
scuderia m
agazín

2016  č.12

scuderia magazín
2016  č. 12Časopis příznivců a přátel vozů Ferrari a Maserati

maserati Levante je tady. Ferrari gTc4 Lusso.
Od F40 po LaFerrari. Auta a jejich lidé.



Patříme ke špičce na trhu privátního bankovnictví a se svými 

klienty pracujeme celé roky, ve vzájemné důvěře a respektu. 

Naše úspěchy jsou proto vždy společným dílem. 

Staňte se jeho součástí i vy. 

Díky našim klientům víme, 
že úspěch jen potvrzuje  
zvolenou cestu

www.csobpb.cz

CB_16011_Inzerce oceneni_240x300.indd   1 12.05.16   13:25

2 |



Milí příznivci Ferrari a Maserati,

příchod Maserati Levante představuje pro značku začátek zcela nové 
etapy. První SUV legendární značky způsobuje v segmentu luxusních 
sportovně užitkových vozů velké pozdvižení a jsme za jeho úspěch 
moc rádi.

Další etapu zahájila i Scuderia Praha otevřením nového sídla. 
Hlavní změny vyplývají z přítomnosti prodejních prostor i servisu 
značek Ferrari a Maserati na jednom místě.

V čísle Scuderia Magazínu, jež právě držíte v ruce, naleznete kromě 
představení těchto novinek také informace z klubového života těch, 
kterým se italské sportovní vozy staly životním stylem. Tipy 
na nejlepší cesty v Evropě, kde se dají vytříbené jízdní vlastnosti 
Vašich vozů vychutnat, a hypersportovní LaFerrari nám dalo 
vzpomenout na další mimořádné legendární vozy značky Ferrari, 
které psaly historii automobilismu, tedy jeho nejpokrokovější části.

Přejeme Vám krásné léto
Ing. Zdeněk Kubát

spolumajitel Scuderia Praha a.s.

úvodník

„Pří�chod 
Maserati 
Levante 

představuje 
pro značku 

začátek zcela 
nové etapy.“
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Ikonický tvar, design, 
prvotřídní materiály  
a nejmodernější technické 
vybavení v jedinečném 
balení ekologicky nejšetrnější 
budovy v Evropě. Služby 
na hotelové úrovni, vlastní 
wellness s bazénem  
a tělocvičnou, absolutní 
soukromí a bezpečnost, 
to vše jen těžko hledá 
konkurenci. V TOWER, Prague 
nabízí špičkové bydlení 
navržené a šité na míru těm 
nejnáročnějším. Těm, kteří  
si to opravdu zaslouží.  
Vítejte nahoře.

vtower.cz
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Ferrari 458 MM Speciale
Výjimečný projekt pro významného klienta Ferrari z Velké Británie:  
Seznamte se s jedinečným MM Speciale

Slovem unikát se v poslední době velmi plýtvá. Auta mohou být exkluzivní, výjimečná, ale skutečně unikátní? 
Pak musí existovat pouze jeden jediný kus. To je případ nového Ferrari 458 MM Speciale, které vzniklo dle přání 
a představ klienta ze Spojeného království. Nevychází z poslední žhavé novinky Ferrari, modelu 488 GTB, nýbrž 
z jeho předchůdce, osazeného atmosférickým osmiválcem o objemu 4,5 litru – konkrétně z provedení Speciale 
s výkonem 605 koní. Z novější verze si však vypůjčilo některé funkční prvky, například sací otvory za dveřmi, 
které umožňují motoru lépe dýchat. Celá karoserie je ručně vyrobena z hliníku a uhlíkových vláken a nemá ji 
žádné jiné Ferrari. Přední nárazník obsahuje chladiče, které jsou více klopené a zároveň umístěné blíže k sobě 
pro ještě efektivnější funkci. V zadní části vozu pak najdeme speciální odtrhovou hranu, jež optimalizuje přítlak 
napříč celou karoserií. Velká pozornost byla věnována předním i zadním světlům, která byla upravena tak, aby 
ladila s celkovou vizí nového 458 MM. Zákazník si přál extrémně sportovní linie karoserie podpořené vkusnou 
barevnou kombinací. Bílý lak Bianco Italia je zde doplněn pruhem v barvách italské trikolory, který se táhne 
od přídě až na střechu. Tmavé sloupky čelního skla dávají této novince vizáž drahé závodní helmy. Unikátní jsou 
také ráfky, jež byly vytvořeny pouze pro tento speciál. Uvnitř se může nový majitel těšit z výkonného 
audiosystému a koženého čalounění Cioccolato s bílým prošíváním. Rovněž bílé jsou i doplňky středového 
tunelu v okolí ovládacích prvků. Vůz byl důkladně otestován šéfem zkušebních jezdců Ferrari Dariem Benuzzim. 
Poté byl na okruhu v Modeně předán svému šťastnému a nadšenému vlastníkovi.

novinky | text: Richard Herbich, foto: Ferrari S.p.A.

 Celá karoserie je 
ručně vyrobena 

z hliní�ku a uhlí�kových 
vláken. Nemá ji žádné 

jiné Ferrari. 
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VýznaMný úSpěch V anketě Mezinárodní Motor roku
Dvojité vítězství a prestižní ocenění pro motory z Maranella

Mezinárodní anketa Motor roku je jednou z nejvýznamnějších soutěží, srovnatelná například s udělováním titulu Auto roku. Odborná porota 
63 expertů z více než třiceti zemí letos udělila hlavní cenu dvakrát přeplňovanému osmiválci Ferrari, který dnes najdeme v modelech 488 GTB, 488 Spider 
a v lehce upravené podobě také v kabrioletu California T. A to není vše, tato pohonná jednotka získala i speciální ocenění Sportovní motor roku a Nový 
motor roku v objemové kategorii od tří do čtyř litrů. Tyto úspěchy potvrzují, že návrat Ferrari k dvojitému přeplňování proběhl tím nejlepším možným 
způsobem, porotu zvláště okouzlila nulová prodleva při sešlápnutí plynu, síla napříč celým spektrem otáček a také překrásný zvuk. Předseda ankety 
Mezinárodní motor roku Graham Johnson dodává: „Pro přeplňované motory jde o obrovský krok kupředu po stránkách účinnosti, výkonu a flexibility. 
Skutečně jde o nejlepší v současnosti vyráběný motor, na který se bude navždy vzpomínat.“ Ferrari svůj úspěch dovršilo vítězstvím dvanáctiválce 
s objemem 6,3 litru, použitého v modelu F12tdf, který ovládl kategorii pro zdvihový objem nad čtyři litry.

králoVSká náVštěVa V Modeně
Museo Enzo Ferrari přivítalo vzácného hosta s modrou krví

Výkonný ředitel automobilky Ferrari Sergio Marchionne slavnostně uvítal britského 
prince Edwarda v muzeu Enza Ferrariho v Modeně. Člen královské rodiny se do Itálie 
vypravil společně se zástupci nadace vévody z Edinburghu, která podporuje miliony 
mladých lidí ve věku od 14 do 24 let v jejich snaze uspět. I automobilka Ferrari bere 
sociální otázky mladých velmi vážně, proto princ Edward přijal z rukou pana 
Marchionneho kus zadního křídla z monopostu F138 (posledního s atmosférickým 
motorem) z roku 2013, který podepsali současní jezdci Sebastian Vettel a Kimi 
Räikkönen. Tento artefakt bude zřejmě vydražen a získané finance poputují k mládeži, 
která potřebuje podporu. Akce se účastnil také John Surtees, světový šampion z roku 
1964, který zvítězil právě s Ferrari, jeho nadace pomáhá lidem postiženým následkem 
nehod s návratem do běžného života. Princ Edward si poté se zájmem prohlédl továrnu 
Ferrari, vyzkoušel si současné modely na trati i na silnici a zvláště ocenil oddělení 
Classiche, které pečuje o klasické vozy.
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představení – Ferrari Gtc4lusso | text: Karel Táborský, foto: Ferrari S.p.A.

luxus za všech 
okolností
Před pěti lety Ferrari šokovalo svět svým pojetím 
luxusu a výkonu pro každý den ve formě inovativního 
modelu FF. Nyní pokračuje další kapitolou tohoto 
příběhu, je zde nové GTC4Lusso.
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svým názvem vůz odkazuje na slavné 
historické modely 330 GTC, 330 GT 
a 250 GT Berlinetta Lusso, na jejichž 
unikátní kombinaci vlastností hodlá navázat 
touto atraktivní novinkou. Číslo 4 v názvu 

pak značí čtyři pohodlné sedačky uvnitř. Model 
GTC4Lusso vznikl, aby si řidič i jeho posádka mohli 
užívat vysoký výkon, luxus i zábavu ve všech 
myslitelných situacích – ve městě, v zasněžených horách, 
na zakroucených okreskách i rychlých dálnicích a klidně 
také na závodním okruhu. Vůz je vybaven moderní 
technikou, která zvládne jakékoliv podmínky. Vpředu 
uložený vidlicový dvanáctiválec s objemem 6,3 litru 
nabídne výkon 690 koní při 8000 ot./min. a točivý 
moment 697 Nm při 5750 ot./min. Ke každodenní 
použitelnosti přispívá fakt, že osmdesát procent točivého 
momentu je k dispozici už od pouhých 1750 ot./min. 
Zvuk motoru odráží univerzálnost GTC4Lusso – 
ve městě diskrétní a kultivovaný, pod plným plynem 
na otevřené silnici charakterní a plný síly.

trakce
Dokonalou trakci zajišťuje inovativní systém pohonu 
všech kol Ferrari 4RM Evo, podpořený systémem 
kontroly trakce Side Slip Control 4.0. K vektorování 
točivého momentu nyní dochází rychleji, vůz tak může 
svižněji reagovat na měnící se podmínky na silnici. 
GTC4Lusso je rovněž vybaveno systémem řízení zadní 
nápravy 4RM-S, který natáčí zadní kola po směru či 
proti směru přední nápravy, čímž zlepšuje obratnost 
i stabilitu vozu. Jízdní dynamice prospívá také použití 
elektronicky řízeného diferenciálu E-Diff a adaptivních 
tlumičů SCM-E, které poskytnou ještě vyšší komfort 
i jistotu na vašich cestách.

Už původní model Ferrari FF vynikal svou 
aerodynamickou čistotou, která skvěle kombinovala 
funkční i estetické prvky. Svěží tvář GTC4Lusso tento 
přístup ještě více zdokonalila: silueta jeho střechy, 
zakončené spoilerem inspirovaným klasickým 330 GTC, 
je nyní nižší, aniž by ubírala prostor posádce a jejím 
zavazadlům. Příď vozu respektuje současný styl Ferrari, 

Pokročilý pohon všech kol 
zajišťuje trakci za všech 
podmínek

Praktické Ferrari do reálného života má spoustu prvků 
usnadňujících život uvnitř vozu

Luxus pro každý den. Praktický 
vůz nemusí vypadat tuctově.

její integrované sací otvory vedou čerstvý vzduch 
k motoru a nápadné žebrované výdechy za předními 
blatníky zase pomáhají s odvodem tepla z motorového 
prostoru. Výrazná zdvojená zadní světla opticky rozšiřují 
zadní partie GTC4Lusso, stejně jako zadní difuzor se 
čtyřmi koncovkami výfuku a svalnatě klenuté zadní 
blatníky.

interiér hýčká
Řidič a pasažéři jsou uvnitř GTC4Lusso obklopeni 
výjimečnými materiály i moderní technikou – koncept 
duálního kokpitu dělí vnitřek na zóny určené k řízení 
i zábavě. Kompaktní volant disponuje řadou ovládacích 
prvků, které zaručí, že ho nikdy nebudete pouštět z ruky. 
Máme zde nastavení tlumičů SCM-E i jízdních režimů, 
ovládání blinkrů, světel i stěračů a také pádla řazení, 
pokud chcete převzít kontrolu nad sedmistupňovou 
dvouspojkovou převodovkou. Posádka ocení, že se 
Ferrari zaměřilo na dokonalejší odhlučnění kabiny 
a například také tišší chod klimatizace, může tak 
cestovat ve větším klidu a pohodlí. Novinkou 
u GTC4Lusso je infozábavní systém s Full HD 
obrazovkou o úhlopříčce 10,25 palce, který je možné 
snadno ovládat dotykem či pouhými šesti fyzickými 
tlačítky. Disponuje navigací s 3D mapami a také funkcí 
duálního zobrazení, kdy řidič i spolujezdec vidí různý 
obraz. Pasažér na přední sedačce může rovněž sledovat 
digitální displej před sebou, ukazující rychlost, otáčky 
motoru, boční přetížení a další zajímavé informace.

sportivo
Nové GTC4Lusso nabídne cestování na té nejvyšší 
úrovni a v tempu hodném Ferrari – jeho maximální 
rychlost činí 335 km/h a na stokilometrovou rychlost se 
dostane již za 3,4 sekundy, 200 km/h zvládá za  
10,5 sekundy. Kvalitní a plnohodnotný přírůstek do stáje 
plnokrevníků, který si můžete objednat již nyní. ■

Model GTC4Lusso 
vznikl, aby si řidič i jeho 

posádka mohli uží�vat 
vysoký výkon, luxus 

i zábavu ve všech 
myslitelných situací�ch.
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Interiéru dominuje kombinace moderní 
techniky a výjimečných materiálů

Aerodynamicky čistá karoserie vyniká 
elegancí i dynamickými tvary
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novinky | text: Richard Herbich, Ferrari Owners’ Club, foto: Maserati, Ferrari Owners’ Club

pod Vlajkou MaSerati
Na moře vyplouvá inovativní loď s trojzubcem na přídi

Legendární italský jachtař Giovanni Soldini vyrazí do sezony 2016–2017 s novým 
plavidlem s názvem Maserati Multi 70. Jde o trimaran s délkou 21,2 metru, jenž byl 
vyvinut studiem Van Peteghem Lauriot-Prevost a optimalizován týmem Gitana. 
Využívá zcela nový přístup, díky kterému může při plavbě stoupnout nad hladinu 
a dramaticky tak omezit kontaktní plochu s vodou. Díky této technologii dosahuje 
rychlostí přes 40 uzlů. Automobilka Maserati s Giovannim Soldinim spolupracuje 
už od roku 2013 a je jeho hlavním sponzorem, proto se loď může chlubit elegantním 
modro-bílým lakem s logem a názvem tohoto slavného italského výrobce 
sportovních vozů.
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Stejně jako v předchozích letech i pro tento rok připravil klub pro své členy 
několik zajímavých akcí, aby měli nejen možnost pořádně projet své vozy, 
ale také navštívit zajímavá místa a prožít další nevšední zážitky. První akce 
je již za námi a klubovou sezonu jsme tentokrát otevřeli s plnou parádou 
orientačním závodem po silničkách Vysočiny. Počasí nám vyšlo perfektně 
a o zábavu bylo po celou dobu postaráno, zejména pokud šlo o hledání 
indicií. Přes veškeré nástrahy se nakonec všichni úspěšně dostali do cíle 
a hlavní cena našla své vítěze. Z dalších akcí, které členy ještě letos čekají, 
lze zmínit červnový rodinný víkend v Jižních Čechách, jenž se již v klubu 
stává tradicí, srpnovou československou jízdu pro Človíčka a také zářijový 
výlet do Maranella spolu s návštěvou Lago di Garda a jeho okolí. 

Jízda pro Človíčka se velmi pravděpodobně zařadí mezi nejzajímavější 
akce v klubové historii. Ferrari klub ve spolupráci se Scuderií Praha, Maserati 
klubem a se Shell Česká republika připravuje krásný výlet, který začíná 

v Praze a končí ve Vysokých Tatrách. Samotný účel cesty je zaměřen 
na pomoc Diakonii Západ a jejímu stacionáři Človíček. Díky mnoha 
partnerům, kteří přislíbili pomoc, a podpoře médií se bude jednat o velmi 
příjemnou akci se zastávkami v několika městech, na několika vybraných 
benzínových stanicích Shell. Již samotná místa večerních zastávek dojezdů 
zaručují příjemné a zajímavé prostředí pro všechny účastníky. Více informací 
o akci lze získat u všech hlavních organizátorů. 

Zářijový výlet do Itálie ve spojení s návštěvou továrny Ferrari patří již 
tradičně mezi klasické klubové výlety. Každopádně i v tomto roce se Ferrari 
klub snaží pro své členy o zajímavé složení sezony tak, aby měl každý člen 
možnost si v klubovém programu najít, co ho zajímá. Věříme, že i díky 
tomu je před námi ještě mnoho let s klubem Ferrari, který bude svým 
členům dále zprostředkovávat radost a nezapomenutelné zážitky ve spojení 
s fenoménem Ferrari.

Ferrari ownerS’  club připraVuje
Rokem 2016 začíná Ferrari Owners’  Club svoji již osmou sezonu, začíná již osmý rok fungování fajn společenství 
přátel, nadšenců a fanoušků, které spojuje jedna věc. A tou je značka Ferrari.
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Mezi luxusní SUV majestátně vplul 
dlouho očekávaný model Maserati 
Levante. Velmi působivý vůz s pohonem 
všech čtyř kol má všechny předpoklady 
stát se králem této kategorie.

vytříbené křivky
Design vozu je vyváženým mixem elegance a agresivity. 
Výrazná přední maska s trojzubcem, trojice výdechů 
na boku vozu, tvar zadních světel… charakteristické 
prvky designové DNA Maserati jsou zde. Smyslně 
přivřené „oči“ světlometů vůz opticky odlehčují 
a přidávají na dynamice výrazu. Linka nad zadními koly 
vytváří svalnatý dojem a opticky zmenšuje zadní partii. 
Celkově vůz působí agilně a přes svou velikost lehce 
a dravě, jak se na pravé Maserati sluší.

inteliGentní koně
Motory byly vždy chloubou Maserati. Benzínový 
třílitrový vidlicový šestiválec V6 se dvěma turby dosahuje 
zdánlivě nemožného. Podává velmi působivý výkon 
ve spojení s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi 
CO2. Lehké stlačení plynového pedálu uvede do pohybu 

představení – Maserati levante | text: Pavel Hrůza, foto: Maserati

příchod krále
Maserati je legendou světa asfaltových silnic více než století. Nyní rázným pohybem 
paže zapíchl Neptun svůj trojzubec mimo černý koberec, aby se ujmul vlády i zde.

obrovský výkon doprovázený jedinečným zvukem 
motoru, typickým pro všechny vozy Maserati. 

Motor Levante, který navrhlo oddělení Maserati 
Powertrain, byl zkonstruován výhradně pro Maserati 
v továrně Ferrari v Maranellu. V motoru jsou použité 
vysoce pokročilé konstrukční inovace, které zvyšují jeho 
palivovou efektivnost. Vysokotlaký systém přímého 
vstřikování paliva zlepšuje spalování v celém rozsahu 
otáček. Dodává totiž atomizované palivo přímo 
do spalovací komory, zatímco v obou hlavách válců jsou 
dva časovací variátory s plynulou fází, které zrychlují 
nebo zpomalují načasování ventilů sání a výfuku. Dvě 
paralelní turbodmychadla s nízkou setrvačností 
radikálně zmenšují prodlevu turba a přidávají vyšší 
pružnost i rychlejší odezvu. 

Motor je naladěn na výkon 430 k nebo 350 k. Levante 
S zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,2 sekundy a maximální 
rychlost činí 264 km/h, zatímco Levante s motorem 
350 k zrychlí z 0 na100 km/h za 6,0 sekundy a dosáhne 
nejvyšší rychlosti 251 km/h. 

Zajímavou alternativou k benzínovému motoru je 
zcela nový dieselový třílitrový šestiválec V6 s turbem 
s variabilní geometrií (VGT). Úchvatných 275 koní 
a 600 Nm točivého momentu umožňuje Levante vystřelit 
z 0 na 100 km za 6,9 sekundy a dosáhnout nejvyšší 
rychlosti 289 km/h. 

není luxus bez koMFortu
Aktivní odpružení, nastavitelná jízdní výška, a navíc 
režim Easy Entry. To vše přispívá k dokonalé jízdě 
na jakémkoliv povrchu. Vyberte si maximální komfort 
na rozbitých nebo nezpevněných cestách, maximální 
tuhost podvozku pro sportovní dynamickou jízdu nebo 
nechte inteligentní podvozek dělat svou práci. Poradí si 
s jakoukoliv situací, před kterou Levante postavíte.

Aby mohlo Maserati Levante hrát spolehlivě dvojroli 
luxusního SUV a robustního terénního vozu 4x4, 
disponuje nejvyspělejšími technickými výdobytky 
současné techniky. Společně s převratným pohonem 
všech čtyř kol Q4 využívá také aktivního odpružení, 
které zvyšuje nebo snižuje světlou výšku vozidla podle 
potřeby či preferencí.

Asfaltové silnice 
pokrývají 

zanedbatelnou část 
zemského povrchu. 

Levante ví...

