmu a nadaného kon-
struktéra uvítal v řadách svého týmu. Zde začal pracovat na prvním 
dvanáctiválci, který debutoval roku 1948.

Skvělý konstruktér 
s rozporuplnou minulostí 
stál po dvacet let za 
sportovními úspěchy vozů 
Ferrari. Do automobilové 
historie se navždy zapsal 
vytvořením slavného 
vidlicového dvanáctiválce, 
tedy koncepce, kterou 
Ferrari proslulo.

COLOMBO
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MYTICKÁ V12
Enzo Ferrari se díky svým dobrým kontaktům včas dozvěděl, jaké 
motory FIA předepíše, a Colombo mu na základě těchto podkladů 
zkonstruoval přeplňovaný dvanáctiválec o obsahu 1,5 litru. Návrh se 
zrodil ještě v polních podmínkách v ložnici Colombova apartmánu na 
rýsovacím prkně, které si vypůjčil od firmy Superleggera. Nové Ferra-
ri, první vůz tohoto jména vůbec, neslo typové označení 125, protože 
každý z válců měl objem 125 cm3. Tento způsob označování pak zůstal 
pro Ferrari typický dlouhou dobu. 

Celý projekt měl být dokončen během pouhých dvou měsí-
ců. Colombovi pomáhaly další skvělé konstrukční hlavy, jako byl 
Giuseppe Busso (mnohem později tvůrce legendárního motoru Alfa 
Romeo V6), jemné ladění měl na starosti Luigi Bazzi. Motor měl 24 ven-
tilů, tedy dva na válec, plněn byl třemi karburátory Weber 30DCF. 
Postupně se podařilo motor naladit ze 70 na 120 koní při 6 800 otáč-
kách za minutu. Mezi tím firma Gilco, zaměřená na výrobu vysokopev-
nostních ocelových trubek pro letectví, pracovala na podvozku. Vznik-
lý podvozek typu barchetta (italsky „loďka“) byl tuhý a lehký, přesně 
jak si Ferrari přál, s dvěma podélnými bočnicemi a středovým nos-
níkem ve tvaru písmene X. Použity byly trubky s oválným průřezem. 
12. března 1947 motor na venkově mezi Maranellem a nedalekým For-
migine poprvé „zařehtal“ — Ferrari 125 ožilo a tím i velké dobrodruž-
ství této značky.

O dva měsíce později, 11. května 1947, si Ferrari 125 S odbylo závod-
ní debut v okruhu Piacenza. „S“ v názvu odkazuje na otevřený spor-
tovní model. Franco Cortese s Ferrari 125 S vedl závod, když musel 
odstoupit s poruchou palivového čerpadla. Enzo Ferrari to později 
nazval „slibným selháním“. Neúspěch trval pouhých devět dní, pro-
tože 20. května 1947 Franco Cortese přivedl 125 S k vítězství v Grand 
Prix v Římě. Dokončil 40 kol okruhu Terme di Caracalla, tedy celkem 
137,6 kilometru při průměrné rychlosti 88,5 km/h. Toto bylo první ze 
šesti vítězství, které vůz získal v roce 1947. 

Colombův motor (takto se mu skutečně v kruzích Ferrari říkalo 
a říká) prošel dalšími obměnami a úspěšně závodil v dalších vozech. 
Jeho stopa končí až koncem osmdesátých let ve voze Ferrari 412.

 Ferrari 125 S získalo v roce 1947 šest vítězství.

 Slavná Alfa Romeo P2 z roku 
1924 byla prvním vozem, na kterém 
Gioacchino Colombo pracoval.

 Colombův motor V12 stál za řadou sportovních 
úspěchů Ferrari po dobu 20 let. I motor, který jej 
později nahradil, čerpal z jeho odkazu.

 Giuacchino 
Colombo u svého 
rýsovacího prkna.



F1
Colombova V12 byla po úspěších ve voze 166 použita s přeplňováním 
také ve formuli 1. Úspěch se však nedostavil a přednost dostal Ferrari-
ho záložní plán — atmosférická V12 konstruovaná souběžně Aureliem 
Lampredim. Mimochodem, později přišel do Ferrari Colombův první 
šéf Vittorio Jano, který nahradil práci obou svých předchůdců.

Než Colombo odešel, podílel se ještě na přepracování svého moto-
ru na obsah 1 995 cm3 pro Ferrari 166. Jeho poslední úpravou legen-
dárního motoru bylo přepracování na obsah 2 431 cm3 pro Ferrari 
195 S v roce 1950.

NÁVRAT K ALFĚ
Když se uklidnily vášně, rozhodl se Colombo pro návrat do Alfy 
Romeo. Dva roky zde stál za úspěchy značky s jezdci Ninem Farie-
nem a Juanem-Manuelem Fangiem. Enzo Ferrari na tuto „zradu“ rea-
goval po svém a nechal policii prohledat Colombův byt kvůli plánům, 
které by mohl vzít s sebou. Roku 1953 Colombo přestoupil k Maserati, 
kde navrhl úžasný prototyp 250F pro Grand Prix. O dva roky později 
pomáhal znovu nastartovat značku Bugatti a stál za jejím modelem 251. 
Kariéru ukončil u motocyklové značky MV Agusta, kde působil 
v letech 1967 až 1970. Zemřel v roce 1988. ///

1947  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ferrari 125 GT 1 496 cm3 72 k / 5 400 ot./min
1951  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferrari 212 Inter 2 562 cm3 140 k / 6 500 ot./min
1957  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferrari 250 GT 2 953 cm3 240 k / 7 000 ot./min
1958  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferrari Testa Rossa 2 953 cm3 300 k / 7 200 ot./min
1960  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferrari 400 Superamerica 3 967 cm3 320 k / 7 000 ot./min
1964  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferrari 275 GTB 3 286 cm3 280 k / 7 500 ot./min
Ferarri 275 GTB/4 3 286 cm3 300 k / 8 000 ot./min
1967  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ferrari 330 GTC 3 967 cm3 300 k / 7 000 ot./min
1968 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferrari 365 GTB/4 Daytona 4 390 cm3 352 k / 7 700 ot./min
1985 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferrari 412 4 942 cm3 340 k / 6 000 ot./min

Rostoucí stádo 
hřebců motoru V12

 Šarlatové Ferrari 125 S bylo prvním 
vozem nesoucím název Ferrari. 
Karoserie byla zpočátku brána jen jako 
nutný doplněk motoru a podvozku.

Návrh se zrodil 
v polních podmínkách,
v ložnici na půjčeném 
rýsovacím prkně.
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BLÍZKÉ 
I NEZNÁMÉ

Furlansko-Julské Benátsko



   text marian s. sucha    foto maserati, archiv redakce s. p. a./// ROADTRIP 

Jaká zvláštní země! Na první pohled nic italského, 
jenom bílé skály a nekonečné mosty nad širokými koryty 
řek, které vlastně až na malý potůček nemají žádný tok  – 
jsou úplně vyschlé. Tato jedna z nejbližších částí Itálie  je pro 
našince často velkou neznámou.

BLÍZKÉ 
I NEZNÁMÉ
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O blast je převážně hornatá, krajina působí na první 
pohled uzavřeně a jazyk friaul, kterým zde mluví, 
taky. Jsou tu hraniční města manifestující se svou 
architekturou a mentalitou: Gorizia s impozant-

ním castello, dlouhou dobu politicky rozdělená, nebo vinařské Cor-
móns, kde sklípku sice říkají „enoteca“, ale jinak tady všechno působí 
jako v Rakousku. Občané města jsou hrdí na císaře Maxmiliána I., jehož 
socha zdobí centrum, a k věhlasnému bílému vínu Collio nejí pastu, 
nýbrž… Ano, guláš!