Zají�mavou 
alternativou 

k benzí�novému 
motoru je zcela 
nový dieselový 

tří�litrový 
šestiválec V6 

s turbem 
s variabilní� 

geometrií� (VGT).
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Přes sebevědomé tvary má Levante nejnižší 
součinitel odporu ve své třídě

Levante vyzařuje dynamiku  
a sílu stejně jako jeho čistě 
silniční bratři
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Můžete si zvolit z celkem šesti nastavení výšky včetně 
polohy Park vzhledem k povaze vozovky nebo terénu. 
Od vysoké světlé výšky pro opravdovou jízdu terénem 
až po nízké nastavení pro jízdu na dálnici. Nastavení 
výšky v zájmu maximální efektivnosti má současně vliv 
na provozní režim motoru. Skvělé odpružení zajišťují 
vysoce oceňované tlumiče Maserati Skyhook, které 
plynule rozdělují tlumící účinek. V základním nastavení 
je na prvním místě pohodlí. Při dynamičtější jízdě se 
však tlumiče zpevní a vůz získá výrazně sportovnější 
charakter.

Bezklíčové zapalování, kufr o objemu 550 l, parkovací 
kamera, adaptivní tempomat, to jsou další praktické 
prvky, které dělají Levante autem pro každý den.

co na pedálu, to na kolech
Aby Levante zůstalo řidičským vozem, musí se vaše vůle 
prostřednictvím řízení přenést co nejvěrněji 
a nejrychleji na cestu. Stará se o to osm rychlostních 
stupňů, čtyři jízdní režimy. Se všemi možnostmi se 
počítá. Promyšlená konstrukce osmistupňové 
automatické ZF převodovky zajišťuje přesné řazení 
rychlostních stupňů a výjimečný výkon. Převodovku 
a motor řídí auto-adaptivní software, který dokáže 
rozpoznat jak způsob řízení, tak stav vozovky a podle 
toho uzpůsobí řazení rychlostí. K dispozici jsou čtyři 
jízdní režimy (Normal, Sport, Offroad a I.C.E.), které se 
volí pomocí tlačítek poblíž řadicí páky. Každý režim 
může být kombinován s manuální nebo automatickou 
převodovkou. 

Režim Auto Normal 
Tento režim poskytuje dokonalou rovnováhu mezi 
luxusem a sportovním charakterem v čistém stylu 
Maserati. Pro maximálně pohodlnou jízdu a co nejnižší 
spotřebu paliva je řazení rychlostí při nízkých otáčkách 
plynulé. Když software zaznamená sportovnější způsob 
jízdy, řazení převodových stupňů směrem nahoru se 
automaticky posune do vyšších otáček.  

Režim Manual Normal  
V tomto režimu řidič využívá stejných výhod jako 
v režimu Auto Normal, navíc je ovšem možné pružně 
řadit pomocí volitelných páček na volantu nebo pomocí 
páčky na středovém tunelu. Když se otáčky blíží mezní 
hodnotě, systém automaticky zařadí vyšší převodový 
stupeň. Dolů řadí tak, že vybere vždy ten nejvhodnější 
převodový stupeň pro rozpoznaný způsob jízdy.  
 
Režim Auto Sport  
Řazení převodových stupňů je rychlejší a v zájmu 
sportovnějšího stylu jízdy je posunuto do vyšších 
otáček. V tomto režimu se otevírají výfukové klapky, 
aby si všichni mohli užít proslulého zvuku motoru 
Maserati v jeho plné síle. Funkce ESP zasahuje do řízení 
méně a ponechává tak více prostoru řidiči. Průběh 
záběru pedálu plynu je agresivnější a u benzínových 
motorů se také aktivuje přeplňování.  
 
Režim Manual Sport
Řidič má plnou kontrolu nad převodovkou. Funkce 
přeplňování je aktivována na maximum. ESP zasahuje 
do řízení méně, ventily výfuku jsou otevřené pro ještě 
důraznější zvuk, změna převodových stupňů je rychlejší 
a ostřejší, průběh záběru plynu je agresivnější a motor 
lze vytočit do maximálních otáček, aniž by do toho 
systém zasahoval. Jedinou automatickou funkcí je 
řazení směrem dolů v případě, že otáčky jsou příliš 
nízké.  
 
Režim Manual Offroad  
V tomto režimu se světlá výška vozu zvýší o 25 mm 
oproti výšce normální. Pro správné přizpůsobení se 
terénu, při jízdě do kopce či z kopce, se změní průběh 
ESP. Tento režim také změní nastavení motoru, 
převodovky a pedálu plynu tak, aby co nejlépe 
vyhovovaly jízdě v terénu.  
 
Režim Automatic Offroad  
Tento režim zachovává všechny výhody režimu Offroad 
nastavení do drsného terénu. Pohodlí však zvyšuje 
automatickým řazením. Řidič se tedy může plně 
soustředit na zvládání terénních nástrah.  
 
Režim I.C.E. (Increased Control & Efficiency)  
Tento režim slouží nejen pro jízdu na zledovatělém 
nebo jinak kluzkém povrchu, ale zajišťuje i tišší 
a plynulejší jízdu včetně nižší spotřeby paliva. V režimu 
I.C.E. je řazení jednotlivých stupňů téměř neznatelné 
a děje se automaticky při optimálních otáčkách tak, aby 
spotřeba paliva byla nižší a jízda tišší. Přeplňování 
motoru je zmírněné, výfukové klapky zůstávají zavřené 
až do hodnoty 5000 ot./min., rovněž průběh záběru 
plynu je v zájmu dokonalého pohodlí plynulejší. 

Standardem je vedle koženého 
čalounění multimediální 
systém ovládaný 
prostřednictvím 8,4" 
dotykového displeje a rádio 
s osmi reproduktory

Ve verzi Zegna je interiér 
vyveden ve speciální kombinaci 
prémiové kůže a přírodního 
hedvábného vlákna
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zvukový Mistr 
Dokonalý akustický zážitek v Levante nabízí výkonný 
surround audiosystém Bowers & Wilkins. Pochází 
z dílny stejných techniků, kteří vytvořili reproduktory 
Diamond řady 800, jež zvukaři v řadě nejlepších 
světových nahrávacích studií používají na referenční 
odposlechy. K vytvoření bohatého zvukového zážitku 
uvnitř Levante bylo zapotřebí mnoho hodin poslechu 
a vytrénovaného sluchu odborníků. Sedmnáct 
reproduktorů celého systému je promyšleným způsobem 
začleněno do architektury vozu tak, aby akustika byla co 
nejlepší a aby si všichni pasažéři ve voze mohli kdykoliv 
užívat naprosto úchvatného zvukového zážitku. 

Součástí systému jsou středopásmové reproduktory 
Kevlar pro přesné a čisté vokály. Nejmodernější 
hliníkové výškové reproduktory pak zachytí i ty 
nejjemnější drobnosti, jako například sotva znatelné 
přejetí paličky přes činel. 

Vedle akustických funkcí disponuje surround sound 
systém Bowers & Wilkins i všestranným přehráváním 
zvolené hudby z jakéhokoliv média. Má totiž 
zabudovaný USB konektor, takže k němu můžete snadno 
připojit například iPhone nebo jiné digitální zařízení 
s uloženou hudbou, nebo můžete hudbu přehrávat 
přímo přes Bluetooth. 
 
inForMace, ovládání a sMyslové požitky, 
vše na dotek
Uprostřed palubní desky leží nervové centrum Maserati 
Levante: nový dotykový ovládací systém Maserati 
(MTC) s 8,4" displejem, který slouží k příjemnému 
ovládání mnoha systémů a zařízení vozu. Systém 
zahrnuje autorádio, rozhraní Bluetooth, satelitní 
navigační systém (pokud je vestavěn) a také připojení 
vnějších zdrojů, jako jsou mobilní telefony, tablety nebo 
notebooky. Pomocí vstupu Aux-In, zdířek USB a čtečky 
SD karet lze na displeji přehrávat hudbu nebo, pokud 
auto stojí, sledovat filmy či si prohlížet fotografie. 
Systémem MTC se navíc ovládá vyhřívání předních 
sedaček, větrání ve voze, vyhřívání volantu, zámek 
palubní přihrádky nebo zatahování volitelného zadního 
stínítka. V nabídkách systému MTC se nachází 
jednotlivé možnosti pro konfiguraci řady hlavních 
systémů vozu, a to prostřednictvím ikon zobrazených 
ve spodní části displeje. Novým otočným ovladačem 
za řadicí pákou se ovládá rádio a další nastavení audio 
médií. Informační a zábavní systém je naprosto 
moderní, má v sobě zabudované také systémy Apple 
CarPlay nebo Android Auto, které umožňují zobrazit 
a ovládat váš mobilní telefon pomocí displeje 
na konzole. Veškeré funkce a aplikace telefonu je tedy 
možno jednoduše ovládat přes dotykový displej MTC. 
K ovládání nejrůznějších funkcí pomocí hlasových 
pokynů mohou navíc uživatelé telefonu iPhone využít 
osobního asistenta Apple Siri. 

Levante je typické Maserati, jen se nyní nebojí divočiny. 
Součástí volitelné výbavy je i tažné zařízení.

vkus pro krásné věci
Čistá poezie vnímaného luxusu je vyjádřena v každém 
detailu. Na středové konzole, nad palubní přihrádkou 
v předních a zadních dveřových panelech lze standardní 
čalounění v barvě Black Piano nahradit volitelným 
čalouněním. K dispozici je výběr z povrchové úpravy 
v elegantním dřevě nebo technická dekadence 
z uhlíkových vláken. Dva druhy dřeva s otevřenými póry 
a matným povrchem dodávají interiéru luxusní, 
přirozený vzhled a příjemný pocit na dotek. 

bezpečí uprostřed bouře
Levante poskytuje bezpečný úkryt za všech podmínek. 
Varování před kolizí, upozornění na opuštění  
jízdního pruhu, couvací kamera i systém pro 
panoramatický rozhled, to vše přispívá k bezpečí 
posádky nového vozu.

Nekompromisně vyvážený vůz přichází ve správnou 
chvíli. Nabízí mix emocí, užitné hodnoty, prvotřídní 
kvality i nebývalých řidičských zážitků. To vše 
s legendárním znakem trojzubce na masce. Ať žije král 
Neptun ve vodě i na souši! ■

Dokonalý 
akustický zážitek 
v Levante nabí�zí� 
výkonný surround 
audiosystém 
Bowers & Wilkins. 
Pochází� z dí�lny 
stejných techniků, 
kteří� vytvořili 
reproduktory 
Diamond  
řady 800.
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leGendární F40
Když se řekne Ferrari, spoustě petrolheadů se vybaví 
model F40 – nástupce legendárního 288 GTO, které bylo 
postaveno na oslavu 40. výročí značky Ferrari. Ve své 
době představovalo to nejrychlejší, nejsilnější a nejdražší 
Ferrari, které se dostalo do prodeje. Ba co víc, tato ikona 
je posledním vozem maranellské značky, jenž byl osobně 
posvěcený jejím zakladatelem Enzem Ferrarim. První 
auta sjela z výrobní linky už v roce 1987 a celkem jich 
bylo vyrobeno 1311 kusů. F40 se tehdy oficiálně 
prodávalo za 400 000 dolarů, ale některé dobové zprávy 
mluví o tom, že vážní zájemci byli ochotni za tento klenot 
zaplatit i čtyřnásobek! Konstruktéři na vůz, jehož design 
vytvořilo tradičně studio Pininfarina, poprvé ve větší 
míře použili materiály jako kevlar, karbonové vlákno 
nebo hliník. V té době a dlouho po ní nic vyspělejšího 
nebylo.

Vývoj prvních prototypů začal už v roce 1984 jako 
evoluce úspěšného modelu 288 GTO, který sbíral trofeje 

Geneze – Ferrari F40, Ferrari F50, enzo a laFerrari | text: Karel Táborský, Pavel Hrůza, foto: Ferrari S.p.A.

na vrcholu evoluce
Čas od času Ferrari představí vůz, jenž demonstruje technickou nadvládu značky obzvlášť výrazným 
způsobem. Převálcuje soupeře i srdce fanoušků, vzbudí obdiv insiderů i laiků. Vždy znovu definuje 
hodnoty stojící za slavnou značkou, stejně jako aktuálně hypersport LaFerrari.

ve slavných závodech, a Enzo Ferrari nechtěl ponechat 
nic náhodě. F40 mělo být jednoduše to nejlepší auto, 
které lze vyrobit. Proto dostalo pod kapotu přeplňovaný 
osmiválec o objemu 2936 cm3, jejž doplňovala dvojice 
turbodmychadel IHI. Výsledek byl vskutku velkolepý – 
na zadní kola motor posílal celých 478 koní a 577 Nm 
točivého momentu. To všechno v autě, které suché vážilo 
pouhých 1100 kilogramů! A teď se zamyslete nad tím, že 
toto všechno Ferrari dokázalo už v roce 1987. Výkon je 
velmi působivý i v dnešním měřítku. F40 byla 
neuvěřitelně rychlá, což dokazuje jen několik čísel. 
Z nuly na sto to uměla za 3,8 sekundy a na plný plyn jela 
za ohlušujícího řevu celých 324 km/h.

Ferrari F40 bylo auto, v němž šlo hlavně o maximální 
zážitek z jízdy. Na komfort se vůbec nehledělo, nebyla 
zde ani klimatizace. První modely dokonce neměly ani 
stahovací okénka. Manuální kličky na dveřích přišly až 
později. O hudbu za volantem se staral báječný 
osmiválec pod kapotou, takže nebylo potřeba ani 
jednoduché rádio. F40 bylo prvním opravdovým 
průkopníkem hyperaut a legenda, která si vydobyla 
nesmrtelný status.

silniční ForMule F50
Rok 1995 přinesl zcela nový model v podobě Ferrari F50 
– dvousedadlový roadster s odnímatelnou střechou, 
který čerpal inspiraci ze závodů Formule 1. Vzhledově 
navazoval na F40, ale daleko větší důraz tady byl kladen 
na absolutní aerodynamickou dokonalost. Každá křivka 
měla svůj důvod, pevnou a jasnou funkci. Srdcem auta 
byl atmosféricky plněný dvanáctiválec o objemu 
4698 kubíků, který přímo vycházel ze závodního motoru 
3,5 l V12 s označením Ferrari 641, s nímž továrna v roce 
1997 závodila ve Formuli 1. To byl jasný důkaz toho, že 
továrna to myslí smrtelně vážně. Maximální výkon byl 
520 koní a točivý moment 470 Nm při 6500 otáčkách. 
Vše doplňuje manuální šestistupňová převodovka 
v jedné z nejhezčích řadicích kulis všech dob. 
Pohotovostní hmotnost dosahovala úžasných 1397 kg! 
Výsledkem nízké hmotnosti a točivého dvanáctiválce 
bylo zrychlení z nuly na sto za 3,8 sekundy 
a i s otevřenou střechou byla maximální rychlost 
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Mytické Ferrari F40 bylo nejvýkonnějším 
vozem své doby a také důležitou součástí snů 

celé generace motoristických nadšenců

Ferrari F50 vzniklo dalším vývojem F40

LaFerrari. Ztělesnění perfekcionismu 
týmu z Maranella těžko hledá 
konkurenci.
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328 km/h. Čtvrt míle s pevným startem proletěla F50 
s časem 12,1 sekundy a konečnou rychlostí 198 km/h. 
K dramatu řízení přispíval i fakt, že tady nejsou žádné 
elektronické asistenční systémy. Dokonce ani ABS. Je to 
řízení ve své nejryzejší podstatě. Vždyť nemá ani 
posilovač a řízení je v malých rychlostech extrémně 
těžké.

Jakkoliv bylo Ferrari F50 mimořádně fascinující auto 
s technikou přímo odvozenou ze závodů, nikdy se 
nestalo tak populárním jako jeho předchůdce F40. A to 
mělo všechny předpoklady k tomu, aby se stalo 
opravdovou legendou. Zpracování je prvotřídní, 
obrovské panely karoserie krásně sedí a elektronická 
přístrojovka musela být ve své době čisté sci-fi. A pak je 
tady podvozek. Zadní náprava je připevněná k bloku 
motoru a všude kolem vidíte jen exotické materiály. 
Špičková přehlídka posedlosti dech beroucí technikou.

Mytické enzo 
Bitva o vrchol potravního řetězce sportovních vozů však 
nebude nikdy dobojována. Další šelma z maranellské 
stáje tak musela být zcela nová… Nástupnické Ferrari 
Enzo přišlo v roce 2002. Neobvyklý design měl 
na svědomí Ken Okuyama ze studia Pininfarina a byl 
inspirován světem Formule 1 (viz přední kapota 
evokující nos monopostu). Rovněž technika čerpala 
z vrcholné okruhové soutěže. Masívní využití karbonu, 
elektrohydraulické řazení, aktivní aerodynamika 
i kontrola trakce, to vše jsou technologie, které značka 
prověřila během náročných závodů. Uvnitř vozu tloukl 
atmosférický šestilitrový dvanáctiválec nové generace 
(architektura motoru obdobná jako u osmiválce 
Maserati Quattroporte), který produkoval 660 koní při 
7800 otáčkách za minutu. To stačilo 1479 kg těžkému 
vozu ke zrychlení na stovku lehce nad 3 vteřiny 
a maximální rychlosti 355 km/h.

Ferrari F40 začalo éru hyperaut

Ferrari Enzo evokovalo monopost  
formule 1 ještě více než jeho předchůdci
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Jak samotný název napovídá, v LaFerrari se zhmotnily 
všechny hodnoty, na kterých kultovní značka stojí
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Z mytického Enza byly odvozeny také okruhový 
speciál Ferrari FXX a Maserati MC12. Přes veškerou 
pompu, které Enzo na počátku své kariéry budilo, mu 
později šlapal na paty drzoun z vlastních řad: menší 
a levnější Ferrari 430 Scuderia. Dnes se Enzo prodává 
za částky přesahující milion dolarů.

revoluční laFerrari
Skvostné LaFerrari vyvolává od svého představení 
mnoho vášní. Jakkoliv jsou F40 a F50 mimořádné 
počiny těch neschopnějších automobilových mozků 
všech dob, nejnovější LaFerrari posouvá laťku na zcela 
jinou úroveň. Je to hybrid, ale na rozdíl od běžných aut 
tady není elektrický pohon proto, aby ušetřil palivo 
a neotravoval okolí nadměrným hlukem. Účelem 
elektrického motoru je učinit LaFerrari ještě rychlejším. 
Za kódovým označením F150 se skrývá absolutní vrchol 
toho, co je dnes možné vyrobit. Během dvou let 
produkce od roku 2013 vzniklo pouhých 499 exemplářů 
a všechny z nich jsou prodány jen nejvěrnějším 
zákazníkům ikonické italské značky. Také stojí více než 
1 milion dolarů.

Podobnost s 30kusovým závoďákem FXX se vůbec 
nesnaží zakrýt, protože z něj z velké části vychází. 
Použitá technika je ale ještě více fascinující. Jedná se 
o první hybrid značky Ferrari a zároveň také 
nejvýkonnější auto, které kdy v Maranellu vyrobili. 
Pohání ho spalovací motor o objemu 6,3 litru, jenž ze 
svých dvanácti válců dokáže dostat výkon 800 koní 
a točivý moment 700 Nm. Ten je navíc podpořen 

elektrickým motorem se systémem KERS (Kinetic 
energy recovery system), který během brzdění dokáže 
ukládat vytvořenou energii do baterií a následně ji 
použít k podpoře spalovacího motoru další dávkou 
výkonu. Celkový kombinovaný výkon LaFerrari je 
963 koní a 900 Nm! To vše se přenáší pouze na zadní 
kola, protože továrna si je jistá, že její podvozek dokáže 
tuto sílu efektivně přenést na asfalt. Motor je spojen se 
sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, která 
dokáže řadit rychleji, než jste schopni mrknout.

Jakkoliv je mechanická technika a použití nesmírného 
množství karbonu při konstrukci šasi impozantní, 
integrování nemodernějších elektronických systémů 
LaFerrari je doslova dech beroucí. Implementována je 
elektronická kontrola stability, ABS s automatickým 
rozdělením brzdného účinku mezi jednotlivá kola 
s karbonovými kotouči, třetí generace elektronického 
diferenciálu E-Diff nebo magnetoreologické tlumiče 
s dvojitými solenoidy. Všechnu tuto parádu pak 
doplňuje aktivní aerodynamika, jež pomáhá auto 
přitlačit k silnici a vyvinout tak maximální přítlak.