OBJEVY V LAGUNĚ
Jako skutečný ostrovní ráj působí zdejší laguny. Ve stínu všemocné 
benátské leží laguna Grado, oblíbené letovisko a ještě podstatně víc: 
Grado je místo s tisíciletou historií a živým okolím. Ostrov, ležící 5 km 
od pevniny, spojují hráze se silnicí. V přístavu, jenž sahá až do staré-
ho města, čekají loďky. Zvou k plavbě po laguně a k tzv. casoni. Nepře-
mýšlejte dlouho, o co se vlastně jedná, a vyberte si volnou loď. Laguna, 
která leží před hornatou pevninou ve Friuli, má kolem 120 km2. Ostrovů 
a písečných mělčin jsou zde tucty. Na některých objevíte jednoduché 



hnědé chatrče z rákosí, dřeva a hlíny, jež ruší harmonickou mezihru 
modrých tónů z vody a nebe. Jsou to obydlí rybářů, ještě před několi-
ka desítky let trvale obydlena. Dnes slouží jako rybářské chalupy, kde 
si o víkendu obyvatelé užívají klidu laguny. Některé z nich lze navštívit 
a při troše štěstí vychutnat brodetto, kořeněnou rybí polévku s polentou. 
Laguna je bohatá na ryby a je to všude vidět: úhoři, sumci, platýzi, lan-
gusty a různé mušličky nechávají sbíhat sliny na mlsných jazýčcích v jed-
noduchých hospůdkách na ostrovech. 

Dříve bývalo Grado, jinak též nazývané „Sluneční ostrov“, velmi 
důležitým obchodním přístavem a o lodě se dělilo s dalším friulským 
městem Aquileia. Grado má sympatické historické centrum s úzkými 
uličkami a malebnými zákoutími. Za zdmi starého města jsou antické 
poklady: dva časně románské kostely, dnes bazilika Santa Eufemia a bazi-
lika Santa Maria delle Grazie, ve kterých se nachází mozaiky a fresky ze 
6. století. I další svědectví dějin jsou rozložena mezi kanály v historickém 
centru na laguně a jsou hned v sousedství příjemných tratorií. A kolem 
nich vzniklo moderní letovisko, jež si navíc upevnilo jméno termálními 
koupelemi. Se svými 20 kilometry pláží patřilo v 19. století k monarchii 
a bylo jejím nejmilejším letoviskem. Ačkoliv se mezitím hodně změnilo, 
charakter Grada jako rybářského městečka zůstal. 

Duchovní centrum bylo ale na pevnině v sousedním městě Aquile-
ia, které již od 2. století před Kristem fungovalo nejenom jako obchod-
ní křižovatka na úpatí Alp, ale bylo nejsevernější baštou Římanů proti 
nájezdům barbarů. Během jeho dlouhé historie se z něj stalo obchodní 
centrum. Nejimpozantnější historickou památkou Aquileie je zajisté její 
bazilika Santa Maria Assunta (památka UNESCO). Stojí na místě první 
křesťanské stavby ze 4. století. Z původního chrámu zbyly na podlaze 
barevné mozaiky, které byly objeveny teprve na začátku 20. století. Se 
750 m2 se jedná o největší časně křesťanskou mozaiku západního světa. 
Aquileia je ale archeologickým nalezištěm par excellence. Můžete zde 
obdivovat majestátní kolonádu antického římského fora, tržiště nebo 
zbytky římského říčního přístavu. Jenom 15 minut od centra je moře. 
Ačkoliv město není navštěvováno kvůli dovoleným u moře, chodí sem 
návštěvníci po koupání – třeba na večerní varhanní koncert do baziliky. 

STŘEDOMOŘSKÁ ILUZE TERST
Jedna z nejpůsobivějších evropských panoramatických silnic nabízí 
nádherné výhledy na zátoku, ve které se zvedá od šedomodrého nebe 
a modrozeleného moře, od zelených pinií, jimiž jsou porostlé šedobí-
lé vápencové skály. Lemují  je vinice a cypřiše a přímo u moře na skále 
nad zálivem stojí Castello di Miramar, poznávací značka Terstu. Bílý 
novogotický zámek, který obklopují rozsáhlé zahrady, nechal postavit 
v letech 1856—1860 arcivévoda Maxmilián Habsburský jako jedno ze 
svých letních sídel.

Terst je hraniční město: kulturně, architektonicky i etnicky. 650 let 
patřilo Habsburkům a v roce 1719 se stalo nejvýznamnějším (a jediným) 
mořským přístavem monarchie. Na Terstu je vidět jeho monumentalitu 

 Legendami 
opředený „ďáblův 
most“ Ponte del 
Diavolo ve městě 
Cividale del 
Friuli. 

Na svazích Collio zrají nejlepší 
odrůdy bílých vín Apeninského 
poloostrova, jako například 
Pinot či Sauvignon. 
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a mondénnost a vzpomínky na c. k. jsou na každém rohu živé. Historické 
paláce, banky a pojišťovny zdobí mnohá náměstí. Například via Garducci, 
první bulvár a nejdůležitější osa města z 19. století, je zastavěna starými 
palazzi a hrdými neoklasickými budovami včetně antického římského 
teatro. V době, kdy krása Benátek odumírala, se Terst stal vzkvétajícím 
městem: multikulturním a bohatým. 

Terst je městem kávy a kaváren. Po Barceloně je druhým největším 
kávovým přístavem v Evropě a znalci tvrdí, že zde také umí dělat nejlep-
ší kávu v Itálii. Kavárny — ta nejstarší, Caffè Tommaseo, je ročník 1830 — 
nesou ale jasně charakter vídeňský. Ke kavárnám patří také literatura — 
nebo opačně. A Terst je městem velkých literátů. Italo Svevo, Umberto 
Saba, James Joyce či Rainer Maria Rilke zde žili a působili, Jules Verne 
a Sigmund Freud se nechali Terstem inspirovat.

Takovou literární procházku po Terstu lze začít třeba na náměstí Pia-
zza Libertà. Nedaleko je svěží park s památníkem císařovny Sissi. Cestou 
k moři můžete obdivovat starý přístav Porto Vecchio. Na malém mostě 
přes Canal Grande kouká na čluny, lehce se houpající na vodě kanálu, 
spisovatel James Joyce. Navštěvoval tak rád toto město, kde žil jeho přítel 
a spisovatel Italo Svevo, že dokonce zapomněl včas vycestovat a stal se 
zde při vypuknutí první světové války jedním z prvních válečných zajat-
ců. V Terstu strávil celou válku. Jiný poeta, Pražan Rainer Maria Rilke 
byl hostem na nedalekém zámku Duino a s ním i další známé osobnosti. 
Zámek na bílé vápencové skále (říká se mu také La Dama Bianca — Bílá 
dáma) s až neuvěřitelným výhledem na záliv patří dodnes rodině Thurn 
und Taxis. Koncem 19. století otevřely Teresa von Thurn und Taxis a její 
dcera Maria své salony věhlasným jménům literatury a umění: Johann 
Strauss, Franz Liszt, Marc Twain, Victor Hugo, ale i Franz Josef a Sissi, 
arcivévoda Franz Ferdinand a další sem jezdili. V celé Itálii neexistuje 
snad jediné místo, které by bylo tak prosáklé intelektuální a uměleckou 
atmosférou pozdního 19. a přelomu 20. století jako právě Duino. Rilke, 
velký přítel Marie Thurn und Taxis, zde v roce 1912 napsal velkou část 
svých deseti elegií. Jeho 17 let trvající korespondence s Marií, taky talen-
tovanou spisovatelkou, byla přeložena do několika jazyků. Fantastické 
výhledy na moře a záliv se nabízí ze stezky básníka, tzv. Sentiero Rilke. 