Pro lepší představu se zamyslete nad těmito čísly: 
LaFerrari zrychlí na stovku pod tři sekundy, dvě stě 
pojede už za sedm vteřin, a pokud podržíte plyn 
na podlaze, budete se řítít maximální rychlostí 
349 km/h. Název napovídá, že skvostný vůz je čistou 
esencí toho, co pojem Ferrari znamená a dlouhou dobu 
znamenat bude. V dohledu není nikdo, kdo by mohl 
LaFerrari sesadit z trůnu. ■

technická data
Ferrari F40
Motor: 2936 cm3, dvojité turbo, V8
Maximální výkon: 478 koní @ 7000 ot./min.
Převodovka: 5stupňový manuál
Suchá hmotnost: 1100 kg
Doba výroby: 1987–1996 (1311 vyrobených kusů)

Ferrari F50
Motor: 4698 cm3, V12, DoHC
Maximální výkon: 520 koní @ 8500 ot./min.
Převodovka: 6stupňový manuál
Pohotovostní hmotnost: 1397 kg
Doba výroby: 1995–1997 (349 vyrobených kusů)

Ferrari enzo (F60)
Motor: 5998cm3, V12, DoHC
Maximální výkon: 660 koní @ 7800 ot./min.
Převodovka: elektrohydraulická automatická převodovka
Pohotovostní hmotnost: 1479 kg
Doba výroby: 2002–2004 (400 vyrobených kusů)

Ferrari laFerrari
Motor: 6262 cm3, V12, DoHC
Maximální výkon: 800 koní @ 9250 ot./min.
Převodovka: 7stupňový dvouspojkový automat
Pohotovostní hmotnost: 1585 kg
Doba výroby: 2013–2015 (499 vyrobených kusů)

Vozy určené původně k pokoření 
všeho, co se pohybuje na silnicích, 
jsou nyní vyhledávanou 
komoditou šťastných sběratelů

O absolutní�m 
vrcholu 

potravní�ho 
řetězce 

sportovní�ch vozů 
není� pochyb. 

Nejnovější� 
LaFerrari posouvá 

laťku na zcela 
jinou úroveň.
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historie | text: redakce, foto: Ferrari S.p.A., Shutterstock

rodokMen hřebce 
Ferrari se stalo jednou z nejikoničtějších obchodních značek na světě. 
Vzpínající se černý hřebec je součástí tužeb a snů mnoha mužů, jen málo 
z nich má však to štěstí vůz s ikonickým emblémem vlastnit. Pohlédněme 
na historii znaku, který tolik vystihuje dravý charakter vozů, jež jej nesou.

Obchodní značka je jakousi virtuální nádobou. Její 
hodnota je vnímána odlišně v závislosti na tom, jak je 
tato „nádoba“ naplněna – zda kladnými, nebo 
zápornými prvky, vzrušujícími, či strohými, 
dynamickými, či tradičními. Její náplň vzniká postupně. 
Tvoří ji každý závodní, technologický, designový i jiný 
úspěch či neúspěch. 

Představte si sebe sama jako mladého závodního 
jezdce, který v roce 1923 v hřmící Alfě Romeo vyhrává 
automobilový závod nedaleko italské Ravenny. Tento 
mladý muž je – jak dnes lidé říkají – vizionář. Miluje 
závody a motory, jež se stanou jeho životem. Pochází 
z Modeny, prodal rodinný dům, aby mohl zakoupit 
závodní vozy, a jeho jméno zní Enzo Ferrari.

Je obklopen davem, uchváceným vzrušením ze 
závodů. Ty jako by symbolizovaly futuristické nadšení 
z rychlosti, ale také radost z konce nejstrašnějšího 
konfliktu, jaký lidstvo dosud zažilo – první světové 
války. Přítomna je rovněž místní šlechta: na tribuně se 
nacházejí hrabě Enrico Baracca s hraběnkou Paolinou 
(podobná scéna je mistrovsky ztvárněna ve filmu 
režiséra Ivana Zachariase Coppa di Sicilia, zachycujícím 
tehdejší sicilský závod Targa Florio). Národní hrdost 
páru souvisí s jejich synem Francescem, hrdinným 
italským pilotem, který bojoval v první světové válce se 
svým obávaným stíhacím letounem SPAD, na němž 
dosáhl tuctů vítězství, než zahynul nad pohořím 
Montello. Jak bývalo v těchto dobách zvykem, jeho 
letoun nesl – coby dědictví středověkých turnajových 

klání – symbol vzpínajícího se černého hřebce, zvaného 
Nibbio, na němž jezdil ve vojenské škole ve městě 
Pinerolo. 

Tento malý „Cavallino“ (koník), v oné době 
vyobrazovaný s malým písmenem „c“, je v současnosti 
vzpínajícím se koněm – Cavallino Rampante – znakem 
Ferrari. Dnes je již natolik známým symbolem, že se stal 
jednou z celosvětově nejznámějších a nejmilovanějších 
obchodních značek. 

Cavallino Rampante tyto hodnoty získal v průběhu 
komplikované a fascinující historie. Po prvním setkání 
v Ravenně nabídla hraběnka Paolina Enzovi dar, 
emblém ze synova letadla, a vyzvala Enza, aby jej umístil 
na svůj závodní vůz pro štěstí. Dar byl vyjádřením 
náklonnosti, ale svědčil i o jisté unáhlenosti vzhledem 
k tragickému konci jejího syna a tomu, že jej obdržel 
automobilový závodník. Snad tomu Enzo porozuměl. 
A tak se 9. června 1932 v průběhu závodu 24 hodin Spa 
kůň, poupravený Ferrarim (s ostřejšími tvary, zdviženým 
ocasem na rozdíl od dříve volně visícího a umístěný 
na štítu ve žluté barvě města Modena, korunovaný 
italskou trikolórou) poprvé objevil na automobilech Alfa 
Romeo stáje Scuderia Ferrari. (V té době bylo Enzovi 
necelých 35 let a zanechal závodění, aby se mohl stát 
manažerem stáje Scuderia, která nesla jeho jméno 
a symbol.)

Aby byl příběh celý, kůň i štít se objevovali 
na dokumentech a dopisních papírech počínaje 
16. listopadem 1929, kdy byla Scuderia založena. Ovšem 

Hraběnka Paolina 
nabí�dla Enzovi 
dar, emblém ze 
synova 
letadla, a vyzvala 
ho, aby jej umí�stil 
na svůj závodní� 
vůz pro štěstí�.
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Poprvé se Cavallino 
objevil na letounu 

SPAD stíhacího esa 
1. sv. války 

Francesca Baracca

poprvé se Ferrariho Cavallino Rampante zúčastnil 
závodu v roce 1932. Scuderia fungovala do roku 1937 
a rozšířila popularitu znaku mezi veřejností i svými 
zaměstnanci. V roce 1938, kdy Ferrari odešel do Milána, 
aby vedl oficiální závodní tým automobilky Alfa Romeo, 
znak zmizel a byl nahrazen čtyřlístkem milánské firmy. 
Úzká spolupráce mezi Ferrarim a Alfou trvala méně než 
dvě sezony; rozdílné názory na technické i jiné 
záležitosti přesvědčily Enza k návratu do Modeny 
a k zahájení vlastních obchodních aktivit. Kvůli smlouvě 
ovšem nemohl užívat své vlastní jméno: po období čtyř 
let nesmělo žádné auto nést název Ferrari. Táž smlouva 
rovněž zakazovala užívání loga Scuderia Ferrari. Aby 
mohl postavit svá první dvě auta modelu 815 S, založil 
Enzo firmu Auto Avio Costruzioni.

Čtyřleté omezení přerušilo vypuknutí druhé světové 
války. Během ní Enzo s odvážným optimismem postavil 
továrnu v Maranellu a vyráběl obráběcí stroje pro 
použití ve zbrojním průmyslu. V roce 1947, poté, co 
pominula právní omezení a svět vzhlížel vstříc své 
obnově, se první „Ferrariho Ferrari“, model 125 S, stalo 
realitou. Logo, kombinující Cavallino Rampante, 
italskou trikolóru a žlutou barvu města Modeny, bylo 
nápadně umístěno na kapotě. 

Znamenalo to snad návrat do minulosti? Ne. Pro své 
vozy Enzo transformoval logo stáje Scuderia v obchodní 
značku. Štít byl nahrazen čtyřúhelníkem a písmena „SF“ 
(Scuderia Ferrari) jménem Ferrari. Tak se zrodila 
obchodní značka. Jenže na rozdíl od jiných případů 
založení nové obchodní značky byl Ferrari již spojován 

se jmény jako Tazio Nuvolari, Nino Farina, Achille Varzi, 
Louis Chiron, Guy Moll a dalšími jezdci, kteří závodili 
a vyhrávali za stáj Scuderia. Tyto osobnosti dodaly 
značce důležité hodnoty, všechny spojované s odvahou, 
vítězstvím a „Italstvím“.

Všechny tyto hodnoty se v průběhu posledních 62 let 
nesmírně rozšířily. Je to vzrůst, kombinující vzrušení 
z výroby výjimečných automobilů, které jsou vždy 
odlišné – mnohé se stávají sběratelskými předměty, 
o něž se bojuje v aukčních síních celého světa – se 
skutečně unikátními sportovními výsledky, prokázanými 
ziskem mnoha titulů a trofejí.

Nic z toho by však nebylo možné bez mužů v pozadí – 
ať už triumfujících, nebo tragicky zahynulých. Nade 
všechny ostatní však vystupují dvě jména: Tito muži – 
nejprve Enzo a později Luca di Montezemolo – uspěli 
v šíření emocí, respektu a hrdosti spojených s malým 
žlutým obdélníkem od první chvíle, kdy byl poprvé 
umístěn na přídi prvního Ferrari, které v dubnu 1947 
opustilo brány továrny v Maranellu.

A štít, tedy Scudetto? Proč toto první logo Ferrariho 
sportovních aktivit zmizelo a kdy se objevilo znovu? 
Chceme-li nakreslit jakýsi rodokmen společné existence 
obdélníku a štítu, musíme se ještě jednou vcítit 
do Enzovy mysli. Jakmile se splnil jeho sen stát se 
výrobcem (a kdo by mohl zapomenout na jeho slavný 
výrok: „Jsem někým, kdo snil o tom, stát se Ferrarim.“), 
minulost stáje Scuderia se zdála být jen vzpomínkou. Již 
nebylo třeba umisťovat jeho vlastní logo, silné 
a ambiciózní, na automobily nesoucí jinou obchodní 
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značku. Celý rok se tak Scudetto neobjevilo. Byl to stálý 
a rostoucí úspěch vozů z Maranella, stále více užívaných 
v mezinárodních závodech soukromými jezdci a týmy 
vedle oficiálních týmů Ferrari, co přivedlo Ferrariho 
k myšlence obnovit staré logo ve tvaru štítu. 
Modernizovaný a vypilovaný štít Scudetto se poprvé 
objevil 16. března 1952 na Velké ceně Syrakus. Od té 
doby jej závodní vozy Ferrari nosí vždy.

V případě automobilů prodávaných soukromníkům 
pro užívání v běžném silničním provozu nebo 
na závodní dráze se pravidla liší. Navzdory tomu, že 
soukromí majitelé často umisťovali Scudetto na své vozy, 
prvním silničním Ferrari s logem ve tvaru štítu byl až 
model 288 GTO z roku 1984. Pravidlem se stalo 
označování speciálních modelů Ferrari – F40, F50, Enzo 
a FXX – ty všechny nesou štít. Toto pravidlo bylo později 
rozšířeno na ultrasportovní vozy modelů Challenge 
Stradale, 430 Scuderia a Scuderia Spider 16M, zatímco 
pro ostatní modely se od poloviny 90. let stal populární 
součástí volitelné výbavy.

Sportovní logo Ferrari nikdy nenahradilo obchodní 
značku, která v průběhu let prošla malou, zato 
významnou změnou a která zdobí přídě všech 
automobilů opouštějících Maranello. Nejenom 
silničních, ale i závodních, a to včetně vozů formule 1, 
u nichž se jinak vše obětuje pro snížení hmotnosti. Jenže 
nikdo nejspíš neodstraní tak výjimečné a jedinečné logo 
zosobňující hodnoty, které pro celý svět znamená 
obchodní značka Ferrari. ■

gENEALogIE:
1923
Enzo Ferrari dostává vzpínajícího se koně 
původně patřícího Francescu Baraccovi
1929
Štít se začíná užívat na dokumentech stáje 
Scuderia
1932
Štít se objevuje na vozech Alfa Romeo při 
závodech ve Spa
1940
Ferrari staví svůj první automobil; používání 
vzpínajícího se koně bylo zakázáno 
smlouvou s Alfou Romeo
1947
Obdélníkové logo se poprvé objevuje 
na automobilech Ferrari; od té doby je 
umístěno na všech automobilech této 
značky
1952
Od Velké ceny Syrakus v roce 1952 nesou 
štít všechny tovární vozy
1984
Prvním silničním automobilem Ferrari 
nesoucím logo ve tvaru štítu je model 288 
GTO
2000
Logo ve tvaru štítu je umisťováno 
na všechny závodní vozy a jako volitelná 
výbava na všechny ostatní vozy 
automobilky 
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zatímco atraktivní poloha dosavadních 
prodejen poblíž centra měla nepochybně své 
výhody, řešení provozních záležitostí bylo 
občas noční můrou. „V roce 2008 jsme rychle 
expandovali prodeje a zároveň byl velký tlak 

z Itálie na implementaci nových designů showroomů. 
Tehdy dostavovaná budova E-Gate nabízela takřka 
okamžitou dostupnost a atraktivní polohu jen kousek 
od centra, takže jsme se rozhodli udělat showroomy tam 
a hledat vhodnou lokalitu pro přesun servisu a další 
výstavbu,“ vzpomíná Robert Pergl na důvod výběru 
předchozího areálu sídla na Evropské ulici. „Za pár let byla 

možnost získat dlouhodobý pronájem areálu v Čistovické 
ulici a v první etapě tam šel servis, nicméně bylo jasné, že 
je jen otázkou času, kdy přijde druhá etapa a showroomy 
se vrátí k servisu na jedno místo.“ To se právě teď stalo 
a showroom i servis značky se přestěhovaly do zcela 
nového objektu v Čistovické ulici.

„Ulehčí nám to i provoz. Přestože je vzdálenost mezi 
Evropskou a Čistovickou jen pár kilometrů, jste při 
převozu vozů na showroom limitováni třeba počasím. Pro 
oddělení servisu a prodeje je navíc efektivnější 
komunikovat osobně.“

představení | text: Scuderia Praha, foto: Scuderia Praha

all in one 
nový showrooM 
scuderia praha
Vše na jednom místě a v luxusním balení. S tímto mottem byl otevřen nový areál 
v Čistovické ulici se showroomem značek Ferrari a Maserati. Prodejna i servis 
tak konečně sídlí na jednom místě. Navíc místě velmi stylovém a odpovídajícím 
prestiži zastupovaných značek.
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Úkolem integrovat vše do jednoho, tedy současného 
areálu servisu na Čistovické ulici, byla pověřena 
společnost Qarta architektura. Zkušený a kreativní tým 
českých architektů si s návrhem vyhrál tak, aby dodržel 
všechny nároky italských továren týkající se 
korporátního designu a zároveň mu vtisknul vlastní duši 
a sladil celý areál do funkčního a designového celku. 
„Zadáním projektu od Scuderie Praha bylo navrhnout 
nový showroom pro Ferrari a Maserati. Pozemek pro 
navrhovaný objekt byl vybrán hned vedle stávajícího 
servisu v Praze – Řepích. Toto umístění se jevilo jako 
nejlepší i z provozního hlediska, aby byly showroom 
i servis na jednom místě,“ říká architekt Tomáš Němec.

inspirace testarossa
Ostré a čisté tvary showroomu jsou inspirovány 
tvaroslovím automobilů Ferrari 80. let. Vstup do objektu 
evokuje boční chladicí sání legendárního Ferrari 
Testarossa. Urbanistické tvarování a zalomení objektu 
do tvaru V potom reaguje na zalomení ulice Slánská. 

Tímto lehkým natočením je zároveň dosaženo lepší 
viditelnosti obou částí bibrandového showroomu.

Architekti společnosti Qarta architektura 
ve spolupráci se svými italskými kolegy vyladili také 
detaily interiéru tak, aby vyhovovaly náročným 
požadavkům mateřských značek. Z hlediska corporate 
identity Ferrari a Maserati byly především předepsány 
druhy povrchů, materiálů a řešení jednotlivých detailů 
interiéru. Ale i zde, jako například u velkoformátové 
dlažby, bylo na výběr ze tří předepsaných typů. 
Korporátní požadavky také například určují, kolik má 
v jaké místnosti být použito obrazů či polepů skla 
a podobných doplňků. Celkové pojetí interiéru je však 
dílem českých architektů. Samotná stavba jak 
z urbanistického pohledu, tak i z hlediska dispozičního 
uspořádání je kompletně z rukou českého týmu. 

Oproti jiným showroomům značek Ferrari a Maserati 
je patrný čistý a jednoduchý design s použitím luxusních 
materiálů. Také propojení servisu a showroomu novým 
dvorem, vytvoření veřejného předprostoru se zelení 
a lavičkami jsou unikátními prvky budovy. Lehké 
vykonzolování jihozápadního rohu objektu dodává 
budově na lehkosti.

vybrané Materiály
Fasáda objektu je vytvořena z hliníkových desek 
ve speciálním odstínu, který se používá pouze pro 
showroomy Scuderie. Veškeré prosklení i vstupní dveře 
do showroomu jsou čtyři metry vysoké. Netradiční jsou 
i všechny vnitřní dveře, které jsou tři metry vysoké. 
Podlaha je z velkoformátové italské dlažby. Nasvětlení 
automobilů je pomocí speciálních difuzorů vytvořených 
z dvojité barrisolové blány. Interiérové niky jsou 
obloženy plechy saténového vzhledu a barvy šampaň.

Nový showroom poskytuje 
ušlechtilým vozům více než 

důstojné prostředí

Interiér splňuje náročné 
požadavky značek na materiály 
a kvalitu zpracování

Ostré a čisté 
tvary showroomu 

jsou inspirovány 
tvarosloví�m 
automobilů 

Ferrari 80. let.
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OPERATIVNÍ LEASING

30 000 Kč

SPLÁTKA

48 MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK 
80 000 KM

BEZ DPHMISTR
PŘEKVAPENÍ.

www.scuderiapraha.cz

SHOWROOM MASERATI
ČISTOVICKÁ 1707/98, PRAHA 17
tel.: +420 220 512 855 /e-mail: maserati@scuderiapraha.cz

/MaseratiCeskarepublika

Jedinečný vůz v brilantním provedení. Maserati je od nepaměti spojeno s nezadržitelnou dynamikou, 
sportovní silou a vrcholem luxusní elegance. Značka plná historie, která určuje krok světovým 
inovacím. Nabízí vyspělé šestiválcové vznětové motory s výkonem od 275 koní. Měnitelný zvuk 
motoru vždy připomene jedinečnost tohoto vozu.

MASERATI QUATTROPORTE DIESEL.



eFektivní urbanisMus
„Základním urbanistickým konceptem bylo umístit 
showroom co nejblíže ke křižovatce ulic Slánská 
a Čistovická tak, aby bylo mezi stávajícím servisem 
a novostavbou vytvořeno nádvoří, odkud budou vstupy 
do obou objektů. Nádvoří určené i pro parkování 
zákazníků bude v kombinaci dlažby a zatravněných 
ploch spolu s vysazenými stromy. Tvar budovy nového 
showroomu je navržen jako zalomený obdélník 
s ostrými rohy. Tento tvar je reakcí na zalamující se ulici 
Slánskou, vedle které je showroom umístěn. Ostrý roh 
potom zvýrazňuje nároží u křižovatky a poutá na sebe 
pozornost také tím, že levituje ve vzduchu. Nasvícením 
v nočních hodinách se stane výrazným prvkem 
přitahujícím pozornost projíždějících aut. Nový objekt 
bude kombinací velkých prosklených ploch 
a hliníkových plechů sjednocených ve stejném rastru. 
Prosklené plochy jako výkladní skříně budou směřovat 
do ulice a prezentovat automobily. Jednoduchý, ale 
dynamický tvar objektu budou dotvářet čisté a moderní 
interiéry,“ dodává architekt.

„Doufáme, že se nám podaří vše sladit tak, abychom 
nabídli po všech stránkách příjemné prostředí, kam 
budou naši klienti jezdit i jen tak na kafe a kus řeči,“ 
uzavírá Zdeněk Kubát. ■

Budova je unikátní i v rámci 
showroomů značek Ferrari a Maserati
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/MaseratiCeskarepublika

SHOWROOM MASERATI

ČISTOVICKÁ 1707/98, PRAHA 17 

TEL.: +420 220 512 855 / E-MAIL: MASERATI@SCUDERIAPRAHA.CZ

www.scuderiapraha.cz 

Zcela nové maserati Ghibli pohání celá řada zdokonalených 3litrových motorů s 8stupňovou   
automatickou převodovkou ZF, a to včetně vznětového šestiválcového vidlicového turbomotoru,  
je dostupné s inteligentním systémem pohonu všech kol Maserati Q4.

MASERATI GHIBLI.

HLAVA ŘÍKÁ ANO. 
SRDCE ŘÍKÁ  
ROZHODNĚ ANO.

OPERATIVNÍ LEASING

20 000 Kč

SPLÁTKA

48 MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK 
80 000 KM
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Čím vás nejvíce překvapil?
Historií automobilky, nadšením, které Alfieri Maserati 
vkládal do závodění, a celkovým spojením s Ferrari jak 
po válce, tak v současnosti. Maserati Ghibli V6 
s motorem o výkonu 410 koní a vyrobeným ve Ferrari 
překoná jakýkoliv německý sportovní sedan.

Kolik kilometrů za rok najedete?
Přibližně 25 000 kilometrů. 

Nejdelší ujetá vzdálenost?
Pravděpodobně pravidelná cesta na jižní cíp Korsiky, 
kde leží nejkrásnější evropská pláž Santa Giulia 
a historické městečko na skále Bonifacio.

Jezdíte vždy za konkrétním cílem, nebo se jdete 
občas projet jen pro radost?
Samozřejmě se jdu projet, kombinuji klidnou jízdu 
otevřeným kabrioletem a závodní emoce s Maserati 
Ghibli Q4 s Ferrari motorem.

Do jaké míry se zajímáte o technickou stránku svého 
vozu?
Jsem vzděláním původně strojař, takže se snažím 
porozumět všem technickým věcem v automobilu, je to 
pro mě také měřítko při rozhodování o koupi.

Dovedete si představit, že jednou budete jezdit 
v elektromobilu? Může ten podle vás budit podobné 
emoce jako vytříbený silný spalovací motor?
Pro mě zcela nepřijatelné a nepochopitelné, absolutně 
odmítám vozy Tesla a podobné umělé záležitosti bez 
života a emocí.

Kolik aut je potřeba ke štěstí?
Dvě úplně stačí – seriozní velká limuzína do města 
a 400k sportovní automobil na odreagování se.

Jaký je váš vysněný vůz, ať už na ježdění, nebo 
do sbírky?
Na ježdění nejspíš Ferrari 488 GTB v barvě Rosso Corsa 
a do sbírky služební vůz Gillese Villeneuva Ferrari 
308 GTS.

Nejsilnější zážitek spojený s auty?
Jízda se Zdeňkem Holubovským v roce 2001 ve Ferrari 
550 Maranello rychlostí 300 km na nejmenované dálnici 
a test vozu Ferrari California T v letošním roce 
na závodním okruhu Fiorano. ■

jan klápa
CEO ve společnosti Media Investments a. s.
Majitel Maserati Quattroporte

 Jaký jste řidič?
Ten, který poslouchá chování automobilu a průběh křivky točivého momentu motoru.

Kdy a jak vznikla vaše vášeň pro ušlechtilé vozy?
To vím naprosto přesně. V roce 1979, kdy jsem se jako malý kluk naprosto zamiloval 
do Gillese Villeneuva s jeho Ferrari 312T4 a s jeho reklamou kanadského pivovaru 
Labatt na helmě. Od té doby jsem nikdy Ferrari neopustil.

Podle čeho se rozhodujete při výběru auta?
Život je příliš krátký na to, abych řídil typizované, šílené a stejné automobily s motory 
s obsahem 1,0, bez jakýchkoliv emocí. Auto musí mít emoce, dostatek výkonu 
a nejlépe historii. Historii značky, která vám dává hrdost, že můžete to auto řídit. 

Čím si vás váš vůz získal?
Maserati Quattroporte je fantastický automobil s emocemi, které překonávají 
německou trojku, a hlavně to je na silnici ojedinělý vůz.

vášeň pro ušlechtilé sportovní vozy spojuje řidiče z různých oblastí profesního 
života. Spousta cest vede k jednomu cíli a je také spousta důvodů k řízení auta některé 
z legendárních italských značek. O několika z nich promluvili dva nadšení řidiči.

auta a jejich lidé | text: Pavel Hrůza, foto: archiv Jana Klápy, Martin Mašín
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jan Faktor
Jednatel MAX CARS Training s.r.o., 
provozovatel polygonu a školy jízdy
Majitel Ferrari 458 Italia

Jak začala vaše vášeň k autům?
Moje láska k autům začala už jako u malého kluka, když 
jsem miloval autíčka. A provázelo mě to celý život. Táta 
byl šofér, děda taky, prostě bylo to dané i v genech. 
Ferrari, to byl vždycky klukovský sen, taková modla, a já 
jsem si první sen Ferrari splnil až ve 35 letech a dneska si 
dokážu představit spoustu věcí nemít, ale abych neměl 
svoje Ferrari v garáži, to už si představit nedokážu. 

Co bylo vaše první auto?
Moje úplně první auto… Bylo mi sedmnáct a půl, udělal 
jsem si řidičák a dostal jsem výhodnou nabídku. A mým 
úplně prvním autem – a vzpomínám na to dodneška – 
se stala Lancia Delta GTI. Taková ta pravá, hranatá 
Lancia. První auto je vždycky první auto. Vzpomínám 
na to ještě i dnes.

Co vás na jízdě v autě baví nejvíc? Je to adrenalin, 
rychlost, nebo způsob, jak auto funguje?
Baví mě, jak všechno funguje dohromady, to je strašně 
důležité. Když jsem měl Ferrari 430, super, bylo to hezké 
auto, prostě Ferrari, ale jakmile jsem si sedl do 488 GTB, 
bylo to úplně o pět tříd jinde. Je samozřejmě rychlejší, je 
přeplňovaná, je to trošku jiný ježdění, už tam není 
takový zvuk, jaký má atmosférický motor, ale 
samozřejmě je to pořád Ferrari. Na Ferrari se mi líbí, jak 
vypadá, jak jede, jak brzdí, zatáčí, jak řadí a ten celek, 
ten celkový dojem je super zážitek. Je to ale hodné auto, 
pokud se dodržují fyzikální zákony… funguje 
neskutečně dobře i v obrovských rychlostech. 

Kde si ho užíváte? Jezdíte někde na okruhu, dá se ta 
jízda užít v provozu?
Na kurzech razím pravidlo „silnice není závodní dráha“, 
takže pokud chce někdo závodit, tak na okruhu, 
samozřejmě. Rád se svezu na okruhu, mám k dispozici 
svůj polygon, kde provozujeme různé kurzy – 
individuální, sportovní, drifting, kurz bezpečné 
a defenzivní jízdy… takže mám obrovskou výhodu, že 
můžu jezdit s čím chci a kdy chci.

Co vás u 458, nejvíc překvapilo, když jste v něm 
seděl poprvé? To, že bude lepší než 430, bylo asi 
jasné.
Úplně poprvé mě asi nejvíc překvapila převodovka. 
Neskutečně fungovala a fungovalo i to auto jako celek. 
Líbí se mi, jak brzdí, líbí se mi řazení, líbí se mi 
samozřejmě zrychlení i to, jak perfektně pracuje 
podvozek v zatáčkách či na nerovných silnicích. To auto 
je dokonalé. Je prostě dokonalé.

Co vaše Maserati Quattroporte?
Maserati se mi vždycky líbilo. Dřív byly značky Ferrari a Maserati velcí rivalové, Maserati je 
vlastně starší značka než Ferrari, teď slavila 100 let. Byli to rivalové a dneska jsou to bratři. 
Ferrari je vrchol ježdění, svátek, Maserati je individuální auto, dá se používat každodenně, 
na nákupy, na dovolenou, na odvezení rodiny. To auto se mi líbí designově, mám rád některé 
prvky, cítím z toho Ferrari. Léta jsem jezdil v německých autech, ale tohle je úplně jiné 
ježdění. Je mi sympatická i filozofie Maserati – koupil sis mě, utratil jsi peníze, tak koukej 
řídit, koukej v tom autě něco dělat. Líbí se mi i individualita toho auta.

Zajímáte se o klasické vozy?
Klasiku nemám žádnou. Nemám na to ani čas, ani místo. Veteráni se mi líbí, ale ještě jsem 
nedospěl k tomu, že bych to chtěl. Mám raději moderní auta.

Máte ještě nějaké auto snů? 
Pro mě je auto snů Ferrari. A ten sen jsem si splnil a jsem spokojený. Dneska kdyby někdo 
přišel a nabízel mi Lamborghini nebo Jaguara, neuspěje. Prostě vím, že mám nejvíc. Ferrari je 
pro mě srdcová záležitost. Mám doma hromadu oblečení s logem, sbírám i modely 1:18, 
kterých mám přes 800. Prostě už to tak mám a těžko bych přesedlal. 

Kolik zhruba ročně najezdíte?
Vzhledem k tomu, co dělám, najezdím asi 80 000 kilometrů ročně. Když jsem měl ještě 
polygon v Piešťanech na Slovensku, tak jsem najížděl tak 120–140 000 kilometrů za rok. 

Dovedete si představit, že bude jednou třeba Ferrari elektromobil?
Dovedu si to představit. To auto bude rychlé, bude fungovat, zvuk už nebude autentický, ale 
v reproduktorech, asi se to jednou stane. Bude to o bezpečné přepravě z bodu A do bodu B 
a zůstane to tak do budoucna na dalších 20 nebo 30 let, pokud se situace v Evropě nezmění. 
A člověk si zařídí jenom na okruhu. Doba je taková. ■
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sběratelství | text: Richard Herbich, foto: aukční síně

z aukčních síní
Aukce opět přinesly novým majitelům spoustu krásného umění na čtyřech kolech. 
Ferrari z 50. a 60. let jsou standardně černými koni dražeb, mezi sběrateli vyhledávané 
vozy se však začínají řadit i Maserati ze 70. let. Tato zajímavá auta jsou stále ještě 
dostupná širšímu okruhu zájemců.

FErrArI 212 INTEr CABrIoLET By VIgNALE, 1952
Foto: Dirk de Jager ©2016 Courtesy of rM Sotheby’s

Model 212 Inter byl vyroben v pouhých 78 kusech, kapotáž od karosárny Vignale 
dostaly jen čtyři – to z něj dělá velmi vzácný exemplář, který zároveň 
dokumentuje vývoj legendárního dvanáctiválce Colombo. V roce 1950 Ferrari 
zvýšilo objem této pohonné jednotky na 2,5 litru a dostal jej právě tento 
nástupce prvních typů 166 a 195. Motor s rozvodem SOHC a třemi karburátory 
Weber 37 DCF3 disponoval výkonem 170 koní, což byla počátkem 50. let velmi 
slušná síla hodná luxusního italského sporťáku. Karoserie je výjimečná dělenou 
přední mřížkou s vertikálními žebry, ohraničenou chromovaným oválem. Hlavní 
chromovaná lišta uprostřed směřuje k výrazné „páteři“ vedoucí po celé kapotě. 
K dalším designovým zajímavostem patří zapuštěná zadní světla a vystouplé 
zadní blatníky, které elegantně rozšiřují karoserii za dveřmi.

Vůz s označením 0227 EL vznikal v roce 1952, jeho motor byl dokončen 
v únoru, mechanismus řízení pak v říjnu. Černý lak karoserie kontrastoval 
s interiérem čalouněným rudou kůží. Za zmínku stojí sklopné loketní opěrky 
v obou předních sedačkách a místo pro třetího pasažéra nacházející se za nimi. 
Vůz si objednal britský zákazník John McFadden sídlící v Paříži – chtěl jej používat 
na kontinentu, ale kvůli nedorozumění mu byl dodán jiný kus s označením 
0225 EU s volantem napravo. Ten odmítl převzít, proto došlo k výměně strojů 
i štítků se sériovými čísly. Obě auta tedy mají dvojí označení, což při zkoumání 
jejich historie vedlo k lehkým zmatkům. Majitel auto koncem 50. let prodal, bylo 
vyvezeno do Spojených států, kde udělalo kolečko přes několik dalších vlastníků. 
V roce 1978 patřilo Davidu Siebertovi z Atlanty, který i dnes vzpomíná, že bylo 
ve výjimečně původním stavu, byť poněkud „unavené“ neustálým používáním. 
Proto nechal vůz zrenovovat, přes několik dalších majitelů se 212 Inter s karoserií 
od Vignale dostalo zpět do Evropy v roce 1987, kde ho zakoupil známý holandský 
sběratel. Jeho majetkem bylo posledních téměř třicet let, zářilo na významných 
evropských přehlídkách typu Inter Classics Show, Techno Classica či na Festivalu 
rychlosti v Goodwoodu. Tento výjimečný stroj byl prodán v květnové aukci RM 
Sotheby’s za 1 176 000 Eur.

Legendární dvanáctiválec 
Colombo, jeden ze čtyř kusů 

s karosérií od Vignale
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MASErATI MISTrAL 3.7 CouPé By FruA, 1965
Foto: Daniele Tenconi ©2015 Courtesy of rM Sotheby’s

Úspěch modelů Maserati 3500 GT a Sebring si počátkem 60. let vyžádal ještě 
dokonalejšího nástupce – typ Mistral, pojmenovaný dle větru známého z jižního 
pobřeží Francie. Jeho překrásnou, částečně hliníkovou karoserii navrhl Pietro 
Frua, světu se představil na autosalonu v Turíně v roce 1963. Šlo o poslední 
Maserati osazené legendárním řadovým šestiválcem, který proslavili Juan Manuel 
Fangio a Stirling Moss v závodním monopostu 250F. Motor měl hemisférické 
spalovací komory, rozvod DOHC a nepřímé vstřikování Lucas, v Mistralu měl 
původně objem 3,5 litru, později 3,7 litru a nakonec rovné čtyři litry – populární 
model tak šel s dobou a mohl být vyráběn až do roku 1970. Základem konstrukce 
byla ocel, z hliníku jsou u tohoto konkrétního vozu dveře, kapota a kryt 
zavazadlového prostoru. Na přední nápravě jste našli nezávislé zavěšení, vzadu 
pak tuhou příčku, odpruženou listovými pery, samozřejmostí byly kotoučové 
brzdy na všech kolech. Pětistupňová manuální převodovka pocházela z dílen ZF. 
Maximální rychlost se pohybovala okolo 230 km/h.

Tento exemplář byl koncem roku 1965 dodán zákazníkovi do švýcarského 
Chiassa, města u hranic s Itálií. Jde o jedno z 383 kupé vybavených motorem 
o objemu 3,7 litru s výkonem 255 koní a manuální převodovkou. Sice nejde o typ, 
po kterém by sběratelé vysloveně šíleli, ale i tak je považován za jedno 
z nejkrásnějších Maserati všech dob. Tento kus se může pochlubit výjimečně 
dobrým technickým stavem, nový majitel ho získal v aukci letos na jaře 
za 218 400 Eur.

Poslední Maserati s legendárním 
řadovým šestiválcem ze 

závodního monopostu 250F 
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FErrArI 275 gTB/4 BErLINETTA, 1967
Foto: Maggie Pinke, Courtesy of Mecum Auctions

Modely 275 GTB a 275 GT Spyder se představily světu v roce 1964. 
Šlo o první vozy z kategorie Grand Tourer, které využívaly moderní 
nezávislé zavěšení na obou nápravách, jež vycházelo ze závodního 
prototypu 250 LM. Ale také představovaly odklon 
od „kapotovaných závoďáků,“ které Ferrari vyrábělo do té doby. 
Podobnost se soutěžními speciály samozřejmě nesměla chybět, 
Sergio Pininfarina se jimi nechal inspirovat, vznikla tak nádherná 
aerodynamická kapotáž s dlouhou kapotou, oblým čelním sklem 
a integrovaným zadním spoilerem, který jasně odkazoval na typ 
GTO. Pod kapotou se skrývala finální verze dvanáctiválce Colombo 
s krátkým blokem, z objemu 3,3 litru dával 280 koní. 
Ve standardním provedení byl dodáván se třemi karburátory 
Weber, za příplatek zákazník dostal šest karburátorů. Pětistupňová 
manuální převodovka byla plně synchronizovaná a umístěná 
vzadu v konfiguraci transaxle. V roce 1966 došlo k výraznému 
vylepšení motoru, dostal rozvod DOHC a suché mazání, výkon 
narostl na 300 koní – tento typ známe pod označením 275 GTB/4.

A právě takový kus si v roce 1970 pořídil mechanik Ferrari Terry 
Myr. Vlastnil ho až do roku 2015, jde tedy o exemplář s naprosto 
dokonale zmapovanou historií – nejen servisní. Interiér je 
původní, stejně jako ukazatele – s výjimkou kilometrovníku. Ten 
musel být vyměněn, podle bývalého majitele má však vůz najeto 
méně než patnáct tisíc kilometrů. Původní jsou také všechna skla 
i kryty světel, jediným vylepšením je modernější AM/FM rádio. 
K vozu je všechna výbava z doby, kdy bylo nové – sada nářadí, 
návod, dokonce i účet. Číslo šasi 10717 samozřejmě odpovídá 
číslu motoru, karoserie byla přelakována pouze jednou počátkem 
70. let. I tak jde o vzácný a výjimečně zachovalý kus, který šel pod 
aukční kladívko v lednu letošního roku, výsledná cena nebyla 
zveřejněna, ale odhady mluví o částce až tři a půl milionu 
amerických dolarů.

Jediným nepůvodním prvkem 
vozu je rádio. Cena se odhaduje 
na 3,5 milionu dolarů.
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MASErATI BorA 4.7, 1975
Foto: Cymon Taylor ©2016 Courtesy of rM Sotheby’s

Koncepce uložení motoru uprostřed prožívala na přelomu 
60. a 70. let výrazný rozkvět, byla však určena spíše pro sportovní 
vozy. Maserati hodlalo se svým modelem Bora spojit výhody 
dynamických jízdních vlastností auta takového typu s komfortem 
Grand Toureru, svou novinku představilo na autosalonu v Ženevě 
v roce 1971. Ve své době šlo o velmi atraktivní stroj díky kombinaci 
několika prvků – předně zde byl osmiválec o objemu 4,7 litru 
s výkonem 310 koní při 6000 otáčkách za minutu. Díky němu stroj 
zrychlil na 100 km/h za 6,7 sekundy, maximální rychlost byla 
260 km/h. Dále měl kvalitní odhlučnění a dostatečně prostorný 
kufr v přední části. Automobilku Maserati v této době vlastnil 
francouzský Citroën, který dodal dostatečně účinné kotoučové 
brzdy, nastavitelnou sedačku řidiče i pedálovou soustavu 
a výklopná světla. Kultivovanosti a použitelnosti Bory dále 
prospělo uložení pětistupňové převodovky ZF na odděleném 

pomocném rámu, odpruženém od ocelového rámu čtyřmi 
silentbloky. Bora v roce 1976 dostala motor o objemu 4,9 litru, 
výkon narostl na 330 koní a maximální rychlost na 265 km/h. Tato 
verze s menším osmiválcem vznikla ve 289 exemplářích, vůz 
na fotografiích byl vyroben v roce 1973, ale Maserati si ho 
ponechalo další dva roky ve svých závodech v Modeně. První 
majitel pocházel z Palerma, Boru měl pět let, poté auto prodal 
panu Giorgiu Valassinovi ze Seregna. Do Modeny se opět vrátilo 
v roce 2003 na renovaci, poté se zabydlelo v Německu a nakonec 
ve Francii. Má původní motor a plnou certifikaci od Maserati 
Classiche. Nyní se tento model stává zajímavou sběratelskou 
záležitostí, zvlášť v této formě s plně zmapovanou historií 
a v původním stavu. S Borou nabralo Maserati nový směr, který je 
v roce 2016 definován ideální kombinací sportovních i cestovních 
vlastností. Tehdy šlo v tomto směru o první vlaštovku. Tato Bora 
s původním motorem i lakem je úžasným svědectvím doby, 
ve které se automobilka odvážně vydala na neprobádané pole, 
aby slavila velký úspěch. Prodána byla v květnu letošního roku 
za 201 600 Eur na aukci RM Sotheby’s v Monaku.

Maserati Bora a Merak 
začínají být sběrateli 

vyhledávány stále více
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Maserati Quattroporte  | text: Jan Červenka, Pavel Hrůza, foto: Maserati, Martin Mašín 

naFtu, prosíM!
Naftové motory znamenají nižší provozní náklady a nekonečně dlouhou výdrž při cestování napříč 
Evropou. Proto se třílitrový diesel objevil i pod dlouhou kapotou Quattroporte.

svatokrádež! To volání se nedalo 
přeslechnout, ale když máte v nabídce 
luxusní limuzínu takového ražení jako 
Quattroporte, pak musíte předložit 
klientům ucelenou nabídku motorů. A tak 

se k přeplňovanému osmiválci a šestiválci přidal 
i třílitrový turbodiesel V6, aby nabídku uzavřel. 
A přestože to není a nebude vlajková loď, byla by škoda 
ho zatratit…

Zatím jsme spolu strávili nějakých tři sta kilometrů. 
Město, jeden rychlý dálniční přesun a aktuálně stojíme 
v koloně na silnici R7 cestou na polygon do Mostu. 
Krátím si čas tím, že počítám rozdíl ve spotřebě paliva 
dieselového šestiválce proti potentnímu benzínovému 
osmiválci v neostřejším provedení GTS. Vychází mi, že 
jsem na cca polovině. Když přihodím ještě srovnání cen 
nafty, dostávám se k číslovce šedesát, což je procentuální 

rozdíl v tom, kolik stojí kilometr. Jistě, pro většinu 
nadšených řidičů je to irelevantní, ale Quattroporte má 
být auto i pro firemní flotily a tam se na podobné věci 
hledí. Takže pokud má Maserati oslovit masy 
a dosáhnout slíbených ambiciózních prodejů, dává 
naftový šestiválec daleko větší smysl, než by se mohlo 
zdát jen na papíře. Zároveň je totiž nejdostupnějším 
modelem v nabídce, což vám dává dostatek prostoru 
dovybavit si auto dle svého přání.