První, co návštěvníkovi města Udine padne do oka, ještě než se 
nadchne historickou architekturou Piazza Libertà, tohoto „nejvíc benát-
ského náměstí na italské pevnině“, jsou kola. Město je plné kol, parko-
vacích a půjčovacích automatů a samozřejmě cyklistů cestujících do 
zaměstnání nebo za nákupy. Udine je velmi živé město. Přesto jeho krása 
působí klidně a kultivovaně. Nejpozoruhodnější je zmíněné náměstí Pia-
zza Libertà. Na něm se nachází Loggia del Lionello, stavba z roku 1448 
v benátském gotickém slohu s krásnou mramorovou podlahou, s typic-
kými růžovo-bílými kameny, se sloupořadím a arkádami. Další, poněkud 
skromnější, Loggiato di San Giovanni v sousedství má věž s orlojem. Jako 
v Benátkách zde bijí dva mouřeníni každou čtvrthodinku na zvon. Benát-
ky, ke kterým Udine od 14. století patřilo, připomíná také lev nad branou 
do udinského hradu, jenž od 16. století nabízí nádherný výhled na město. 
Dnes je hrad sídlem muzea a galerie historie a umění. Umělecké pokla-
dy jsou k vidění také v Duomo, impozantní budově původně z roku 1335, 
a přilehlém muzeu. Zdi dómu zdobí obrazy významných malířů, jed-
ním z nejznámějších je G. B. Tiepolo. Na náměstích San Giacomo a Erbe 
nebo Matteotti pulzuje život. Že Udine leží na půl cesty mezi pobřežím 

 Terst je druhým 
největším kávo-
vým přístavem 
v Evropě a znalci 
tvrdí, že zde také 
umí dělat nejlep-
ší kávu v Itáli.

 Na poznávání místních kulinářských specialit 
a vín si rozhodně vyhraďte víc než prodloužený 
víkend.

Skutečnost, že v tomto regionu se 
překrývá více kultur, se projevuje 
i gastronomickou rozmanitostí.



a horami, snad nejlépe demonstruje místní trh. Čerstvé ryby, mušle, 
plody moře a svádí k nákupům a k vychutnání si místní gastronomie. 
Není divu, že místní šéfkuchaři patří k ranním návštěvníkům trhu… 

GASTRONOMICKÉ SPECIALITY
Skutečnost, že v tomto regionu se překrývá více kultur, v dnešní době 
tedy italská a slovinská, se projevuje i gastronomickou rozmanitostí. 
Pokud se vydáte na průzkum místních chutí, setkáte se možná i s jídly, 
která mohou připomínat naši kuchyni. To je například tradiční iota, 
polévka z brambor a kyselého zelí, nebo la porcina, což je prakticky ovar 
s křenem a hořčicí. Byť se nám zdá, že k těmto jídlům by se nejvíce hodi-
lo pivo, je Friuli-Venezia Giulia známá svým excelentním vínem. Sklenič-
ku Chardonnay, Tocai nebo radši Verduzzo, Schiopettino, Pignolo? A co 
takhle zkusit Refosco dal pedunculo rosso? Výběr je velký. Z celkem osmi 
oblastí DOC jsou nejznámější friulské svahy Collio a Carso. Na svazích 
Collio zrají nejlepší odrůdy bílých vín Apeninského poloostrova, jako 
například Pinot či Sauvignon. Na salonech patří každoročně k nejlepším 
italským vínům. V Carso jsou to Terrano,  Vitovska, ale i červená vína: 
Schiopettino, Pignolo a Tazzelenghe. V údolí Gorizie zase friulské Tocai 
a Ribolla Gialla. K chloubám regionu patří také Ramandolo a Picolit, dvě 
dezertní vína, která se vychutnávají s lahůdkami, jako je pověstný sýr for-
madi frant nebo husí játra.

Pýchou regionálních masných výrobků je věhlasná šunka ze San 
Daniele nebo další — Sauris či Cormóns. Pobřeží Jaderského moře nabízí 
obrovský výběr čerstvých ryb a šťavnatých korýšů. Nejenom Udine, celé 
pobřeží je doslova poseté restauracemi všech cenových kategorií. Nabízí 
především čerstvé produkty všech druhů. Že k nim chutnají místní bílá 
vína, nemusíme zdůrazňovat. Stezka hradů a šunky je turistická cesta do 
Morenských hor, kde se psala historie regionu. Jejím zlatým hřebem je 
San Daniele. Jiná stezka — vína a chutí — vede od východních friulských 
svahů až po Aquilejská pole, přes Collio, Carso a Isontino dále k nížinám 
a lagunové oblasti. 

Spolek Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori sdružuje dvacítku nej-
lepších restaurací regionu, které se vyznačují kvalitou, láskou k tradici 
a kulinářské profesi. V Udine to je Vitelo d‘Oro, kde šefkuchař Max kouzlí 
rizota, polenty, parmy a jiné tradiční pochoutky. 

Každý rok, většinou během září, probíhá v Udine gastronomická 
výstava Friuli DOC, kde zase lze ochutnat místní vína, sýry a vůbec 
všechno ze zdejší výroby.

V regionu je také pět vesnic, které jsou na seznamu nejkrásnějších 
vesniček Itálie: Clauiano, Cordovana, Fagana, Grandisca d‘Isonzo a Poffa-
bro. Tato místa shrnují tradici a půvab italského venkova a jsou živým 
příkladem lidové architektury. ///



T ovárna Ferrari v Maranellu kdysi bývala čistě indus-
triální oblastí, která se na pohled nelišila od mnohých 
jiných. To bylo kdysi. Staré, čistě účelové budovy od 
půlky devadesátých let postupně nahrazovaly nové 

stavby, jejichž podobu dostávali na starost přední architekti. Dnes je 
areál sám o sobě muzeem moderní architektury. 

Ferrari investovalo značné prostředky i čas do toho, aby jeho pro-
story v sobě spojovaly efektivitu, kompatibilitu s životním prostředím 
i příjemným a motivujícím pracovním prostředím pro zaměstnance.

Jednou z nejzajímavějších budov areálu je restaurace pro zaměst-
nance z dílny Marca Viscontiho. Prosklená budova s horním patrem ve 
tvaru křídla, kde se samotná restaurace nachází, se tyčí nad okolními 
spíše industriálními budovami a ihned evokuje místo, kde se člověk 
může zastavit, odpočívat a získat doslova nadhled nad čilým pracov-
ním ruchem. 

„Aerodynamický“ tvar horního patra, připomínající část křídla, 
samozřejmě není samoúčelný. Uvnitř vzniká prosvětlený a vzdušný 
prostor, na hony vzdálený typickému stereotypu podnikových jíde-
len betonových fabrik nebo kancelářských center. Nepravidelně tva-
rované stoly zase umožňují zaměstnancům dle libosti formovat různé 
společenské skupiny. V přízemí budovy se nachází krytá hala, obchod 
s kávou a snack bar.

Ptát se na kvalitu kuchyně v oblasti Emilia Romagna, která je svou 
gastronomií proslulá, by bylo zbytečné. Čerstvé pokrmy se servírují ve 
stejné kvalitě, jakou dostanete v dobrých restauracích. Ve Ferrari jsou 
si vědomi toho, že investice do příjemného a motivujícího prostředí se 
mnohonásobně vrátí. ///

architekt ————————————————————————————————————

Marco Visconti
lokace --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41053 Maranello, Modena, Itálie
realizační tým  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marco Visconti a D. Chiaruttini,
G. Pairone, C. Ghione, G. Rissone,
P. Bettini, V. Lazzeri
dodavatel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maire Tecnimont S. p. A.
plocha -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 500 m2

rok otevření-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007
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  text luca morbidelli     foto ferrari s. p. a., d. vicario

Restaurace
Ferrari

Restaurace pro zaměstnance Ferrari v Maranellu
je skvělou ukázkou moderní architektury.

Nečekejte bionické tvary ani strohý funkcionalismus. 
Architekt Marco Visconti hledal inspiraci ve tvarech 

využívaných ve světě letadel a rychlých aut.

AERODYNAMICKÉ

/// DESIGN 

TVARY
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„Aerodynamický“ tvar horního 
patra, připomínající část křídla, 
samozřejmě není samoúčelný.

Vzdušný a prosvětlený 
prostor restaurace se stoly 
nepravidelných tvarů podporuje 
relaxaci i sociální vazby.

Schodiště do restaurace 
v prvním patře návštěvníky 
nechá se na chvíli povznést 

nad shon pracovního dne.

Areál Ferrari v Maranellu se od 
půlky 90. let stává přehlídkou 

moderní architektury.



I talskou vytříbenost a výrazný smysl pro detail předává světu již 
čtvrtá generace rodiny Zegna. A díky jejich inovativním střihům, 
exkluzivním materiálům a hi-tech technologiím vám zajistí 
místo na hvězdném nebi vytříbeného vkusu. 

Na začátku všeho byla touha po dokonalosti. Po materiálech, které 
budou splňovat touhy i toho nejnáročnějšího muže. Po střihu, který 
perfektně padne za každých podmínek. Tady se projevila pravá ital-
ská horlivost, která módnímu domu Ermenegildo Zegna dává jasnou 
výhodu před konkurenty. Zakladatel značky neváhal procestovat svět, 
aby objevil ten nejjemnější kašmír, mohér nebo vlnu, jak ve své rodné 
zemi, tak i na vzdálených kontinentech, jako je Austrálie, Asie nebo 
Afrika.  

Po návratu do srdce italských Alp, města Trivero, kde byla značka 
založena, transformoval Ermenegildo Zegna tato vzácná přírodní vlákna 
do příze té nejvyšší kvality. Revoluční míchání s vlnou a jinými surovina-
mi, pak dalo vzniknout látkám s maximální dokonalostí. Jeho úspěch nej-
lépe dokumentuje výrobek vlněné příze o 17 mikronech (pro extra jemné 
kvalitní tkaniny) až po 11,5 mikronu (pro látku Vellus Aureum). Jeden 
jediný lidský vlas má přitom tloušťku 50 až 60 mikronů a nejflexibilnější 
skotský tvíd měří 35 mikronů. 

Na vrcholu tkanin Ermenegildo Zegna je látka nazvaná Vellus Aureum 
Trophy. Jedná se o celosvětový unikát, který módní dům vyrábí v limi-
tované edici maximálně šedesáti kusů. Vybraní klienti si pak mohou 
jednou za rok vybrat materiál přímo na míru. Tkanina Vellus Aureum je 
výsledkem hledání nejlepší světové vlny a Ermenegildo Zegna je jediná 
značka, která nabízí svým zákazníkům materiál, jenž je utkaný přesně 
podle jejich přání a vkusu.

Spolu se stálým zlepšováním látek Ermenegildo Zegna došlo v sedm-
desátých letech přirozeným vývojem i na krejčovské služby a šití obleků 

 V České republice najdete hned dva butiky Ermenegildo Zegna. 
Servis na míru poskytuje butik u prašné brány 3 v Praze 1, ale zájemci 
o konzultaci s odborníkem Zegna, který jim poradí s výběrem, se 
mohou objednat i v butiku v pařížské 18 v Praze 1. 

na míru. Ty jsou založeny na taji dokonale zvládnutého krejčovského 
řemesla, zkušenostech a ruční práci. Služba „Made to Measure“ je špič-
kou na vrcholu ručního šití oděvů a skvěle odráží italskou vášeň značky 
pro vše dokonalé. Módní dům je schopný zhotovit oblek do čtyř až pěti 
týdnů, a přitom vyžaduje jen dvě zkoušky. ///

Historie značky Ermenegildo Zegna se nese 
dějinami světové módy již od roku 1910. Pro všechny 
milovníky nadčasové elegance a dokonale padnoucí 
pánské módy znamená vyvolenou elitu.  

Italská dokonalost na míru

ZEGNA
ERMENEGILDO 

/// PR
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BULGARI OCTO RETRO MASERATI
Nestává se příliš často, aby hodinářská značka prezentovala svoji novinku na 
frankfurtském autosalonu. Pokud jde ale o věhlasnou značku Bulgari, která od 
roku 2012 spolupracuje s automobilovou legendou Maserati, je všechno jinak. 
Skutečně hodinky asi nemohou být se světem aut spjaty více: Jejich retrográdní 
zobrazení minut („skákající“ hodiny jsou zobrazeny v okénku) připomíná otáčko-
měr vozu, prošívání koženého pásku s jemnou perforací zase zpracování kože-
ných sedaček sportovních Maserati. Logo této automobilové značky nese čísel-
ník i spodní strana pouzdra, které tvarově vychází z ikonické řady Octo Finissimo. 
Navíc, šéfdesignér Bulgari, Fabrizio Buonamassa Stigliani, dříve v rámci Centro 
Stile Fiat pracoval na designu automobilů… včetně Maserati Granturismo.

Hodinky jsou k dispozici ve dvou provedeních: Sportovnější GranSport s oce-
lovým pouzdrem s povrchovou úpravou DLC a formálnější GranLusso s pouzdrem 
z 18 karátového růžového zlata. Uvnitř obou bije manufakturně vyráběný vlastní 
strojek Bulgari Calibre BVL 262 s rezervou chodu 42 hodin.

průměr  ——————————————————————————————————————————————————————————————— 41,5 mm
cena  ———————————————————————— 12 500 EUR (GranSport) / 29 900 EUR (GranLusso)

MECHANIKA
Mít kus unikátního 
designu a rafinované 
techniky stále 
s sebou na zápěstí 
může být stejně 
opojný pocit, jak 
sedět v sedle 
ušlechtilého vozu. 
stačí si jen správně 
vybrat.
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HUBLOT CLASSIC 
FUSION UEFA 
EUROPA LEAGUE
Hublot, nyní partnerská značka Ferrari, 
má sport ráda. Šlo například o vůbec 
první luxusní značku, která sponzorsky 
vstoupila do světa fotbalu. Marketin-
gově agilní značka udržuje své spoje-
ní se světem fotbalu nadále a nyní jej 
opět stvrdila touto stokusovou limito-
vanou edicí.