I s tímhle motorem, který samozřejmě nedosahuje tak 
excelentních výkonů jako silnější benzínové verze, se 
Quattroporte dokáže pohybovat dostatečně dynamicky. 
Zrychlení na stovku za 6,4 vteřiny je v reálném světě 
naprosto dostačující hodnota a pružné zrychlení při 
předjíždění vám spolehlivě dovolí zvládnout každý 
manévr. Maximální rychlost 250 km/h je pak jen 
číslovka, protože kdo z vás jel naposledy rychleji než 
200 km/h déle než několik málo vteřin? Řidičské 
hodnoty se zkrátka v 21. století mění a o to víc oceňuji, 
kolik práce si dali konstruktéři s vyladěním výfukového 
potrubí. Zázračný režim Sport, respektive speciální 
klapky ve výfuku, totiž i naftovému Maserati propůjčují 
hluboký sonorní projev pokaždé, když přišlápnete 
plynový pedál. A to se bude dít docela často, protože 
abyste si užili kvality podvozku, je dobré vymáčknout 
z motoru všechno, co umí. Nabízí se i sportovní režim 
převodovky, ale sami si vyzkoušejte, jak vám bude 
vyhovovat. Osobně jsem si víc užil možnost řadit dle 
svého uvážení. 

Díky použití šestiválce se podařilo konstruktérům 
zajistit vyvážení auta mezi nápravami v poměru 50 : 50, 
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což je skvělé u každého sportovního auta a téměř 
obdivuhodné v segmentu luxusních sedanů. A že tady 
Quattroporte skutečně diktuje – je větší než soupeři, ale 
zároveň i o dva metráky lehčí, než byl předchozí model. 
Jízda samotná je pak hodně díky váze a jejímu rozložení 
velmi agilní, Quattroporte ochotně mění směr a pořád 
vás nutí, abyste ho řídili. Ostatně přečtěte si o tom, jak si 
ho kolega užil na polygonu.

Dal jsem přednost tomu užívat si komfortu auta 
a dokonalé jízdní pozice za volantem. Interiér 
Quattroporte je totiž voňavý, elegantní a nabízí dostatek 
luxusu i pro ty nejnáročnější. Šestá generace modelu se 
totiž soustředila na detaily jako nikdy předtím. Budíky 
s chromovanými rámečky jsou nádherným uměleckým 
kouskem samy o sobě, multifunkční volant je příjemný 
na dotek a impozantní 8,4palcový dotykový displej 
ve středové konzole vám dává možnost naplno si užít 
audio Bowers and Wilkins s patnácti reproduktory 
a šestnáctikanálovým 1280wattovým zesilovačem. 
Zkrátka dokonalé místo k životu. A to nejen pokud 
řídíte – Quattroporte působí impozantně i na zadních 
sedadlech, což je samozřejmě dáno jeho velikostí. 
Kdybyste chtěli ještě něco víc, museli byste o segment 

výše, nebo rovnou do byznys jetu. Ale je dobré vědět, že 
i Quattroporte můžete mít ve čtyřsedadlovém provedení, 
kdy dvě zadní místa nabízí nevídaný luxus hodný 
masážních salónů. Ostatně až si budete svoje 
Quattroporte konfigurovat, budete jistě překvapeni 
vysokou možností individualizace, a to jak v použitých 
materiálech, tak v jednotlivých prvcích výbavy. Vždyť 
jen palubní deska může být zdobena pěti různými druhy 
dřeva a výběr té správné kombinace barvy kůže a nití vás 
může zaměstnat i na několik dlouhých večerů.

Je skvělé, že i naftové Quattroporte vás umí 
rozmazlovat stejně jako špičkový model GTS. Ušetřené 
peníze z rozdílu pořizovací ceny můžete utratit 
za dodatečnou výbavu a ještě pořád vás budou těšit 
výrazně nižší provozní náklady. 

Ještě před pár lety bylo Quattroporte volbou srdce, 
nyní mu přitakává i chladný rozum, což jen dokládá 
vývoj značky Maserati. V ten okamžik, kdy se 
i Quattroporte může stát účastníkem výběrových řízení 
pro fleetové vozy těch nejúspěšnějších, se totiž Maserati 
otevírají nové dveře a možnosti. A jak je vidno, tak 
naftový šestiválec v tom hraje zásadní roli. ■

Až si budete svoje 
Quattroporte 
konfigurovat, 

budete jistě 
překvapeni 

vysokou možností� 
individualizace, 

a to jak v použitých 
materiálech, tak 

v jednotlivých 
prvcí�ch výbavy.
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Quattroporte na polyGonu: 
nesMysl, nebo zábava?
Maserati na výcvikovém polygonu… to skýtá skutečnou zábavu a adrenalin. Co když ale 
na tréninkový okruh vyjedeme se čtyřdveřovým Quattroporte? A co když rozměrný sedan navíc 
pohání naftový agregát a řadit bude automatika? Nebude po zábavě?

jak naznačují fotky, po zábavě nebude. Je 
neskutečné, jak dokáže rozměrný pohodlný 
manažerský sedan maskovat svou velikost: 
Stejně jako ji díky důmyslným křivkám, 
menším světlometům a dalším prvkům 

maskuje opticky, nejde skutečná velikost auta znát ani 
při řízení. Pokud byste při rychlé změně směru čekali 
setrvačnou reakci zadní části vozu, jak by se 
na rozměrný vůz dalo čekat, budete překvapeni. 

275 koní úsporného turbodieselu samozřejmě 
neumožní na suchém asfaltu takový drift jako benzínová 
verze, ale kvůli tomu si tento vůz nikdo nepořídí. 
Překvapí skvělé vychování turbo motoru, který při jízdě 

smykem umožní i přes automatickou převodovku 
dávkovat výkon poměrně precizně. I když motor 
samozřejmě pracuje s většími rotujícími hmotami než 
benzínový chlapák, zůstává i při agilní jízdě příkladně 
ovladatelný. Na mokré dráze cvičného polygonu poblíž 
Příbrami jsme tak zvládli kroužit smykem podobně jako 
s osmiválcovým bratrem.

Vůz se navíc i díky ideálnímu rozložení hmotnosti 
chová naprosto čitelně a nezáludně. To vše podporuje 
zvuková kulisa, kterou by rozhodně nikdo automaticky 
nepřiřadil ke vznětovému motoru. Zábava cestou 
do práce nebo na jednání? Pro skvělé Quattroporte 
žádný problém. ■
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závodní týM | text: Jiří Rozkošný, foto: Scuderia Praha

Ferrari 488 Gt: 
závodní univerzál
Letošní závodní sezona je ve světě sportovních vozů ve znamení premiéry unikátního 
univerzálu 488. Tento vůz je jedinečný tím, že jej lze přizpůsobit jak pro třídu GT3, tak i pro 
třídu GTE, což pokrývá všechny prestižní šampionáty sportovních vozů, ať již jde o závody 
typu Le Mans, nebo populární Blancpain či vytrvalostní 24hodinové závody. 

stejně jako se mění modely sériových vozů, 
mění se i jejich závodní sourozenci. Ferrari 
slavilo s 458 velké úspěchy v závodech 
sportovních vozů včetně vítězství 
ve světovém šampionátu vytrvalostních 

vozů 24 hodin Le Mans a mnoha dalších prestižních 
podnicích, tým Scuderie Praha vyhrál s vozem 458GT3 
24 hodin Barcelony. Háček je však v tom, že některé 
šampionáty vyžadují vozy specifikace GT-E a jiné zase 
GT3. Až do příchodu 488GT to pro všechny týmy 
představovalo v případě startů třeba v již zmíněném 
světovém šampionátu vytrvalostních vozů a závodech 
Blancpain investici do dvou samostatných vozů. 

 Ferrari tuto filozofii změnilo už na počátku vývoje 
závodní 488. Verze GTE pro závod Le Mans, verze GT3 
pro Blancpain series, stejně jako 24hodinové závody má 
stejné šasi i větší část karoserie. Přestavba z GTE na GT3 

či naopak tak představuje jen výměnu motoru 
a nárazníků. Teoreticky vzato tedy stejný vůz může jet 
v červnu 24 hodin Le Mans a o měsíc později neméně 
slavnou čtyřiadvacítku ve Spa-Francorchamps. 

 488GT3 se od svého předchůdce, mimochodem 
nejrozšířenějšího vozu GT3 všech značek, liší po všech 
stránkách. A liší se i filozofie – 458GT3 byl vylepšený 
458 Challenge, ze značné části vycházející ze sériového 
vozu, 488GT však byl od počátku projektován jako 
plnohodnotný závodní vůz, který s tím sériovým sdílí 
jen šasi. Díky tomu se konstruktéři mohli soustředit 
na co nejlepší výkonové parametry. Tím není myšlen jen 
motor, ale i kinematika, aerodynamika i elektronika. 
V rámci těchto změn se upravilo třeba i uložení 
převodovky, která je nově napříč, aby bylo více prostoru 
pro zadní difuzor generující aerodynamický přítlak. 

Závodní speciál 488GT splňuje nejnovější 
bezpečnostní předpisy světové automobilové federace. 
Jde nejen o bezpečnostní rám, ale i zafixovanou sedačku 
s nouzově otvíratelným otvorem ve střeše pro případné 
vyproštění jezdce v případě zdeformování dveří. 

Nejzásadnější rozdíl mezi GT3 a GTE je v motorech. 
V obou případech jde o dvěma turbodmychadly 
přeplňované motory. Ten pro verzi GT3 však vychází 
z produkční verze, zatímco GTE má plnohodnotný 
závodní speciál. Jejich výkon se odvíjí od předpisů 
jednotlivých sérií v rámci vyvažování výkonnosti, tzv. 
Balance of Performance. Ty stanovuje organizátor 
jednotlivých závodů a na rozdíl od atmosférických 
motorů a restriktorů vzduchu se v případě turbomotorů 
reguluje maximálním plnicím tlakem. ■

Závodní� speciál 
488GT splňuje 

nejnovější� 
bezpečnostní� 

předpisy světové 
automobilové 

federace. 

Ferarri 488 bylo od počátku 
projektováno jako plnohodnotný 
závodní vůz
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okruhové boje
V první části sezony jezdci týmu Scuderia Praha několikrát ukončili 
nadějně rozjeté závody se smůlou. Přesto tým dokazuje, že patří v nabitých 
okruhových závodech mezi špičku.

sMolná dubaj
Jeden z prvních vozů získal i závodní tým Scuderie 
Praha. Ten jej nasazuje v závodech Blancpain GT 
Endurance Series Cup. 

Závodní sezona 2016 započala pro tým Scuderia 
Praha hned v lednu prestižním závodem 24 hodin 
Dubaje, kde se na startovním roštu sešlo přes 100 vozů. 
Červené Ferrari 458 českého týmu se v nabitém poli 
plném nových modelů rozhodně neztratilo a díky 
perfektní strategii a skvělému výkonu jezdců Jiřího 
Písaříka, Mattea Malucelliho, Petera Koxe a Mattea 
Cressoniho bojovalo o nejvyšší příčky a k překvapení 
všech bylo po devíti hodinách v čele. V průběhu noci 
bohužel pohasly naděje na skvělý výsledek, Cressoni při 
předjíždění skupinky pomalých vozů lehce kolidoval 

a následný smyk poslal vůz tvrdě do svodidel. „Je to 
obrovská škoda, vůz fungoval perfektně, výborně jsme 
reagovali se strategií na vývoj na trati a všichni jezdci 
byli rychlí. Matteo čekal trošku více místa, bohužel při 
stovce vozů na trati je riziko kontaktů obrovské 
a následky byly velké,“ shrnul šéf týmu Ivo Horn. Už tak 
nepříjemné vzpomínky na Dubaj umocnil návrat 
kontejnerů zpátky do Prahy. Jeden přepravci 
v dubajském přístavu upadnul a výsledkem bylo rozbité 
vybavení. „Přišli jsme o stánek na zeď, tankovací věž, 
ponky s vybavením, stan…. V podstatě skoro celou 
výbavu jsme museli opravovat nebo pořizovat novou. 
Díky spolupráci partnerů se ale podařilo na novou 
sezonu připravit.“

Závodní� sezona 
2016 započala pro 
tým Scuderia Praha 
hned v lednu 
prestižní�m 
závodem 24 hodin 
Dubaje, kde se 
na startovní�m 
roštu sešlo přes 
100 vozů. 

Červené Ferrari 458 
českého týmu se  

v závodním poli neztratilo
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evropská naděje 
Evropskou část sezony tým zahájil závody Ferrari 
Challenge v italské Monze, kde nastoupil slovenský 
jezdec Ján Daniš ve třídě Trofeo Pirelli Pro. Slovenský 
jezdec na rychlé trati vyjel po delší závodní přestávce dvě 
pátá místa. „Monzu mám rád díky krásné atmosféře, ale 
jezdecky mi více vyhovují techničtější tratě než skákání 
přes obrubníky v šikanách,“ shrnul dojmy Daniš. 

Zatímco část týmu byla v Monze, druhá si na domácí 
trati ve Fioranu přebírala zbrusu nový vůz 488GT3, se 
kterým čekaly Písaříka s Malucellim testy na tamním 
okruhu a na Slovakiaringu. Pro jezdce i pro tým šlo 
o zbrusu novou techniku, každý kilometr tak měl velkou 
cenu. Se vstupem do Blancpain Endurance Series 
souvisel i přechod na pneumatiky Pirelli. „Z nového 
vozu jsem nadšený, strašně dobře se řídí a reaguje,“ 
shrnul první dojmy z testování Písařík. Ostrá závodní 
premiéra přišla na konci dubna v Monze, prvním závodě 
Blancpain Endurance Series Cupu, kde do Pro-Am třídy 
nastoupili Písařík s Malucellim. Ve více než 
padesátičlenném startovním poli se české Ferrari 
neztratilo, Malucelli zajel nejrychlejší čas prvního 
tréninku a v kvalifikaci byl Ital čtvrtý, přesto byl 
zklamaný. „Dvakrát jsem měl rozjeté rychlejší kolo, 
dvakrát jsem dojel pomalejší auta. Je to součást hry, ale 
pole position dnes byl možný,“ řekl Malucelli. 
Tříhodinový závod rozjížděl Písařík, po startu v úvodní 
šikaně byl popostrčen jiným vozem a neškodný kontakt 
měl kvůli přeskočení obrubníku velké následky – spodek 
vozů obrubníky úplně rozbily. „Při zatočení do šikany 
jsem dostal zezadu lehkou ránu, bohužel mě poslala 
rovně na obrubníky a při dopadu to odnesl hlavně 

spoiler, nárazník a chladič, bohužel jsme museli 
odstoupit,“ litoval Písařík. 

 Na přelomu dubna a května se závodní tým rozdělil, 
jedna část zamířila s Danišem na druhý podnik Ferrari 
Challenge do toskánského Mugella, druhá s Lubomírem 
Jakubíkem na Hungaroring k prvnímu závodu 
šampionátu střední Evropy. Daniš byl na náročné trati 
v Mugellu daleko blíže špičce a sváděl se soupeři ostré 
souboje. V prvním závodě bojoval blízko stupňů vítězů, 
když Vezzoni nechtěl přiznat porážku po své chybě 
a zezadu najel do Daniše, kterému kontakt poškodil 
zadní kolo a musel odstoupit. Druhý den už slovenský 
jezdec cíl viděl, po dramatickém souboji dojel šestý, 
necelou sekundu za čtvrtou příčkou. „V Mugellu to bylo 
daleko lepší, byl jsem soupeřům mnohem blíže a z jízdy 
jsem měl lepší pocit. Ještě je třeba zapracovat 
na kvalifikaci, abych byl před soupeři, kteří mě v závěru 
závodu brzdí,“ řekl Daniš. 

Jakubík na Hungaroringu absolvoval oba sprinty 
i vytrvalostní závod a s upraveným 457 Challenge přestál 
všechny dramatické situace a byl nejlepším pohárovým 
vozem za speciály GT3. „Do Hungaroringu jsme jeli bez 
testování, ale rychle jsem si zvykl a oba závody odjel 
ve velmi dobrém tempu, byl jsem i těsně za některými 
gétéčky, takže jsem spokojený,“ řekl Jakubík. 

 První část sezony ukončil v květnu druhý závod 
vytrvalostní série Blancpain v anglickém Silverstone. 
Anglická trať novému 488 úplně neseděla, všechny týmy 
bojovaly s vyvážením vozu a v kvalifikaci byl nejlepším 
z nich český tým na 9. místě absolutně a druhém ve třídě 
Pro-Am. Závod rozjížděl Malucelli, který po hodině 
předal vůz Písaříkovi, pro něhož to byl první start 
v Silverstone, na druhém místě v Pro-Am. Na českého 
jezdce čekaly dvě hodiny v kuse a ještě 15 minut před 
koncem držel skvělé čtvrté místo, ačkoliv přišel 
o značnou část náskoku kvůli safety caru. Defekt pár 
minut před koncem znamenal propad na 10. místo, i tak 
ale vládla spokojenost. „Jsem rád, že jsme tentokrát 
dojeli až do cíle a závod jsem si užíval. Jede se 
v ohromném tempu, ale je vidět, že jezdci jsou vyježdění. 
Byl jsem si jistý, že soupeře udržím až do cíle za sebou, 
bohužel levá přední pneu chytla defekt a neplánovaná 
zastávka nás odsunula dozadu. Silverstone je nádherná 
trať,“ usmíval se Písařík. 

le Mans
V červnu čeká na jezdce Ferrari Challenge lahůdka 
v podobě závodu na okruhu Le Mans v rámci programu 
legendární čtyřiadvacítky. Na start se postaví hned tři 
vozy, do kterých usednou Daniš, Dušan Palcr a Vladimír 
Hladík, kteří tak ochutnají atmosféru i nástrahy 
čtrnáctikilometrové tratě. A český tým bude držet palce 
i Malucellimu, jenž pojede čtyřiadvacítku s továrními 
jezdci Ferrari Giancarlem Fisichellou a Tonim 
Vilandrem. Hned týden poté čeká na Písaříka 
s Malucellim šestihodinový závod na okruhu Paul 
Ricard v rámci Blancpain Endurance. ■

„Z nového vozu 
jsem nadšený, 
strašně dobře se 
ří�dí� a reaguje.“
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Matteo Malucelli 
z týmu Scuderia Praha

| 49 



cestování | text: Jan Červenka, foto: archiv autora a Shutterstock

taM, kde se dobře žije
Bublinky z Lambrusca se perou o svoje místo na hladině. Vždycky jsem si myslel, že je to příšerná 
sladká limonáda, ale tady chutná úplně jinak. Zjistil jsem to hned první večer. Tato láhev je navíc 
pozornost vedení podniku, jsem tady už třetí den a ráno odjíždím. Bohužel. 

ještě před pár dny jsem měl o Lambruscu 
úplně jiné představy a o kraji mezi Milánem  
a Boloní jsem věděl jen to, že je tady Modena 
a v ní Maserati a Pagani, že v Maranellu je 
Ferrari a že v Boloni sídlí Lamborghini 

a Ducati. A můj bratr, kuchař, mi před odjezdem taky 
vysvětlil, že boloňské špagety jsou českým výmyslem 
a že si je určitě nemám objednávat. Nyní jsem moudřejší. 
A nejspíš jsem taky přibral pár kilo. 

Až když jsem si cestou na letiště v Boloni koupil 
tenoučkého průvodce oblastí Reggio Emilia, dočetl jsem 
se, že se jedná o jednu z nejbohatších a nejrozvinutějších 
oblastí Evropy. Daří se tady zemědělství, zdejší 
řemeslníci jsou vyhlášení a vyhlášená přímořská 
letoviska vydělávají na turistickém ruchu. Na to, že sem 
jedu vlastně na záskok, to vypadá na dobrý výlet.

Boloňa, italsky Bologna, je hlavní město celého 
regionu, a přestože sama o sobě nabízí jen působivé 
turistické centrum, určitě byste tady měli strávit alespoň 
pár hodin, než se vypravíte mimo město za poznáním. 
Můžete si tady třeba půjčit luxusní sportovní auto, aby 
vaše cestování získalo trochu jiný rozměr. A i kdybyste 
zůstali u Fiatu Panda z letištní půjčovny, tak se nic 
neděje a určitě navštivte Basilica di San Petronio, což je 
s délkou přes dvě stě metrů jeden z největších kostelů 
v Itálii. Nevynechejte ani Neptunovu fontánu, noční 
procházku renesančními uličkami města a druhý den 
ráno se jeďte podívat do Imoly na závodní okruh. 
Nezapomeňte cestou koupit květiny a položit je 
k památníku Ayrtona Senny, který tady tragicky zahynul.