Pro značku typické složité pouzd-
ro „Big Bang“ vyvedené z titanu skrývá 
in-house vyráběný strojek  HUB1143. 
Číselník lemovaný karbonovou lune-
tou nese kromě klasická tří ruček také 
minutový sčítač chronografu, který 
počítá do 30, tedy akorát na odměření 
poločasu.

průměr —————————————————————————————— 45 mm
vodotěsnost  ———————————————————————100 m
cena  ———————————————————————— Nestanoveno 

ULYSSE NARDIN 
MARINE
TORPILLEUR 
MILITARY
Značka, která měla v minulosti téměř 
monopol na tvorbu přesných mecha-
nických námořních chronografů před-
stavila nádherný retro model čerpající 
svými tvary i typografií z odkazu dáv-
ných vojenských hodinek.

Manufakturně vyráběný strojek 
UN118 už ovšem není žádné retro. 
Patentovaná setrvačka Diamonsil 
a křemíkový vlásek zaručují vysokou 
přesnost a odolnost proti magnetismu.

průměr —————————————————————————————— 44 mm
vodotěsnost ————————————————————————— 50 m
cena  —————————————————————————————7 900 CHF

  text redakce    foto uvedené značky/// GADGETS 
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PRIM BIG SHOCK 
RACING DAKAR 
TEAM
Tradiční česká hodinářská značka 
z Nového města nabízí kromě modelů 
s mechanickými strojky vlastní kon-
strukce i tento sportovní model se švý-
carským quartzovým strojkem. Kon-
krétně tento model vyrobený speciálně 
pro dakarský tým Big Shock Racing má 
odlehčené pouzdro a protiprachové 
vložky v tlačítkách chronografu.

průměr —————————————————————————————— 45 mm
vodotěsnost ————————————————————————  50 m
cena  ——————————————————————————————27 000 Kč

GIRARD-
PERREGAUX 
LAUREATO
BLACK CERAMIC
Tento model švýcarské značky, jejíž 
novodobou podobu až do své smrti 
výrazně utvářel italský podnikatel 
a bývalý automobilový závodník Luigi 
Macaluso, dostanete v jakékoliv mys-
litelné barvě, pokud to ovšem bude 
černá… Černé je keramické pouzdro, 
náramek, ocelová luneta i gilošovaný 
číselník. Černočerný image však není 
na úkor funkce. Výrazná luminiscence 
na ručkách i indexech zajistí spolehlivé 
odečítaní času i v nejhlubší tmě.

Manufakturně vyráběný strojek 
GP01800-0025 poskytuje úctyhodnou 
rezervu chodu 54 hodin.

průměr  ——————————————————————————————42 mm
vodotěsnost  ———————————————————————100 m
cena  ————————————————————————————15 900 CHF

ANONIMO 
MILITARE 
VINTAGE 
CHRONOGRAPH
V italské značce Anonimo pracoval 
bývalý personál společnosti Panerai 
po jejím přesunu z Itálie do Švýcarska. 
Nyní potkal podobný osud i Anonimo… 
Nicméně specificky italský přístup 
důmyslná technická řešení zůstávají. 
Dokazuje to i tento nový chronograf. 
Retro nádech se mísí námořním tva-
roslovím, samozřejmě zůstává pro 
Anonimo typická korunka na pozici 12, 
i dobře čitelný, výrazný číselník. Ide-
ální časomíra pro nebezpečná dobro-
družství v potemnělé kabině vojenské 
ponorky.

průměr  ———————————————————— 43,4 mm
vodotěsnost  ————————————————— 120 m 
cena  ——————————————————————3 890 CHF

TAG HEUER 
LIMITED EDITION 
AUTAVIA
K 85. narozeninám legendárního Jacka 
Heuera značka připravila speciální limi-
tovanou edici svého ikonického chro-
nografu Autavia. Autavia byly první 
hodinky, které Jack někdy v roce 1962 
pro značku navrhl a sám navrhl i tento 
výroční model. Hodinek se strojkem 
Heuer caliber 02 bude vyrobeno jen 
1932 kusů. Proč právě tolik nemusíme 
dodávat.

průměr ——————————————————————— 42 mm
vodotěsnost  ————————————————— 100 m
cena ————————————————————— 5 900 USD
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Italský design
s ručním zpracováním



MADE
    IN ITALY
Je to elegantní, lesklé, luxusně vypadající 
a stojí vám to v kuchyni či garáži? Pak je to téměř 
určitě vyrobeno v Itálii.

  text ivan adamovič   foto shutterstock

M oderní italský design vděčí za svůj úspěch tak-
zvanému „italskému ekonomickému zázraku“ 
z období po druhé světové válce. Itálii se podaři-
lo nabrat prudký vzestupný směr a v padesátých 

a šedesátých letech se stala významným výrobcem automobilů, bytových 
doplňků a dalších výrobků. Díky poválečné finanční pomoci Spojených 
států získala tato země podstatnou vzpruhu, která dokázala převálcovat 
poměrně silné poválečné sympatie ke komunismu. Ekonomika zvítězila 
nad ideologií. V letech 1950—1962 se hrubý domácí produkt země zdvojná-
sobil a dříve spíše zemědělský stát se vyšvihl mezi významná centra prů-
myslu. V roce 1955 měla pouze 3 % italských domácností lednici. O dvacet 
let později to již bylo 94 %. 

Druhou nohou, po které italský design kráčí rychle vpřed, byla dlou-
há umělecká tradice. Díky ní si italský design podržel klasické, nadčaso-
vé tvary, aniž by to ubíralo na účelnosti a praktičnosti. Dodnes je takový, 
jaká jsou italská auta: dynamický, lesklý, maličko rozmařilý a bezpod-
mínečně dokonalý. Radost z dokonalých tvarů neztrácejících praktické 
upotřebení spojuje Italy s vkusem Japonců, avšak k tomu všemu ještě 
přidávají zálibu v noblese. Národ s tak slavnou minulostí nemůže trpět 

PININFARINA
Dnes obří koncern byl založen v Turíně roku 1930 Giambattis-
tou „Pinin“ Farinou. Pinin bylo jeho druhé, chlapecké jméno. 
Později rodina obě jména sloučila do jednoho příjmení Pinin-
farina, protože beztak byla firma známá pod tímto jmenným 
spojením. Původně malá dílna se zaměřila na design a výro-
bu karoserií. Po roce existence navázali klíčové spojenectví 
se značkou Alfa Romeo. Farina uměl dodat silným motorům 
pohledné křivky a vozy tak získaly neodolatelné propojení 
vzhledu a výkonu. V roce 1961 převzal řízení firmy syn Sergio 
a došlo také na úspěšnou spolupráci se značkou Ferrari.

průměrné zboží. Výrazné to je ve světě módy, kde ta italská dávno před-
čila francouzskou. Itálie byla zemí, v níž se dařilo luxusnímu zboží v éře 
zámořského obchodu. V 17. století se centrum módy přesunulo do Paříže, 
ale nyní je zpět v Miláně. Stačí jen vyslovit jména módních značek jako 
Armani, Gucci, Prada, Versace, Moschino či Dolce & Gabanna a je jasné, 
kdo dnešní módě diktuje. 

Podobná situace panuje ve světě automobilového designu či třeba 
kuchyňského zboží. Tam Italové mají jen málo konkurentů. V autech se 
jim dařilo spíše na obou koncích cenového spektra — na jedné straně Alfa 
Romeo a Ferrari, na druhé pak lidový Fiat 500 či ikonický skútr Vespa. 
Průměr, střed, to je něco, na co Italové moc neslyší.

V roce 1931 založil Giovanni Alessi známou značku kuchyňských 
výrobků, jež dodnes platí za špičku na trhu. V poválečné éře udělala 
firma dobrý tah, když začala nabízet spolupráci renomovaným desig-
nérům a nespoléhala se jen na vlastní invenci. Tímto způsobem vznikla 
například konvice Kettle od Michaela Gravese, která oznamuje var vody 
pomocí zpívajícího ptáčka, či dnes nejslavnější lis na citrony od Philippa 
Starcka. I to je vlastně typické pro Italy. Nic jim není dost všední, aby se to 
nemohlo stát ikonou. Krásu chtějí hledat a nacházet na každém kroku. ///

/// DESIGN 
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RENZO PIANO
V současnosti nejslavnější italský architekt, proslulý po celém světě 
odvážnými a promyšlenými stavbami. Pochází z rodiny stavitelů 
a v roce 1970 na sebe upozornil pavilonem italského průmyslu pro 
výstavu Expo. Tehdy se pracovně sešel s Richardem Rogersem. Spo-
lečně získali zakázku na vybudování galerie Centre Pompidou (1977) 
v Paříži, která „obrátila na hlavu dosavadní představy o architektuře“, 
neboť působila spíše jako stroj než jako budova. Stavba byla označena 
za high-tech, ale Piano se bránil a vysvětloval, že šlo spíše o ironický 
komentář vůči akademismu jiných architektů a ohlédnutí se za dílem 
Julese Vernea. Následovaly další velkorysé práce, například renova-
ce továrny Fiat v Janově či podíl na novostavbách kolem berlínského 
Potsdamer Platz. Nejslavnější pozdější stavbou se stal mrakodrap 
Shard v Londýně, který zcela změnil panorama tohoto města a rozdělil 
Londýňany na příznivce a odpůrce. Když byl v roce 2012 dokončen, byl 
nejvyšší obytnou budovou v Evropě. V roce 1998 získal Piano prestižní 
Pritzkerovu cenu.

GIORGIO ARMANI
Podle časopisu Forbes nejúspěšnější italský módní návrhář, letos 
mu bylo 83 let. Svou značku založil v roce 1974, světoznámým se 
stal v osmdesátých letech, kdy se stal dodavatelem ošacení pro 
hollywoodské celebrity. Je prý především jeho zásluhou, že se 
tradiční červené koberce, po nichž herci přicházejí na slavnost-
ní zahájení, staly postupem času v podstatě módní přehlídkou. 
Začalo to tím, že pro snímek Americký gigolo navrhl kostýmy 
a poté oblékl herce ještě další stovky filmů. Roční obrat značky 
činí 1,6 miliardy dolarů a jmění samotného zakladatele se odhadu-
je na 8 miliard. Jako jeden z prvních také prolomil zvyk, že model-
ky musejí být extrémně štíhlé, jako jeden z prvních autorů špič-
kové módy začal v polovině devadesátých let navrhovat i zimní 
úbory na lyže. Obléká mimo jiné zpěvačku Lady Gaga. 
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Autentická scéna, 
jako je tato ze 
slavného Le Mans, 
vzniká na základě 
dobových podkladů, 
fotografií i CGI.

Dávný příběh 
z automobilové Tour 

de France ožívá.

  text redakce    foto unique & limited

OŽIVENÉ 
PŘÍBĚHY

VÍCE INFORMACÍ: WWW.UNIQUE-LIMITED.CZ 

Oživit dávno minulé slavné příběhy psané na závodních 
tratích i v jejich zákulisí se vizuálně fascinujícím 

způsobem snaží pražský projekt Unique & Limited.

/// KULTURA 



N a svých obrazech tvůrci zachycují scény, které psaly 
dějiny automobilového sportu. Přinášejí výjevy 
například z Nürburgringu roku 1957, kde Juan Ma-
nuel Fangio se svým Maserati předvedl nezapome-

nutelný závod. Úchvatná je scéna, v níž modré Ferrari 250 GTO projíždí 
za přihlížení kolemjdoucích ulicemi sicilského města během legendár-
ního závodu Targa Florio v roce 1964. Můžete se přenést na adrenalino-
vá klání během Le Mans i formule 1 na řadě dalších slavných závodních 
okruhů. Každý obraz, každá scéna mají svůj reálný příběh.

Autenticky, až fotorealisticky působící obrazy jsou vytvořeny s maxi-
málním ohledem na historickou věrnost. Za tímto účelem jsou tvůrci 
schopni jít až do krajností: inspirováni dobovými fotografiemi a historic-
kými záznamy neváhají vyrazit na místa, kde se příběhy odehrávaly, čer-
pat atmosféru a sbírat podklady. Pracují do takových detailů, jako jsou 
škrábance v laku nebo promáčknutý plech. Finální obraz vzniká kom-
binací fotek a moderních postupů CGI (computer-generated imagery). 
Stejnou techniku využívají třeba i tvůrci hollywoodských filmů. 

Unique & Limited tak vytváří jedinečné limitované edice, které 
jsou zpravidla na prodej pouze v pěti velkoformátových provedeních 
(220 × 94 cm) a pětadvaceti středních (110 × 47 cm) signovaných kopií. 
Profesionálové z Unique & Limited dokážou vytvořit obraz také dle 
přání náročných zákazníků.  Od prosince můžete vidět několik děl 
z jejich dílny také v prostorách Scuderia Praha. ///

 Produkce 
pražského 
studia si získává 
pozornost 
sběratelů po 
celém světě
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  text redakce    foto galerie zdeněk sklenář

Výroční výstava Theodora 
Pištěka rozhodně není 
nostalgická. Vedle starších 
prací jsou k vidění zcela 
nové obrazy.

/// KULTURA 

B yl to omyl. Theodor Pištěk je sice hvězdný malíř 
od pánaboha, byl ale také automobilovým závod-
níkem, a nebýt toho věčného zdržování se malo-
váním, měli bychom hvězdu formule 1, uvedl na 

adresu legendárního výtvarníka grafik Zdeněk Ziegler. A skutečně. 
Theodor Pištěk, široké veřejnosti známý jako malíř, výtvarník kostý-
mů pro desítky filmů, jeden z mála českých držitelů Oscara (za kostý-
my ve filmu Amadeus), ale i Césara, Křišťálového glóbu a Českého lva, 
v mládí závodil a svou lásku k autům a motocyklům projevoval i ve své 
tvorbě. Byl jedním z mála, kterým se v hluboké totalitě podařilo svézt 
se na rychlých strojích světových značek a o své dojmy se dokázal 
podělit v motoristických časopisech. 