Alespoň takto jsem to udělal já, než jsem se vypravil 
do Modeny. Ta je s dvěma sty tisíci obyvatel o polovinu 
menší než Boloňa, ale taky o kus malebnější, žádný div, 
že je její centrum zapsáno na seznamu UNESCO. Je tady 
opravdu nádherně, ale upřímně, víc než modenské 
náměstí Piazza Grande s katedrálou a zvonicí Torre 
Ghirlandina mě zajímá muzeum Ferrari, které bylo 
slavnostně otevřeno teprve před pár lety. Jeho budova mi 
připomíná slavnou (a nikdy bohužel nerealizovanou) 
Kaplického Chobotnici – aby taky ne, vždyť Jan Kaplický 
je podepsaný i pod tímto monumentálním dílem. 
Prohlídka začíná v domě Enza Ferrariho zasvěceným 
výkladem o historii, ale až přijdete do nové hlavní 
budovy, rozbuší se vám srdce – nejslavnější závodní 
i sportovní auta všech dob v tak působivém prostředí, 
tomu nejde nepodlehnout. Trávím tady pěkných pár 
hodin (z toho notnou část času na simulátoru formule 1) 
a pak vyrážím o dvacet kilometrů jižněji, do Maranella. 

Kopce v okolí Boloni
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Nejen technicky dokonalá 
auta a motocykly. Toto je 

hypermoderní nádraží 
rychlovlaku v reggio Emilia.

Lidé v regionu mezi Milánem 
a Boloňou auta nejen vyrábějí, 
ale také rádi řídí. Momentka ze 
závodu klasiků v Brescii.
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road trip | text: Karel Táborský, foto: Jan Stárek

V roce 1943 sem Enzo Ferrari přesunul výrobu slavných 
aut se vzpínajícím se koníkem ve znaku a místní jsou 
těmi nejzarytějšími fanoušky vůbec. Přijet sem 
v konkurenčním autě, snad bych se až bál, že mne budou 
lynčovat. Protože to bylo všechno hodně narychlo, 
nestihl jsem si zařídit vstup do továrny, a tak jedu alespoň 
číhat za plot testovací tratě Fiorano, kde se ale jako 
na potvoru nic zvláštního neděje. Asi už nastal čas 
i na něco jiného, než jsou auta…

Region Parma je zemědělská oblast a už podle názvu 
možná tušíte, proč jsem se sem vydal. Ano, tady se 
zrodila slavná sušená parmská šunka. A tím nekončíme, 
v okolí se také vyrábí tradiční italský parmezán. 
Samozřejmě, bylo by chybou nenavštívit místní výrobce, 
což vám ale zabere téměř celý den. Vzhledem k tomu, že 
jsou místní opravdu pohostinní, tak si nepřijdete ani 
jako na turistické atrakci a se zájmem si vyslechnete 
nadšený výklad průvodců. Parmská šunka neboli 
Prosciutto di Parma se vyrábí z pečlivě očištěné vepřové 
kýty, která se pak na několik týdnů až měsíců nakládá 
do soli a následně se suší za přísně daných podmínek, 
které se ale liší dle různých výrobců. Zato pravý italský 
parmazán je jen jeden a nazývá se Parmigiano-Reggiano, 
což je chráněná značka. Název parmazán se pak používá 
pro sýry ho napodobující. Všechny se vyrábí z čerstvého, 

částečně odtučněného mléka a mají tvar bochníků. 
Nechávají se dva až tři týdny máčet v solném roztoku 
a pak za častého otáčení zrají na dřevěných policích, 
minimálně půl roku, ale někdy třeba i čtyři roky. Věřte 
mi, zdejší chuťové pohárky si zde přijdou na své. 

Když vám zbude čas a budete moci myslet i na něco 
jiného než na to, jak jste se přejedli, udělejte si ještě výlet 
do langobardské pevnosti Rocca Viscontea di 
Castell’arquato, respektive k tomu, co z ní zbylo. Určitě 
to tady na vás neuvěřitelně dýchne. A přestože mám 
zaplacené ubytování v Boloni, měním plány a na rychlo 
si domlouvám spaní na zámku Magnano, o který se dělí 
jeho majitelé i s návštěvníky. Kromě procházky zahradou 
a návštěvy termálních pramenů mě čeká ještě fantastická 
večeře, po které už si opravdu myslím, že musím 
prasknout.

Den třetí se tedy rozhoduji strávit jinak než návštěvou 
Ravenny. Sice přijdu o pohled na cenné byzantské 
mozaiky, které zdobí většinu zdejších památek, a ani se 
alespoň naoko nepomodlím v chrámu z červených cihel 
San Vitale, jenž pochází už ze šestého století, ale místo 
toho si užiju moře. Jedu totiž na pobřeží Riviéra 
Romagna, což je oblast ležící mezi městy Cérvia 
a Gabicce Mare. Cestou se ocitám v překrásném 
městečku Brisighella s úžasným hradem pyšně se 

Katedrála v reggio Emilia

Co MuSíTE VěDěT
• Do Boloni Doletíte 
přímým letem z Prahy za rovné 
dvě hodiny. Auto si pronajmete 
na letišti nebo si pak v místní 
půjčovně vezmete něco 
exotičtějšího. Případně můžete 
jet autem rovnou, z Prahy je to 
941 kilometrů, a když to spojíte 
s návštěvou horských průsmyků 
(viz článek na str. 62) a při 
zpáteční cestě si uděláte 
zastávku u jezera Como, budou 
z toho báječné dva týdny.
• oBlast Reggio emilia je 
dost malá na to, abyste řešili 
ubytování v několika hotelech, 
ale to pak přijdete o tu pestrost 
nabídky. Jsou tady jak vyhlášené 
pětihvězdy, tak stylové hotýlky či 
ubytování na zemědělských 
farmách. Vybírejte tedy pečlivě.
• a hlavně ochutnávejte.  
Zdejší nabídka jídla a pití musí 
chutnat snad úplně každému. 
Vždyť i to Lambrusco tady 
chutná úplně jinak.

52 |



Katedrála v Modeně

obchod Ferrari na 
Marconiho letišti v Boloni

Která automobilka 
sídlí v Maranellu?
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region očima petrolheada
Vlastnit unikátní kus klasické italské techniky může mít svá úskalí, 
pokud jde o stroj, kterých je v Evropě pár kusů, a pokud letitý stroj 
potřebuje větší servis. 

Když všechny oficiální cesty, jak získat části ventilových rozvodů do motocyklu, kterých 
po Evropě jezdilo jen pár, selhaly, nastudoval jsem pět lekcí Italštiny pro samouky 
a vyrazil do Itálie. Během cesty jsem díky svému italskému průvodci Albertovi mohl 
potkat mnoho zajímavých lidí, kteří v auto-moto průmyslu pracovali, a nahlédnout jim 
„do kuchyně“. Pár věcí mi utkvělo v hlavě nejvíc:

I velké zvučné značky mají spoustu menších dodavatelů. Části organismu, který 
produkuje nádherné sportovní vozy a motocykly, je možné najít všude. Můžete 
obdivovat svéráz historické budovy v malebném městečku a zároveň v jeho suterénu 
vidět v plném zápřahu frčet pokročilé CNS stroje obrábějící kus titanu.

Motorismem zde žije velká spousta lidí. Když o víkendech nejezdí na závody klasiků, 
diskutují hloučky chlapů v hospůdkách u piva (ano, zapomeňte na klišé „víno a pizza“) 
o tom, kolik koní po jakých úpravách dostali z jakého stroje, co udělat s podvozkem, 
aby to „jelo jako Ferrari“. Jakkoliv mohou být některá tvrzení nadnesená (350 koní 
z Alfy 75 po sbroušení hlav a otevření sání??), nadšení místních je nakažlivé.

Hledané díly jsem nakonec našel. Marcello je neměl ve své dílně v klasickém 
romantickém kamenném domě uprostřed pole, kde právě vyvíjel pro Moto Guzzi 
mechanismus zvedátek. Neměl je ani v obývacím pokoji plném částí aut a motocyklů 
o patro výš. Našli jsme je až v šatní skříni plné podobných „ricambi“ v posledním 
patře… v ložnici. Když se vlastnoručně renovovaný motor znovu rozběhl, měl jsem slzy 
v očích. Mí Italové by mi rozuměli…

Pavel Hrůza

pnoucím na kopci, nakupuji pár lahví místního 
vyhlášeného olivového oleje a pak už konečně moře! 
Nádherné scenérie, opět skvělé jídlo, spontánně 
domluvená projížďka na rybářském člunu… Celý ten 
den mi utekl jako voda, ale když večer vyprávím mému 
hoteliérovi (měl o mě obavy, milý to chlapík), že jsem 
smutný, protože jsem se nestihl zajet podívat do Rimini, 
tak mi jen plácá po zádech a říká, že jsem o nic nepřišel. 
Je to sice nejrušnější, největší a nejnavštěvovanější 
přímořské letovisko v Itálii, ale právě proto tou pravou 
Itálií už dávno není. A pak mizí za bar a přináší mi 
ukázat pár pohlednic. Jediné, co tam prý stojí za vidění, 
je antický oblouk Arco di Augusto z bílého mramoru 
(nejstarší v celé Itálii) a římský most z prvního století. 
Nu dobrá… Raději si dávám ještě jednu láhev 
Lambrusca a další dvě si nechávám přibalit na cestu 
domů. Sice je mi už teď jasné, že budu muset připlácet 
za nadváhu, ale každé utracené euro za to stojí. Stejně 
jako stojí oblast Reggio Emilia za návštěvu. Ty tři dny 
totiž byly proklatě málo na to vidět všechna ta překrásná 
místa, úplně jsem minul další automobilové výrobce, 
a to ani nemluvím o tom, co všechno jsem tady 
neochutnal. Všichni nadšeně mluví o Toskánsku a Sicílii, 
ale já si to zamiloval tady. Mám totiž takový pocit, že se 
tady zkrátka dobře žije. ■

Museo Ferrari v Maranellu. Bionické tvary nové části stvořil 
architekt Jan Kaplický.
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Naše specialistky na Maurícius a Seychely.
Procestovali jsme svět. Poradíme Vám.
www.DELUXEA.cz

Iveta
Mlejnská
724 730 008

Pavlína
Zbořilová
724 730 003

Marica
Verešová
0948 040 574

Zajišťujeme luxusní dovolenou

V hotelech jsme bydleli

Dáme Vám osobní rady

Zájezdy připravujeme na míru

Dinarobin Hotel
Golf & Spa

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



rozhovor | text: Pavel Hrůza, foto: Martin Mašín

po dvou i čtyřech kolech 
s jaroslaveM kulhavýM
Vyhrál všechny velké soutěže, jako je olympiáda, mistrovství světa, světový pohár i nejznámější 
etapový závod dvojic Cape Epic. Zatímco se Jaroslav Kulhavý připravuje na obhajobu olympijského 
zlata, popovídali jsme si s ním během tréninku o sportu i o jeho vášni k rychlým vozům.

ruka už je v pořádku?
Ruka už je v pořádku, není to sice stoprocentní, ale to se 
ani nedá čekat. Ve sportu mě neomezuje, akorát si 
musím dávat pozor na případný pád, protože je 
oslabená, vazy, šlachy a všechno. To je jediné omezení, 
člověk na to musí myslet a přizpůsobit tomu život 
i tréninky, ale myslím si, že je to otázka pár týdnů a už to 
bude ve stádiu, jako to bylo předtím.

Jaké jsou nejbližší mety v této sezoně?
Z těch velkých cílů mě teď čeká mistrovství světa 
v Novém Městě na Moravě, což je takový první největší 
vrchol. Týden předtím jedu mistrovství světa 
v maratonu, takže mě čekají dva největší závody, spolu 
s olympiádou tři. Teď to ale směřuju k tomu prvnímu, 
maraton bude spíš na rozjetí. Jednou jsem už mistrovství 
světa vyhrál a beru to jako velký bonus, protože připravit 
se rovnou na obě dvě disciplíny v dnešní době kromě mě 

snad nikdo nedokáže. Kdybych tam uspěl, bude to pro 
mne spíš bonus, ale úspěch tam si nekladu za nějaký 
obrovský cíl, ten bude spíš až v Novém Městě. 
A samozřejmě olympiáda, kde obhajuji.

Pořád se trénujete sám?
De facto ano, samozřejmě spolupracuji pořád 
s Viktorem Zapletalem, což je můj dlouhodobý mentální 
kouč. Jsme kamarádi, jezdíme spolu na kolo. Je 
i reprezentační trenér, takže se potkáváme a spíš mezi 
sebou máme takový vztah na pohodu a oběma dvěma 
nám to pomáhá a prospívá. A už druhý rok spolupracuji 
s Emilem Bolkem. Byl jedním z nejdůležitějších lidí 
Katky Neumannové z dob, kdy závodila. Zabývá se 
biochemií – rozbory krve, laktátů. Ten trénink posouvá 
ještě dalším způsobem. Když cítím únavu, sebere mi 
laktát a krev mu řekne, že unavený nejsem a můžu dál 
trénovat. Práce s ním je super a moc mi to pomáhá. 
Po obrovském tréninku se objeví takové ty falešné 
pocity, kdy vrcholový sportovec fakt neví, jestli je 
unavený, nebo jen nezahřátý. Díky tomuhle je dokážeme 
odstranit a pak to posunout i s ohledem na zdraví, takže 
se vyhnu přetrénování a podobně. To je pro mě asi 
největší posun od minulé olympiády.

Jak se motivujete, když nad sebou nemáte 
naléhavého trenéra, co říká „musíš, musíš“?
Já jsem nikdy takový nebyl. Na začátku to člověka 
strašně baví, motivují ho samotné výsledky a sáhnout si 
na vrchol je obrovská motivace pro každého sportovce. 
A když toho vrcholu dosáhnete, je potřeba najít nějaký 
nový motiv, novou vizi nebo sen. Pro mě je to opakovat 
ty výsledky. U těch vrcholek byly i horší chvíle, zranění, 
nemoci, člověk je potom hladový, když z vrcholu spadne, 

Jaroslav Kulhavý je nadšeným 
řidičem Maserati ghibli.  
Do kufru své kolo složí  
za necelých 10 minut.

56 |



něco nevyjde podle plánu. Já měl vždycky obrovskou 
motivaci vrátit se zpátky a být zase nejlepší. Když něco 
nevyhraju, tak to jenom zopakuju. Další sny se odvíjí 
mimo kariéru profesionálního sportovce, ty maličkosti, 
zábava, třeba spojená s auty. Neřekl bych, že ta motivace 
je menší, sport mě pořád baví a jsem rád, že ho můžu 
dělat.

Láká vás jet znovu nějaký etapový závod jako  
Cape Epic?
Cape Epic mě určitě láká. Tyhle maratony a delší závody 
mě baví víc než cross country, co se jezdí na olympiádě, 
kde to je hodina a půl, strašně rychle na jednom okruhu 
a důležitá je spíš technika. Když jedete v jižní Africe 
okolo Cape Town, kde je nádherná příroda, jede se 
vinicemi nebo africkou buší, tak to má přece jenom jiný 
ráz. Sportovní úroveň je někde jinde, jede se 8 dní a je to 
závod všechno, nebo nic. 

Závody mají různé levely a v každém je výzvou něco 
jiného. Ty největší podniky, jako jsou Cape Epic, 
mistrovství světa nebo olympiády, jsem už všechny 
vyhrál. Třeba vrátit se v budoucnu na tyhle závody nebo 
zkusit jiné, které možná nejsou komerčně tak prestižní, 
by mě bavilo. Ať už je to Iron man, nebo triatlon, silniční 
cyklistika, běžecký maraton… Takové věci mám v plánu 
a postupně si je budu chtít splnit, ať už to bude 
na profesionální úrovni, nebo jako sportovec v důchodu.

Zkoušel jste zaběhnout maraton jen tak, pro sebe?
Ještě jsem to nezkoušel, běhám jen v rámci přípravy, ale 
jsou to takové šolichačky – 10, 15, občas někde ulítne 
20 kilometrů, ale to tempo není nějak vysoké a je to 
párkrát do roka. Mé tréninky jsou spíše kratší, jako 
doplněk, ale chtěl bych si zkusit, jaké to je.

Jak vlastně vypadá váš trénink? 
Z 90 % jde o trénink cyklistický, 10 % jsou doplňkové 
sporty, hlavně posilovna, cvičení, plavu a běhám. 
Samozřejmě v zimě se na doplňkové sporty klade větší 
důraz, ale v sezoně to bude fakt jen těch 10 %. Potom 
regenerace, kterou do toho nepočítám, ale měla by být 
hodně velká. Sporty jsou pro mě v značné míře 
doplňkové, aby tělo na kole vydrželo a vyrovnaly se 
všechny disbalance, přece jenom trpí záda a ostatní 
svaly, které nejsou zapojené, a je potřeba to dát 
dohromady.

Jaký je poměr horského a silničního kola v přípravě?
Myslím, že je to tak 50/50. Hodně kombinuji. Mám 
na horská kola alternativně silniční kola kvůli posedu 
a nastavení. Na tom kole se sedí jinak, zabírají trochu 
jiné svaly, je to jinak zaměřené. Přes zimu hodně jezdím 
na snowbiku se širokými plášti, takže na tom je taky 
spousta srandy. Je to zase taková nová věc, je to zábava 
jezdit na sněhu. Snažím se do tréninku občas zapojit 
i nové prvky, aby byl pestřejší. Dnes je těch kol tolik 
typů, že si člověk může vybrat. A je to docela zábava.

Do jaké míry řešíte u kola techniku?
Řeším samozřejmě hodně, protože na tom záleží 
i výsledek závodu. Ne, že bych byl úplně pedant, ale 
většinou to musí fungovat. Nastavení pro závod pro mě 
musí být perfektní, proto vždycky do poslední chvíle 
řeším třeba obutí podle trati. Když má pršet, mám 
připravené 3 druhy plášťů, ve kterých pojedu, 
a rozhodnu se před závodem. Tyto věci včetně techniky 
řeším hodně i z dlouhodobého hlediska. Se Specialised 
jsem už skoro desátý rok a podílím se také na vývoji kol, 
která si potom může koupit i běžný člověk, třeba již rok 

Jízda za autem je 
součástí tréninku

Závody mají� různé 
levely a v každém je 
výzvou něco jiného. 
Ty největší� podniky, 
jako jsou Cape Epic, 
mistrovství� světa 
nebo olympiády, jsem 
už všechny vyhrál.
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poté, co je jezdíme my. Kola se, stejně jako auta, 
posouvají neuvěřitelným technickým vývojem a jsou tu 
pořád nové věci a nové systémy. 

Co je pro vás za těch 10 let v kolech největší pokrok?
První změna byl určitě příchod celoodpružených kol, 
spolu s tím použití karbonu. Dnes už je většina 
součástek z karbonu, což vše posouvá jinam. Konkrétně 
na horských kolech byl poslední boom přechod 
z 26palcových kol na větší průměr 29 palců. Pořád se 
zdokonalují i menší věci, které tvoří celek, a kola jsou 
čím dál rychlejší, méně se na nich musí šlapat. 

Jaký je váš vztah k autům?
K autům mám vztah více vřelý než běžný člověk, ale 
spíše jsem z té skupiny kluků, co se o to zajímají, líbí se 
jim to a měli vždycky nějaký svůj sen. Tím, že hodně 
cestuji a dělám vrcholový sport, na koníčky nemám moc 
času a je to pro mě spojení příjemného s užitečným. 
Stejně najezdím 40–50 000 kilometrů v autě, cestování 
mě baví a svézt se v dobrém autě je pro mě zábava.

Jste spíše řidičský typ, co si užívá zatáčky, sportovní 
charakter toho auta, nebo se kocháte tím, co je 
kolem?
Myslím, že obojí. Když jedu nějakou neznámou 
krajinou, tak se spíš kochám, ale jsou situace, kdy je 
člověk nabuzenej a chce využít potenciál auta, zrychlení 
a zatáčky a s autem, které momentálně mám, to jde bez 
problému. S tím ani nejde jezdit normálně – že by se 
člověk rozjel pomalu a v klidu řadil. Je to taková 
klukovská nemoc, ten zvuk, to bouchnutí ve výfuku při 
přidání plynu… to si užívám.

Zmínil jste automobilové sny… jaké byly?
Samozřejmě se mi líbila sportovní auta typu Ferrari, 
hodně italské značky, ale nikdy jsem neměl nic 
konkrétního, co bych chtěl. Pak byly ty reálné sny – auto, 
které si člověk může koupit. Pokukoval jsem spíš 
po sportovních verzích normálních aut. Některé jsem 
i třeba měl. Nikdy jsem nebyl typ, co si koupí rodinné 

auto, i když člověka to asi nikdy nemine. Nejhorší je 
rozhodování, každý to zná – na jedné straně jsou emoce, 
na druhé straně rozum a praktičnost auta. Tohle asi řeší 
úplně každý, kdo si vybírá auto. Já jsem to teď naštěstí 
byl schopný vyřešit díky partnerství s Maserati. Mám 
model Ghibli, kterým se pohodlně odvezu na závody, 
dám do něj kolo, mohu s ním jet na společenskou akci 
a zároveň to auto má super sportovní potenciál a je 
výjimečné – člověk ho jen tak nepotká jako jiná, ostatní 
prémiová auta. Je výjimečné a není okoukané a já si to 
užívám i z té přidané hodnoty: To auto je prostě 
nádherné, je to umělecké dílo, jeho křivky jsou ojedinělé. 
Je to klenot a člověk z něj má radost. 

Jaké bylo vaše první auto?
První auto bylo Mitsubishi Colt GTI, to jsem měl hned 
asi v osmnácti, abych mohl jezdit na závody. Dřív se 
říkalo, že silná japonská auta jsou Ferrari pro chudé. Měl 
jsem tedy na tu dobu docela rychlé auto. Od té doby mě 
to drželo a myslím, že jsem se na něm vyřádil. Když jsem 
ho prodával, sice jsem ho nenaboural, ale myslím, že 
dostalo co pro to a ta další auta jsem si už užíval 
s rozumem.

Zajímá vás třeba i technická stránka toho auta, jak to 
uvnitř funguje, nebo to berete jako uživatel?
Určitě mě to zajímá. Jel jsem v mnoha autech, která jsem 
měl půjčená, takže většinu snů o supersportech jsem si 
splnil. Když už jsem je nevlastnil, aspoň jsem se svezl 
a to porovnávání mě vždycky bavilo. Když byla šance se 
projet v jakémkoli autě, hned jsem ji využil. Člověk má 
pak porovnávání a vidí ty strašné rozdíly v projevech 
aut. Pak si na to dokáže udělat nějaký svůj názor 
a potvrdit si, jestli to, co říká výrobce, platí. Vlastní 
zkušenosti jsou k nenahrazení.

Jaký máte největší zážitek spojený s auty?
Největší motoristický zážitek byla asi jízda s Romanem 
Krestou ve WRC. Jeli jsme v ostrém autě na sněhu 
a na ledu. To byl nesmysl, jak na to člověk není zvyklý. Je 
to jeden z nejlepších jezdců, ale musím říct, že jsem se 
asi dvacetkrát viděl někde v lese, ta rychlost a všechno 
pro mě bylo nepochopitelné. To byl asi nejsilnější zážitek 
a nepřebila jej ani pověstná formule, ve které jsem jel, 
ani jízdy na okruhu. To je všechno super, ale když si pak 
sednete do auta s člověkem, co to fakt umí, je to něco 
výjimečného.

Máte ještě nějaký automobilový sen?
Sny jsou, určitě bych si ještě chtěl vyzkoušet spoustu aut 
a věřím, že se ještě něco povede právě ve spojení se 
značkou Scuderia. Doufám, že si půjčím nějakou 
novinku a udělám si radost. ■

Nejhorší� je rozhodování�, každý to zná – na jedné straně 
jsou emoce, na druhé straně rozum a praktičnost auta.  

Já jsem to teď naštěstí� byl schopný vyřešit dí�ky 
partnerství� s Maserati. Mám model Ghibli, kterým se 

pohodlně odvezu na závody, dám do něj kolo, mohu s ní�m 
jet na společenskou akci a zároveň to auto má super 

sportovní� potenciál a je výjimečné.

Jaroslav Kulhavý dosáhl všech 
významných met, které biker 
může mít. Nyní jej motivuje 
obhajoba olympijského zlata.
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tipy od nejlepšího:
Jezdíte na kole? Projeli jsme se s jedním 
z nejlepších světových bikerů po stezkách 
v okolí Divoké Šárky a zde je několik jeho 
praktických tipů:

Jak na prudký sjezd, kde není možné udržet trakci 
obou kol?
Tady jsme jeli hodně prudký sjezd, který byl na listí. 
Docela sypký, kluzký podklad. Základní pravidlo je, že 
se pracuje s těžištěm a brzdami. První věc, kterou člověk 
musí udělat, je jít za sedlo, jakoby se položit na zadní 
kolo, sednout si na něj. A potom to musí regulovat 
brzdami. Zadní kolo může být de facto ve smyku, pak už 
se reguluje jen předek. To je nejdůležitější věc. Kdyby byl 
člověk vepředu nebo na tom kole stál, je tam riziko, že se 
mu to zaprvé hodně rozjede, nebo – jakmile začne brzdit 
přední brzdou – se mu kolo začne převracet a kompletně 
se převrátí a půjde přes řídítka. 

Jak přeskočit vysokou překážku, například kládu?
Je to jeden ze základních skoků, kterému se říká bunny 
hop. Jedete, nadhodíte přední kolo, eventuálně si 
přišlápnete, jako když zrychlujete, přitáhnete si řídítka 
k sobě, a jakmile kolo zrychluje a dosahuje výšky, kdy 
začíná pomalu zase padat, je potřeba přitáhnout řídítka, 
přesunout se dopředu a přitáhnout zadní kolo. Pro 

většinu lidí, co má SPD, stačí přitáhnout nohama zadní 
kolo a je to na světě. Samozřejmě je potřeba to trénovat 
a mít to načasované. Vždycky je základ přední kolo – 
jakmile ho člověk málo zvedne a zavadí o překážku, 
vznikají ty nejhorší pády. 

Když je před námi nějaký větší brod, je lepší jet 
opatrně, nebo využít hybnost a „pustit to tam“?
Jsou dvě varianty. Záleží na tom, jak člověk ten brod zná 
a ví, jak je hluboký, jestli jsou v něm kameny. To jsou 
základní věci. Když je brod hladký, můžu jet relativně 
rychle – vjet tam zadním kolem a rychle ho přelítnout. 
Když ten brod neznám, jedu pomalu a o to víc musím 
začít v brodu akcelerovat, aby se člověk nezasekl 
a nevymáchal se ve vodě.

Co jízda po zadním? Dá se to nějak využít v závodě?
Myslím, že v závodě moc ne. Je dobré, když člověk umí 
zvednout přední kolo a manipulovat na zadku. Občas 
v zatáčkách je dobré si kolo nadhodit – nad kořen, 
kámen. Spíš je důležité překonávat překážky.

Tlak v pneumatikách je u horského kola velká věda, 
šampioni jsou v tomto směru na radu skoupí. 
Na kolik foukáte, nebo je to tajné?
Většinou foukám okolo 1,8.

Watty měříte?
Měřím, to je teď takové nejpřesnější měření odezvy těla 
na výkon. Dřív se měřily hlavně tepy, teď už watty. 
V kombinaci s tepy jsou to super hodnoty, protože je to 
pevný výkon a není ničím ovlivněný. To, co dáte 
do pedálů, se vám objeví na displeji zařízení, které to 
měří, a dá se podle toho lépe plánovat trénink.  ■

olympijský vítěz se s námi 
během svého tréninku 
podělil o pár cenných rad
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Media Investments patří k předním mediálním agenturám 
na trhu a v současnosti je nejrychleji rostoucí společností 

v oblasti plánování a nákupu mediálního prostoru . 

mediainvestments.cz 

Mediální agentura Media Investments je hrdým 
dodavatelem mediálního prostoru pro SCUDERIA PRAHA 

a byla pověřena nákupem mediálního prostoru pro 
CONCOURS D´ELEGANCE 2017 u příležitosti 70 letého výročí 

založení automobilky Ferrari



road trip | text: Jan Červenka, foto: archiv autora

nejkrásnější silnice v itálii
Dolomity nabízí jedny z nejbáječnějších silnic nejen v Evropě. Zdejší průsmyky mají kvalitní 
povrch, bývají zalité sluncem, malé domácí restaurace by si zasloužily michelinskou hvězdu 
a carabinieri bývají shovívaví. Vítejte na těch nejkrásnějších silnicích v Itálii!

horské průsmyky v Itálii představují 
neodolatelnou kombinaci skvělého 
svezení, nezapomenutelných výhledů, 
kulinářských zážitků a klasického 
ubytování. Mám Dolomity proježděné 

křížem krážem, a přestože najdete neméně působivé 
silnice i ve Švýcarsku či v Rakousku, Dolomity patří 
mezi moje nejoblíbenější destinace. Potkáte tady spoustu 
nových aut, ale taky těch klasických, a protože místní 
jsou patrioti se vším všudy, řidiči Ferrari se tady těší 
obzvlášť velké oblibě. Představujeme vám tedy pět 
nejlepších horských silnic v Itálii, které musíte alespoň 
jednou za život projet. Dámy a pánové… Start your 
engine!

sella ronda
Srdcem Dolomit je Sella Ronda, šedesátikilometrový 
okruh vedoucí hned přes čtyři horské průsmyky. 
Z Bolzana sem dojedete přes Val Gardenu a určitě jeďte 
po silnici SP64, a ne po dálnici − byl by totiž hřích 

minout zdejší panoramatické výhledy. Ideální 
na ubytování je Corvara, jedno z mála větších měst, ale 
jestli vám jde opravdu jen o ježdění, pak využijte některý 
z malých hotýlků přímo na trase. 

Tato kouzelná silnice je jedna velká vyhlídka, nebo 
závodní okruh, vyberte si. Zdejší silnice nabízí všechny 
možné zatáčky, některá místa mají až 17procentní sklon, 
chvíli jedete lesem a pak zas mezi skalami… A všude je 
na co se dívat. Bohužel jsou všude i motorkáři a cyklisti, 
takže je důležité jet nejen s rezervou, ale i tolerancí. 
Nejlepší je vyjet buď opravdu brzo ráno, nebo pak večer 
před setměním, kdy už je na silnicích klid. A ráno třeba 
potkáte i místního pekaře, který vám se svojí letitou 
dodávkou ukáže, jak důležitá je znalost trasy.

Nejvyšší místo Sella Rondy je 2240 metrů nad mořem, 
ale hned ve třech průsmycích pokoříte výšku dva tisíce 
metrů. Pokud máte čas a chuť a nechcete jen sedět 
v autě, pak můžete vystoupat ještě výš − zaparkujte 
v Passo Pordoi a lanovkou vyjeďte na vyhlídku ve výšce 
tři tisíce metrů.

Ale zpět k ježdění… Pokud si chcete tento kus silnice 
opravdu vychutnat, pak si ji určitě projeďte v obou 
směrech, jelikož každý z nich má něco do sebe. Ideální je 
tady zůstat klidně i tři nebo čtyři dny, protože stojí za to 
odbočit na každou silničku, kterou po cestě potkáte. 
Některé vás zavedou na tajné vyhlídky, jiné na dobře 
ukryté venkovské statky, jinde je na konci báječná 
restaurace.

passo di Monte Giovo
Nebo taky Jaufenpass, chcete-li. Některé zdroje o něm 
hovoří jako o nejnebezpečnějším horském průsmyku 
v Itálii, a když tam poprvé šlápnete na plyn, pochopíte. 
Sedlo je totiž relativně mírné, plné otevřených pastvin 
a lesů, holé skály jsou až na jeho samém vrcholu. 
Zatáčky tady mají mírnější poloměr, silnice působí 
plynule a rytmicky… A to všechno svádí k tomu, že tady 
člověk rád pokouší štěstí, ale srázy za svodidly jsou 
brutální a některá místa působí opravdu velmi vzdušně, 
zvlášť když jedete ve Ferrari, kterému rychlost rozhodně 
nechybí. 

Alpské cesty poskytují 
majitelům sportovních aut 
možnost uplatnit jejich 
přednosti
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Nadmořská výška je 2094 metrů a trasa ze San 
Leonarda do Vipitena má nějakých sedmatřicet 
kilometrů. Pozor, často tady bývají policisté. A určitě si 
dejte přestávku na samém vrcholu − pohled do údolí 
Eisacktal potěší vaše oči i rozbouřený žaludek 
spolujezdce. 

passo della Mendola
Úžasný kus silnice jen dvacet kilometrů od Bolzana, náš 
tajný tip. Postavili ho v roce 1856 a stejně jako většina 
dalších horských silnic i on sloužil hlavně armádním 
účelům. Navazující průsmyk Tonale bez něj totiž neměl 
žádnou větší cenu. Většina lidí ho míjí, protože míří 
do údolí nejkratší cestou rovnou ze Stelvia, ale to je velká 
chyba. Tento sedmadvacetikilometrový pás asfaltu totiž 
nabízí všechny typy zatáček, a protože jeho vrchol je 
v nadmořské výšce 1363 metrů, je otevřený celoročně.

Dolní úsek Passo della Mendola je schovaný v lesích 
a je zatraceně rychlý. Jak ale silnice začíná stoupat, 
stávají se zatáčky ostřejšími a pak přijde vrcholná pasáž 
− silnice vysekaná do skály, z jedné strany nízký 
kamenný plot, z druhé skalnatý masiv jen pár 
centimetrů od vašich zrcátek. Na horním úseku 
s ostrými zatáčkami a krátkými rovinkami se pak hodí 
každý kůň výkonu a brzdy tady dostanou pořádně za uši. 
Nahoře na kopci je pak grandhotel a v něm mají 
vynikající těstoviny.

stelvio pass
Říká se mu střecha Evropy a je to pravděpodobně 
nejznámější horská silnice nejen v Itálii, ale i v celé 
Evropě. A za všechno může jeden jediný díl televizního 
Top Gearu. Místní tvrdí, že po jeho odvysílání se zvýšila 
návštěvnost o pětadvacet procent. 

Stelvio dokonale naplňuje představu alpského 
průsmyku, ale i kvůli tomu bývá doslova v obležení 
návštěvníků. Nadšení řidiči se tady potkávají s neméně 
nadšenými motorkáři a cyklisty, druhou sortou lidí jsou 
pak ti, kteří si chtějí Stelvio jen prohlédnout. Správně, 
někdy to tady bývá docela ostré a jsou i tací, kteří se 
na Stelvio jedou podívat jen jednou v životě a pak už 
nikdy, právě kvůli hustému provozu. 

Z východní strany je potřeba překonat osmačtyřicet 
na sebe navazujících vlásenek, které se doslova zařezávají 
do úbočí hory. Je to náročné, ale stojí to za to. Vyšplháte 
se až do výšky 2757 metrů, a až budete stát nahoře 
a budete se dívat dolů na silnici vetknutou do skal, bude 
vás šimrat kolem žaludku.

Jde o druhý nejvýše položený průsmyk v Evropě, 
proto se může stát, že bude i v létě zavřený kvůli sněhové 
bouři. Poblíž vrcholu je pak odbočka na průsmyk 
Umbrail, kde se ještě před pár lety jezdilo po šotolině, 
a když tady potkáte auto v protisměru, tak se musí občas 
i couvat.

 
passo del roMbo
Wikipedia praví, že se jedná o významné alpské sedlo 
nacházející se na hranicích mezi Itálií a Rakouskem. 
První zmínky prý pocházejí z roku 1241, ale pro nás je 
důležitější, že v roce 1959 zde byla otevřena první 
opravdová silnice. Není bez zajímavosti, že stavba trvala 
čtyři roky, ale že ve skutečnosti to bylo jen sedmnáct 
měsíců − počasí nedovolilo stavět rychleji. Stavbu 
zvládly čtyři buldozery a neurčené množství kopáčů − 
víc než polovina cesty se dělala ručně. A jedná se 
o nejvýše položenou silnici v Rakousku, vrchol je 
ve výšce 2509 metrů.

Nádherná trasa plná skvělých serpentin vrcholí v sedle 
Timmelsjoch a doslova se šplhá až do nebe skrz několik 
podnebných pásem. Je tady šedesát zatáček a několik 
dech beroucích výhledů do údolí. Výhodou Romba je, že 
silnice je dostatečně široká a v perfektním stavu. Nahoře 
je pak malý hotel. Ale pozor, jakkoliv je cesta 
na Timmelsjoch krásná a svůdná, buďte hodně obezřetní 
na vodě, kdy na některých místech doslova tečou 
po asfaltu potoky vody. 

Necháváme dost prostoru k vlastnímu zkoumání 
řidičsky nejzajímavějšího regionu v Evropě. Na členitých 
horských silnicích si člověk připomene, proč stojí za to 
vlastnit vytříbený sportovní vůz, který se pro takové 
zážitky zrodil. ■

Pověstné Passo dello 
Stelvio. Zatáčky, zatáčky, 
zatáčky... a nakonec 
panorama ve výšce  
2757 metrů na mořem.
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kluby | text: Vladimír Váňa

Maserati club 
na Mille MiGlia
Legendárních „Tisíc mil“ je dnes spíš přehlídkou automobilové krásy a nostalgie než 
dobrodružnou adrenalinovou akcí. V každém případě však „být u toho“ vždy stojí 
za to – ať už pro spoustu nádherných klasických aut, nebo pro samotný kraj, kde závod 
startuje, a to, co návštěvníkovi nabízí.
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Bílý Healey Westland roadster 
s anglickou posádkou

Italové v A6 1500 Berlinetta 
Pinin Farina z roku 1949

Až z Japonska dorazila posádka 
 se sportovní verzí Maserati A6 gCS 

Monofaro z roku 1948
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Město Brescia, ležící na úpatí Alp 
v italské Lombardii u známého 
a oblíbeného turistického letoviska 
u jezera Garda, se stalo cílem letošního 
výletu Maserati klubu. Toto místo jsme 

nevybrali náhodou. Již od roku 1927 zde startuje 
nejprestižnější závod sportovních vozů Mille Miglia. 
Tento závod se jezdil až do roku 1957 za běžného 
provozu a trasa, měřící 1000 mil, vedla z Brescie 
do Říma a zpět. Pro vozy a jezdce to byla zkouška 
rychlosti a spolehlivosti, protože při průměrné rychlosti 
výrazně přes 100 km/h nebyl čas ani prostor na chyby. 
Tento závod tak napomohl vzniku nové kategorie 
sportovních vozů Grand Turismo. Dnešní podoba 
závodu byla obnovena v roce 1977 a můžou se ho 
zúčastnit pouze vozy, které do roku 1957 závodily. 
O tom, že se jedná o prestižní událost, svědčí také účast 
celé řady celebrit, např. Rowan Atkinson alias Mr. Bean 
měl možnost si vyzkoušet trasu jako řidič v roce 2011.

Na startovní listinu se letos registrovalo celkem 
448 vozů a značka Maserati, patřící mezi legendární 
výrobce sportovních vozů, nechyběla na Mille Miglia ani 
tentokrát. Nejvíce bylo Maserati zastoupeno modelem 
A6 GCS, který se vyráběl v různých modifikacích 
od sportovních kupé až po otevřené monoposty. 
O výjimečnosti a kráse těchto vozů svědčí také ocenění 
poroty „Best in show“, které Maserati A6 GCS získalo 
na výstavě veteránů Concorso d’Eleganza Villa d’Este, 
souběžně probíhající v italském městě Como. Unikátní 
však bylo i zastoupení Maserati 150s a 200s – 
čistokrevných závodních vozů, kterých bylo vyrobeno 
méně než 30 kusů a staly se vývojovými nástupci 
závodní varianty modelu A6.

Do Itálie jezdíme každý rok navštívit vinařství 
a ochutnat vína, která v místě, kde byla vyrobena, 
chutnají ještě lépe. A když se navíc sejde bezvadná parta 
lidí, jaká je v Maserati klubu, je jisté, že prodloužený 
víkend bude určitě velmi příjemně strávený.

Než jsme dorazili do Brescie, udělali jsme si obvyklou 
zastávku v Alto Adige u našeho oblíbeného vinaře 
Wolfganga Raifera z vinařství Colterenzio. Vinařství je 
moderní, vedené sympatickými lidmi a zároveň 
uznávající tradiční postupy výroby. Tím dosahuje 
výborné kvality vína a my zde rádi děláme zastávku před 
další cestou.

Brescia se neproslavila pouze závodem Mille Miglia, 
ale i strojírenstvím. Vyhlášený je rovněž místní kaviár, 
kterého se na zdejší jeseteří farmě vyrobí 25 tun ročně. 
Že jde také o kraj vína, není potřeba zvlášť zdůrazňovat. 
Proslulé je v této oblasti Franciacorta – šumivé víno 
vyráběné klasickou metodou. Díky pozvání vinařství Lo 
Sparviere jsme měli možnost jejich sklepy navštívit 
a samozřejmě jejich výtečný brut a extra brut ochutnat. 
Nezapomenutelným zážitkem však byla večeře 
a jednotlivé chody představené samotným šéfkuchařem. 
Naprostým favoritem se staly ravioly plněné špenátem 
a ricottou se zauzeným kaviárem. Zauzený kaviár 
z místních jeseterů je něco opravdu úžasného.

Najezdili jsme dohromady více než 1000 mil, tedy 
stejnou vzdálenost, jakou má závod Mille Miglia. My 
jsme však jeli s našimi Maserati se zastávkami, abychom 
si Itálii pořádně užili. Jen pro zajímavost, držitelé 
rekordu z roku 1955 Moss a Jenkinson urazili celou trasu 
1000 mil za neuvěřitelných 10 hodin a 7 minut 
s průměrnou rychlostí 157 km/h.

Klubová sezona právě začala a nás čekají další 
zajímavé výlety. ■

Salonek vinařství  
Lo Sparviere pro pořádání 
slavnostních večeří 
spojených s ochutnávkou 
šumivích vín

Netradiční stojánek na víno nezapře 
majitele vinařství, firmu Beretta
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V roce 1938 vytvořil Fiat speciál pro 
Mille Miglia, po válce dostal litrový 
motor a s výkonem 51 koní dosahoval 
rychlosti až 150 km/h

Zřejmě by nikdo nehledal  
v těchto vozech předchůdce 

současných supersportů Aston 
Martin Le Mans (číslo 72) a Alfa 

romeo 6C 1750 gT Cabriolet 
(číslo 76) 

Některé automobilky už dnes ani 
neznáme, jako například Amilcar CgSS

Těžkotonážní Bentley 
udivoval svou velikostí 
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pocta závodní leGendě: 
jedinečná „tailor Made“ 
Ferrari caliFornia t 
Ferrari California T v elegantní černo-červené barvě je výsledkem firemního 
programu úprav vozů na míru s názvem „Tailor Made“. Jedinečný kus je 
koncipován jako připomínka slavného předchůdce, kterým bylo populární 
závodní Ferrari 250 Testa Rossa z roku 1957.