V pražské Galerii Sklenář proběhla výstava k jeho 85. narozeninám, 
která ukázala jak jeho starší, tak aktuální tvorbu. K vidění byl i obraz 
Adieu Guy Moll věnovaný legendárnímu závodníkovi. ///

VÍCE INFORMACÍ: 
WWW.ZDENEKSKLENAR.CZ

PIŠTĚK
u Sklenáře

 Obraz „Adieu Guy Moll“ začal Pištěk 
malovat v roce 1995. Do poslední chvíle 
jej neustále přemalovával a kdyby jej letos 
neprodal, nejspíš by jej vylepšoval dál...



  text luca morbidelli    foto nexon digital a archiv redakce

Kde začala 
revoluce

FERRARI 
312 B

T akovým vozem je legendární Ferrari 312 B. Nejelegant-
nější monopost formule 1 své doby s revolučním plo-
chým dvanáctiválcem — prvním plochým motorem 
v závodním světě — získal od roku 1970 pět cenných 

vítězství a začal slavnou vítěznou éru značky Ferrari. 
Nyní, o téměř půlstoletí později, připravila společnost Nexo Digi-

tal dokumentární film, který zachycuje nejen vývoj a úspěchy tohoto 
Ferrari, ale také skvěle vystihuje celkovou atmosféru šampionátu for-
mule 1 té doby.

Vzácné dobové záběry střídají nově natočené a vizuálně velmi 
působivě zpracované konstrukční detaily legendárního vozu. Ve filmu 
hovoří jeho konstruktér Mauro Forghieri (jeho profil jsme přinesli 
v minulém čísle Scuderia Magazínu) a také slavní jezdci Jackie Steward, 
Nicky Lauda, Jacky Ickx, Damon Hill, Gerhard Berger. Působivou 
hudbu doplňuje autentický zvuk dvanáctiválcového boxeru Ferrari.

Dokument srší autentickými emocemi všech zúčastněných. Z kaž-
dého záběru je patrná vášeň pro auta, kterou film dokáže působivě 
předat divákovi, jak to umí jen Italové.

Film Ferrari 312 B: Where the Revolution Begins, jak se jmenuje 
v mezinárodní distribuci, vstoupil do kin v říjnu 2017. Uvidíme, jestli 
bude možnost jej vidět i v našich končinách. ///

Je spousta legendárních závodních aut, ale málokterému 
se dostane takové pocty, aby o něm byl natočen celý film 
a ten se promítal v kinech ve velké části světa.

 Film, který řekne o legendárním Ferrari 
a dobové atmosféře F1 téměř všechno.
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krém ————————————————————————————————————————————

7 bílků  / 2× 55 g cukru krupice
7 žloutků / 50 g vody
550 g mascarpone
Bílek a cukr zahřejte na 65 °C a vyšle-
hejte do pěny. Žloutky, vodu a cukr 
zahřejte na 85 °C a pak vyšlehejte spo-
lečně s mascarpone. Nakonec obojí 
spojte dohromady, našlehaný bílek 
krém odlehčí.

savojský piškot -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 bílků / 250 g cukru / 5 žloutků
250 g hladké mouky
Vyšlehejte bílky a cukr do pěny, 
postupně přidávejte žloutky a nakonec 
mouku. Těsto rozlijte na plech a pečte 
na 190 °C asi 8–9 minut.

sirup na máčení piškotů  ——————————————————

50 g cukru a 50 g vody vařte do rozpuš-
tění cukru. Pak přidejte 100 g espre-
ssa a 25 g likéru Amaretto di Saronno. 
Namočené pišk oty prokládejte kré-
mem. Nakonec posypejte práškovým 
kakaem.

Jak si doma
udělat pravé 
tiramisù
(podle Daniela Combiho)

T aké italské sladkosti mají původ v různých regionech, 
jež si svou tradici hýčkají. Existuje ale jeden dezert, 
který je stejný po celé zemi a který má s Itálií spojený 
celý svět — tiramisù. Dnes už víme, že nad u v názvu 

skutečně patří obrácená čárka a že to je složenina slov, jež zname-
ná „vyzvedni mě vzhůru“. Je totiž takovou kalorickou bombou, že vás 
může nakopnout podobně jako silné presso. Je to vlastně skládanka 
z piškotů nasáklých likérem a z krému, jehož základem je tučný sýr 
mascarpone. Jenže podobně jako u ostatních italských dezertů, i zde 
platí, že co vypadá jednoduše, vzniká často velmi pracně, pokud chce-
te dosáhnout plné a originální chuti.

Pravé tiramisù si můžete objednat třeba v restauraci La Bottega 
Tusarova, kde v kuchyni kraluje i italský cukrář Daniele Combi. „Žiju 
v Česku už patnáct let a za tu dobu šla zdejší gastronomie velmi vzhů-
ru,“ svěřuje se nám. „Pamatuju si, že kdysi měli Češi o italských dezer-
tech podobně svéráznou představu jako o pizzách, které také neměly 
s původní italskou pizzou moc společného. Servírovalo se tu tiramisù, 
které z původního receptu nemělo snad ani jednu věc — ani mascarpo-
ne, ani vaječné žloutky, ani likér… Snad jen kakaový posyp byl správně.“

Italská sladká kuchyně často používá syrové vaječné žloutky, což by 
mohlo zastánce přísné hygieny vyděsit. Není ale třeba se bát. Pokud 
už je nějaký podnik tak precizní, že do tohoto dezertu žloutek začlení, 
jako třeba zmíněná La Bottega Tusarova, použije pasterované žloutky, 
které navíc při míchání krému ještě zaleje vroucím cukrovým rozva-
rem, což žádná salmonela nepřežije.

Víme, že třeba kávu si Ital nevychutnává vsedě v kavárně jako Stře-
doevropan, ale vypije ji často rychle u pultu. Stejně tak v Itálii není 

   text ivan adamovič     foto la collezione

Říkáte „italská kuchyně“? Itálie je rozlehlá a v různých krajích 
vypadá její gastronomie vždy trochu jinak. Na jednom se ale 

shodneme: základem jsou kvalitní suroviny a snaha nezahnat 
dalším zpracováním jejich chuť. Totéž platí o italských dezertech.

DOLCE 
MŇAMANA

/// GASTRO
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 Italské dezerty patří ve světě na 
samotný vrchol cukrářského umění. Mají 
tradici, ale nespoléhají pouze na ni.

ani velká tradice vysedávání v kavárnách a cukrárnách. Zákazníci tu 
obvykle nakupují minizákusky ve velkém, na váhu, a odcházejí s nimi 
domů. Bez něčeho sladkého v lednici by totiž žádná italská domácnost 
nebyla kompletní. 

Dalším rozdílem oproti českým zvyklostem je, že Italové rádi spoju-
jí s různými svátky v roce konkrétní druhy zákusků. Tradiční vánoční 
sladkostí je pro většinu Italů panettone. Vypadá trochu jako velký muf-
fin a dnes se dá sehnat hotový v kdekteré samoobsluze. Jenže kupo-
vaný nikdy nechutná tak, jak by měl. Správně se totiž nechává kynout 
z čerstvého kvasu a jeho příprava zabere tři dny. V dřívějších dobách 
bylo možné před Vánoci u vrat továren vidět všude stejný výjev — jak 
zaměstnanci proudí domů s tímto sladkým kynutým bochníkem 
v ruce. Bývalo totiž zvykem rozdávat jej dělníkům jako vánoční dar od 
majitele továrny. V některých rodinách drželi zvyklost nechat panetto-
ne netknutý až do začátku února, neboť pak má prý jeho tvrdá kůrka 
léčivé schopnosti.

„Na Velikonoce si dáme rádi colombu, která se peče ve formě ve 
tvaru holubice,“ vyjmenovává Daniele, „a k svátku žen zase patří 
dezert zvaný mimosa, který vypadá jako žlutá květina.“

Italské dezerty opravdu patří ve světě na samotný vrchol cukrář-
ského umění, a jestli chcete vytáhnout jako protiargument třeba fran-
couzské makronky, Ital vám hned vysvětlí, že i ty vymyslel jeho kra-
jan, ovšem pracující za lepší peníze pro francouzský královský dvůr. 
Obyvatelé Apeninského poloostrova mají díky příhodné poloze své 
země štěstí na vysoce kvalitní suroviny. Z Itálie prý pocházejí nejlepší 
lískové ořechy na světě, nejlepší citrony i jablka, na Sardinii se prý pěs-
tují ty nejlepší pistácie… A takové mascarpone či silný citronový likér 
limoncello prokážou sladké kuchyni také neocenitelnou službu.

Italského původu je i lískooříšková nutella, která proslavila pozdější 
cukrářské impérium Ferrero. Vznikla v době po druhé světové válce, 
kdy bylo drahé kakao, tudíž panoval nedostatek čokolády a cukráři za 
ni hledali nějakou náhradu. Dnes už je situace jiná a čokoládě holdují 
Italové i Češi. I v tom má italská kuchyně dlouhou tradici, sahající do 
koloniálních dob. Itálie byla vždy mezi prvními zeměmi, kam doputo-
valy delikatesy z Nového světa, mezi něž se řadí i čokoláda.

Poměrně časté je v italské sladké kuchyni užívání nejrůznějších 
likérů, popřípadě rumu. I v tom se liší od našich sladkostí. Ty totiž 
silně abstinují (punčový řez je jen šidítko), a když nějaké cukrářství 
nabídne v Česku zákusek s alkoholem, třeba omamný neapolský baba 
al rum, nejde moc na odbyt. Ital si také rád dá k zákusku místo kávy 
dezertní víno lisované z přezrálých hroznů.

V Itálii si obecně příliš nepotrpí na klasické dortové řezy, které 
dominují cukrárnám v našich krajích. Jejich sladkosti jsou mnohem 
rafinovanější, což nutně neznamená, že jsou nějak složité. O tom by 
vám mohla vyprávět panna cotta, což je v překladu vařená smetana. Je 
to jen smetana vařená s želatinou a cukrem zalitá ovocnou či karame-
lovou polevou. Ale jaká je to dobrota! Docela jednoduché jsou i sicilské 
cannoli, trubičky ze smaženého těsta, do kterého se přidává i bílé víno, 
plněné ricottou, případně ovocem. Jednoduše lahodné. Anebo hruštič-
ka San Martin pečená v červeném víně. Ano, zase ten alkohol… Anebo 
profiterolky, ty báječné koule plněné krémem a přelité čokoládou. 
Anebo nejrůznější biskvity či sladké těstovinové taštičky. Anebo…

Tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Jistě znáte slovní 
spojení „sladká Francie“. My si myslíme, že mnohem trefnější je říkat 

„sladká Itálie“. ///



www.albertmichlerdistillery.com
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1 Enzo Ferrari se nenarodil 
v Maranellu, ale v blízké Modeně. 

V Maranellu je nyní sídlo společnosti, 
v Modeně úžasné muzeum, které 
nenavrhl nikdo jiný než zesnulý 
architekt Jan Kaplický. Součástí muzea 
je i rodný dům Enza Ferrariho. V tomhle 
případě jde spíš o místo odkazující na 
tradice značky a na život starého pána, 
zatímco v muzeu v Maranellu najdete 
zejména ikonické automobily Ferrari.

2 První automobil Maserati byl… 
Byl vyroben ze dřeva. Postavil ho 

Carlo Maserati, když při své stáži ve Fiatu 
ve volném čase navrhl jednoválec, který 
umístil na čtyřkolové dřevěné šasi.

3 Všichni víme, že Ferrari 
vyrábí drahá auta. Zajímavou 

výjimkou bylo Ferrari 330GT, které se 
v roce 1985 na aukci Sotheby’s prodalo 
za 10 000 liber. To byla v té době cena 
běžného rodinného automobilu. 
Nepředstavitelné především s ohledem 
na dnešní aukční boom…

4 V roce 1969 prodal Enzo Ferrari 
polovinu své společnosti 

značce Fiat. Donutily ho k tomu 
okolnosti a nutnost dalších investic do 
vývoje. Po jeho smrti v roce 1988 prodal 
jeho syn Piero Ferrari dalších čtyřicet 
procent svého podílu a rodině tak 
zůstalo pouhých deset procent 
vlastnictví.

5 Ve třicátých letech se značka 
Maserati stala významným 

výrobcem lodních motorů. Hrabě 
Theo Rossi složil pro jeden svůj rychlý 
člun dva vidlicové šestnáctiválce 
Maserati za sebe a vytvořil tak 
motor V32! Legendární konstruktér 
hydroplánů Cantieri Timossi použil 
v roce 1958 vylepšenou verzi 
modelu V8 z úspěšného modelu 
Maserati 450S pro svůj člun a hned 
s ním získal titul mistrovství světa 
hydroplánů v roce 1958. Tato loď 
byla v roce 2013 vydražena v aukci za 
280 500 dolarů.

6 Nyní patří Ferrari a Maserati 
do jedné skupiny, ale dříve to 

byli dva nesmiřitelní rivalové. Když se 
v roce 1978 stal Sandro Pertini italským 
prezidentem, vzal si jako služební 
automobil Maserati Quattroporte Royale. 
A co na to Enzo Ferrari? Když Pertini 
navštívil továrnu Ferrari, Enzo ani nevyšel 
ze své kanceláře, aby ho přivítal.

7 V roce 2004 se značka Maserati 
s vozem MC12 vrátila na závodní 

kolbiště. Bylo to po dlouhých 37 letech. 
Vůz postavený na platformě Ferrari 
Enzo slavil úspěchy v šampionátu 
FIA GT. Zvítězil na okruhu Zhuhai 
International Circuit v Číně.

7 VĚCÍ
které jste o Ferrari
a Maserati určitě 
nevěděli*

/// ZAJÍMAVOSTI   text jan červenka   foto maserati s. p. a.

*  A pokud ano, 
jste znalec! 



Soukromý ráj
na Mauríciu

Naše specialistky na Maurícius a Seychely.
Procestovali jsme svět. Poradíme Vám.
www.DELUXEA.cz

Lucie
Rybová
724 730 014

Jindřiška
Jelínková
724 065 778

Veronika
Mračnová
+421 948 548 908

Zajišťujeme luxusní dovolenou

V hotelech jsme bydleli

Dáme Vám osobní rady

Zájezdy připravujeme na míru

DINAROBIN BEACHCOMBER
Golf & Spa Resort, Maurícius

Na skvostném poloostrově na jihozápadním pobřeží 
ostrova Maurícius, jemuž dominuje majestátní hora          
Le Morne, se nachází elegantní hotel Dinarobin. Celý 
resort je zahalen v tropické přírodě, která zaručuje 
intimitu a únik od všedních starostí i těm nejnáročnějším 
návštěvníkům. Resort disponuje skvělým golfovým 
hřištěm o osmnácti jamkách a unikátními Spa Clarins.

MAIA
Luxury Resort & Spa, Seychely
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Big Bang Ferrari.
Titanové pouzdro inspirováno ikonickou 
řadou Ferrari. Vlastní strojek vyrobený 

v manufaktuře Hublot UNICO chronograph.
Vyměnitelný pásek s patentovaným 

úchytem. Limitovaná edice 1000 kusů.
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