Fotostory | text: Pavel Hrůza, foto: Scuderia Praha 

závodní vůz Ferrari 250 Testa Rossa z roku 
1957 měl mimořádné jízdní vlastnosti 
a zajímavě řešený přední díl karosérie 
s prodlouženým nosem pro vstup vzduchu – 
právě tento prvek má evokovat červené 

lemování masky nové Californie T. Mezi ním a blatníky 
vznikly štěrbiny, sloužící ke vstupu vzduchu pro chlazení 
předních brzd. Typ Ferrari 250 TR třikrát zvítězil v Le 
Mans, konkrétně v letech 1958, 1960 a 1961. Motor 
z tohoto vozu se však v upravené verzi používal 
i v typech 250 P a 250 LM, kde byl umístěn vzadu před 
zadní nápravou.

Po skončení frankfurtského autosalonu, kde zdobila 
stánek Ferrari, byla pamětní California převezena přímo 
do pražského showroomu Scuderia Praha. Zde si ji 
všichni zájemci mohli nejen prohlédnout, ale také se více 
dozvědět o unikátním „Tailor Made“ konceptu, případně 
si novou Californii T rovnou objednat na základě 
vlastních představ. ■
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pocta závodní leGendě: 
jedinečná „tailor Made“ 
Ferrari caliFornia t 
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Forza in MoviMento
Maserati Ghibli představuje harmonickou synergii dravosti, síly, elegance a dynamiky. 
Fotografie Lucie Robinson skvěle vystihují unikátní charakter vozu.

Maserati Ghibli ukrývá pod
kapotou inovativní třílitrové

šestiválcové vidlicové
turbomotory s 8stupňovou

automatickou převodovkou ZF.

Ghibli nabízí benzínové verze motorů 330 PS a 410 PS s možnou
variantou inteligentního systému pohonu všech kol s označením
Maserati SQ4. Zážitek z jízdy umocní i další nejmodernější
technologie. Novinkou pro tento model je také první dieselový
motor v historii Maserati.70 |



U nejsilnějšího motoru Ghibli  
410 k dosahuje těchto parametrů:

285 km/h maximální rychlost
a zrychlení z 0 na 100 km/h 

za 4,8 sekundy

Focení Maserati Ghibli se skvěle
zhostily tanečnice Helena
Nováčková (ve skoku nad
kapotou) a Lucie Vacková, obě
z Tanečního studia Emotion | 71 



Rozměry a váhy vozu ghibli

Celková délka: 4971 mm
Celková šířka: 2100 mm
Výška: 1461 mm
Suchá hmotnost: 1710 kg
Pohotovostní hmotnost: 1835 kg
Rozložení váhy: 50 %–50 %
Objem zavazadlového prostoru: 500 l
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hodinky | text: Pavel Hrůza, Jan Lidmaňský, foto: značky

novinky ze světa jeMné Mechaniky
Možná musíte mechanické srdce svého vozu nechat v garáži, 
ale kus působivé techniky můžete mít vždy s sebou na zápěstí. 
Její stabilní tep postrádá dynamiku motoru letícího do otáček, 
precizností a propracovaností stejně jako atraktivním designem 
však dokáže podmanit.

BuLgArI oCTo FINISSIMo 
MINuTE rEPEATEr
Jak zareagují tradiční hráči v oblasti ultratenkých 
strojků na počínání Bulgari? Partnerská značka 
Maserati útočí na všechny rekordy 
v miniaturizaci. Po úspěchu s dva roky starým 
a stále nepřekonaným prvenstvím v kategorii 
nejtenčích hodinek s tourbillonem na světě 
vstupuje nyní do řad ultratenkých repetic 
(hodinky s akustickým odbíjením). Nový rekord 
tak vyzývá k souboji konkurenty výškou 6,85 mm, 
čímž se Octo Finissimo Minute Repeater stává 
nejtenčími hodinkami s minutovou repeticí, 
jejich 3,12 mm vysoký strojek je nejtenčím 
v současnosti produkovaným strojkem. Velkou 
roli sehrál vývoj materiálů a nových technologií, 
díky kterým se podařilo zhotovit akusticky 
perfektně tvarované titanové pouzdro. To navíc 
svírá číselník ze stejného materiálu, jenž 
disponuje namísto aplikovaných indexů 
skeletovanými plochami, kterými se volněji šíří 
křišťálově čistý zvuk ocelových kladívek 
dopadajících na dvojici gongů.

Ref.: 102559.001 | manuální nátah | minutová 
repetice | titan / ø 40 mm | vodotěsnost 30 m 
| vulkanizovaný kožený řemínek z aligátora 
| limitovaná edice 50 kusů | 4 350 000 Kč

roLEx oySTEr PErPETuAL 
CoSMogrAPH DAyToNA
Rolex představil novou verzi kultovních chronografů vonících 
benzínem, která postupně nahradí v kolekci stávající variantu 
původem z roku 2000. Ta je historicky zajímavá především 
skutečností, že v jejím pouzdře pracoval první manufakturně 
vyráběný strojek s chronografem vyrobený v Rolexu, jehož 
existence zajistila značce mnohem větší svobodu. Do té doby 
využívala překalibrované strojky Zenith El Primero. Nový model 
potěší lunetou z jediného kusu keramiky Cerachrom, číslice 
na ní zvýrazňuje vrstva platiny. Faceliftu se dočkal také číselník, 
nově zvýrazněný nápisem Daytona v červené barvě. Velkým 
krokem a také hozenou rukavicí jiným značkám je zaměření se 
na přesnost. Od letošního roku budou všechny hodinky nesoucí 
označení Superlative Chronometer vykazovat odchylku 
maximálně ± 2 sekundy za den! Formálně sice budou nadále 
certifikovány dle standardu COSC, nicméně Rolex se zavazuje 
k daleko vyšší přesnosti.

Ref.: 116500LN | automatický nátah | chronograf | ocel 904L / 
ø 40 mm | vodotěsnost 100 m | ocelový tah | 320 000 Kč

rAyMoND WEIL MAESTro  
THE BEATLES
Nové Maestro skládá poctu legendární kapele The Beatles 
a všem jejich 13 řadovým albům, jejichž názvy lemují číselník. 
Z jeho stříbrné plochy lze odečíst názvy dvanácti z nich, 
přičemž kultovní Help nahradil piktogram – respektive 
vyobrazený přebal desky. Logo britských „Brouků“ pak zdobí 
číselník, ale také safírové dýnko 39,5mm ocelového pouzdra, 
v jehož nitru pracuje strojek s automatickým nátahem. Velmi 
elegantní hodinky dotváří pětiřadý ocelový tah, který 
na poslední chvilku před uvedením na trh vystřídal kožený 
řemínek z teletinky. Důvodem byla dcera Paula McCartneyho, 
slavná návrhářka Stella McCartney, která se ozvala 
s připomínkou a vzpomínkou na svou maminku, jež byla 
během svého života velkým bojovníkem za práva zvířat. 

Ref.: 2237-ST-BEAT1 | automatický nátah | datum | ocel / 
ø 39,5 mm | vodotěsnost 50 m | ocelový tah | limitovaná edice 
3000 kusů | 41 700 Kč
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SCHAuMBurg WATCH MooN METEorITE 18K
Německá společnost Schaumburg Watch vděčí za existenci své vlajkové lodi 
nezávislému hodináři Martinu Braunovi, milovníkovi zobrazení měsíčních 
fází. Během posledních let na tento model vsadila, a tak se objevil hned 
v několika variantách, jež od sebe odlišovalo jen ztvárnění jednotlivých 
číselníků. Tím nejúspěšnějším je bezpochyby varianta MooN Meteorite 
s číselníkem z meteoritu, která pro letošní rok dostala pouzdro z růžového 
18kt zlata. Právě tato varianta s krásně čitelnými Widmanstättenovy obrazci 
bude vyráběna ve velmi limitovaných edicích, přičemž na letošní rok je 
v plánu pouze 5 až 6 modelů. Edice nebudou množstevně omezeny. Oproti 
klasické kolekci se však v dalších detailech neliší. Model stále využívá 
základnu SW-11 s automatickým nátahem a na něm je uchycený modul. Ten 
je potřeba seřídit regulačním tlačítkem v bočnici pouzdra jednou 
za 122,5 roku, jedná se tedy o tak zvaný „perpetual moon“.

Automatický nátah | měsíční fáze, datum | růžové 18kt zlato / ø 43 mm 
| vodotěsnost 50 m | kožený řemínek z aligátora | 490 000 Kč

HuBLoT BIg BANg MECA-10 – ALL BLACK
Výsledkem dvouleté práce partnerské značky Ferrari je nový strojek HUB1201, 
prezentovaný ve speciální edici hodinek MECA-10. Samotný strojek byl 
od začátku navržen tak, aby jeho výsledná konstrukce využívala prvky 
technických skeletonů snoubících v sobě prvky známé ze stavebnice Meccano 
(u nás známe obdobu Merkur). Proto jsou dvojice pérovníků a nátahový 
mechanismus rozloženy mezi trojici rovnoběžných perforovaných můstků. 
Technický vzhled potěší každého technokrata i při čelním pohledu. Právě zde je 
výrazná indikace desetidenní rezervy chodu umístěná na pozici 6, která je navíc 
doplněna černou/červenou signalizací na pozici 3 – ta mění svou barvu 
na posledních 48 hodin nátahu. Premiéru zažívá stojek v temně černém 
keramickém pouzdru Big Bang. Provedení je připomínkou desetiletého výročí 
představení celočerných hodinek Hublot.

Ref.: 414.CI.1110.RX | manuální nátah | indikace 10denní rezervy nátahu, 
upozornění na nutnost nátahu | keramika / ø 45 mm | vodotěsnost 100 m 
| kaučukový náramek | limitovaná edice 500 kusů | 596 800 Kč

uNIoN gLASHüTTE BELISAr PILoT SACHSEN 
CLASSIC 2016
Po hnědé a antracitové variantě německých pilotek velmi volně 
inspirovaných podobou pozorovacích hodinek z 2. sv. války přichází 
německá manufaktura s dalším pokračováním. Ve stejném barevném 
provedení budou k dispozici modely s chronografem, objeví se i luxusní 
edice s krásným modrým číselníkem. Těch vznikne pouhých 200 kusů, 
přičemž pro tuzemský trh by měly být k dispozici hned tři. Půjde o další 
pokračování edic věnovaných poctě Sachsen Classic, tedy závodu veteránů 
napříč Saskem. Kromě změny barvy došlo i k drobné odchylce od klasické 
kolekce u indikátoru 42hodinové rezervy nátahu. Nápis Gangreserve se 
přesunul do středu vloženého číselníku a oblouk doplnil nápis Limited 
Edition v červené barvě ladící s ručkou indikátoru i centrální vteřinkou 
strojku U2897, který vychází z architektury ETA.

Ref.: D002.624.16.047.09 | automatický nátah  
| indikace rezervy nátahu, datum  
| ocel / ø 45 mm | vodotěsnost 100 m  
| kožený řemínek z teletinky  
| limitovaná edice 200 kusů  
| 79 000 Kč

EDox CHroNorALLy 1
Masívní ocelové pouzdro o průměru 45 mm, číselník s karbonovým prvkem, 
kaučukový pásek se vzorem připomínajícím vzorek pneumatiky – sportovní 
chronograf švýcarské značky svým designem jasně evokuje svět závodních aut 
plný adrenalinu. Výrazná tlačítka chronografu na levé straně usnadňují ovládání 
během řízení. Uvnitř pracuje švýcarský quartzový strojek. Stejné hodinky nosí 
také Martin Prokop, náš nejúspěšnější jezdec rallye WRC a účastník Rally Dakar.

Ref.: 10305 3NR NR | quartz | ocel / ø 45 mm | vodotěsnost 100 m | 27 900 Kč
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doplňky | text: Scuderia Praha, foto: Tod’s, Bulgari

obout Si Ferrari
Již od roku 2001 funguje úspěšná 
spolupráce dvou prestižních italských 
značek – Tod´s a Ferrari. Společně 
prezentují linii ikonických mokasín 
Gommino a doplňků v ucelené řadě 
Tod´s for Ferrari. 

Tradiční italská značka Tod´s je synonymem 
řemeslného zpracování obuvi s výjimečnou 
kvalitou, včetně koženého zboží. Řada Tod´s for 
Ferrrari nabízí ojedinělé a exkluzivní kousky, 
které ocení jak sběratelé a fanoušci značky 
Ferrari, tak i zákazníci zakládající si na svém 
osobitém a neotřelém stylu.

Tak zvaná „Scarpa da Guida“, tedy obuv 
určená pro řízení, je jedním z ikonických 
produktů, které značku Tod´s proslavily po celém 
světě, a to nejen jako značku takovou, ale rovněž 
prezentují to nejlepší z obuvi ve světě luxusních 
produktů. Mokasíny s puncem Ferrari dodávají 
ještě více nezaměnitelnosti a originality.

Mokasíny linie Tod´s for Ferrari jsou vždy 
vyráběny v číslované sérii a jako všechny ostatní 
mokasíny Tod´s prezentují nejvyšší tradici 
pravého řemeslného zpracování.
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bvlgari octo ultranero
Nová kolekce pánských hodinek Bvlgari Octo Ultranero  
představuje model s nejtenčím strojkem ve své kategorii

Dnes už ikonický model Octo se představuje novou kolekcí, jejíž součástí je model 
s nejtenčím flying tourbillonem na světě, super tenký skeletonový strojek a moderní 
zpracování v odstínu černé – řada Octo Ultranero. Hlavním námětem právě této linie je 
moderní pojetí, díky provedení v černé barvě, zpestřené zlatými prvky v podobě ruček 
a indexů hodin nebo zlatou lunetou.

nejtenčí strojek ve své kategorii
Dominantou mezi novinkami je model Octo Ultranero Finissimo Tourbillon. Díky svému 
provedení odkrývá extra tenký Tourbillon strojek BVL 268 s létajícím tourbillonem, který 
je vysoký pouze 1,95 mm a je nejtenčím strojkem ve své kategorii. Tento ručně vyráběný 
strojek má rezervu chodu 52 hodin. Pouzdro o velikosti 40 mm je vysoké necelých pět 
milimetrů. Zadní strana pouzdra je transparentní a nabízí pohled do útrob strojku. Klec 
s tourbillonem je umístěna na pozici 6 černého lakovaného ciferníku.

jednoduchý, přesto však nepřehlédnutelný design
Řada Octo Ultranero ale nabízí také méně komplikované provedení pro ty, kteří ocení 
hlavně jednoduchost. Jde o model s pouzdrem o velikosti 41 milimetrů s automatickým 
strojkem se samonátahem Solotempo BVL 193. Strojek se dvěma pérovníky má 
50hodinovou rezervu chodu. Pro vyznavače aktivního životního stylu se také nabízí 
sportovnější model Octo Velocissimo Chronograph, jenž je poháněn strojkem BVL 328.

Bvlgari, Pařížská 15, Praha 1, + 420 222 310 358
www.bulgari.com

Ambasadorem pánských hodinek Bvlgari 
je britský herec Luke Evans, který velmi 
rád zdobí své zápěstí modely z řady octo. 
Výjimkou nebyla ani letošní společenská 
událost Met gala konaná v Metropolitním 
muzeu v New yorku.

| 77 



uMění | text: redakce, foto: Jakub Frey, Sculpture Line

sculpture line: 
auteM do Galerie
Pokud chcete spojit vyjížďku svým vozem do města a blízkého okolí s kulturou, 
nabízí se skvělá příležitost – v červnu odstartoval druhý ročník sochařského festivalu 
Sculpture Line, jenž postupně ozdobí bezmála dvě desítky veřejných prostranství 
po celé Praze a blízkém okolí originálními sochami a instalacemi. 

dvoumetrový ocelový Meteorit italského 
umělce Riccarda Cordera v Baarově parku, 
sedmimetrový Otazník na hladině Vltavy 
japonského tvůrce jménem Jun’ichiro Ishii, 
hravé Nohy z vody Kurta Gebauera 

umístěné ve Vojanových sadech či majestátní bronzoví 
Koně Michala Gabriela „cválající“ po piazzetě 
Národního divadla – to je pouhý zlomek zastávek letošní 
pražské „sochařské linky“. Ta se v průběhu června otevře 
Pražanům i turistům a po čtyři měsíce jim bude nabízet 
jedinečnou příležitost poznat stará známá místa ve zcela 
novém kontextu a obdivovat umělecká díla. Uměleckým 
ředitelem festivalu je Prof. ak. sochař Michal Gabriel. 
Festival potrvá do konce září.

Příslovečnou vlajkovou lodí letošního ročníku je 
impozantní Meteorit vynikajícího italského umělce 
Riccarda Cordera, jež své místo na příštích několik 
měsíců našla v Baarově parku na Praze 4. Masivní 
instalace z broušené oceli je jedním ze dvou děl, která 
Cordero do letošní linky Sculpture Line zařadil. Druhou 
instalací je neméně fascinující objekt s názvem E. T. 
Riccardo Cordero je v současné době prezidentem 
Associazione Piemontese Arte. Od roku 1960 vystavuje 
v Itálii i zahraničí, má za sebou celou řadu samostatných 
i společných expozic. 

Sculpture Line přichází za obyvateli a návštěvníky 
Prahy a chce, aby se se sochou či s instalací potkali 
v přirozeném prostředí svého každodenního života. 
Nabízí jim příležitost nového pohledu na známá a všední 
místa, možnost odkrýt v nich nové a neznámé příběhy. 

Letošní festival představí opět celou řadu originálních 
soch a instalací. Kromě již zmíněných děl si pozornost 
zaslouží také tři Manty Michala Trpáka, které se budou 
vznášet nad hlavami návštěvníků Novoměstské radnice, 
či Medvěd Ondřeje Bílka, jenž bude držet stráž před 
Tančícím domem. Všechny, kteří budou procházet 
kolem budovy Černá labuť, bude k posezení lákat křeslo 
ve tvaru obří Ruky z dílny Alexandry Koláčkové. 
Sculpture Line však nepovede pouze centrem města, ale 
zavede své následovníky i do jeho okrajových částí. 
Dolní Břežany ozdobí tajemný Corpus Angelicus Stefana 
Milkova, u Bobové dráhy na Proseku bude dělat dřepy 
obří Cvičící postava Jakuba Flejšara a mramorová 
Fontána Františka Svátka najde své místo v chodovském 
Business Parku. 

Při tvorbě itineráře pomůže mapka a anotace 
jednotlivých soch s přehledem autorů na  
www.sculptureline.cz. ■

Dvě ukázky italského 
vizuálního umění 
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Křeslo Alexandry Koláčkové 
v Dolních Břežanech

oceloví Andělé moří 
Michala Trpáka 
u Novoměstské 

radnice

ruka před Černou labutí 
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společnost | text: Scuderia Praha, foto: Scuderia Praha

1. ToD’S For FErrArI
Několikaletá spolupráce značek Ferrari a Tod’s se projevila i na letošní kolekci, 
která byla představena v prodejně v Pařížské ulici 19. května. Na akci obdivovalo 
ikonické mokasíny a doplňky na 120 lidí, mezi nimi například Olga a Jiří 
Menzelovi, Andrea Kerestešová, Mikoláš Ružička, Albert Černý nebo Aneta 
Vignerová. Návštěvníci mohli pozorovat práci zručné artisanky Oriany Vittorini, 
která na místě předváděla personalizaci produktů vyražením iniciál klienta 
do kůže. Nebo mohli zkusit štěstí v tombole, kde byla hlavní výhrou cestovní 
taška Ferrari. Společnost Scuderia Praha na akci poskytovala VIP odvoz 
v luxusních automobilech Ferrari FF a Ferrari F12 Berlinetta.

2. TurNAJ MISTrů A MěSTA KArLoVy VAry
V pátek 6. května se v golfovém resortu Olšová vrata uskutečnil tradiční golfový 
Turnaj mistrů a města Karlovy Vary. V předvečer turnaje se v Grandhotelu Pupp 
konal galavečer, na němž společnost Scuderia Praha vystavila Ferrari FF. 
Program byl koncipován jako setkání sportovních dvojic, které spojuje zajímavý 
příběh. Večerem provázel svým tradičně osobitým stylem herec a režisér Jakub 
Kohák. Neformální otázky, sestřihy sportovních výkonů i překvapivé odpovědi 
sportovců umocnily atmosféru galavečera. Pozvání pořadatele přijaly sportovní 
hvězdy nedávné minulosti i současnosti. V průběhu večera se postupně 
v rozhovorech představily legendy českého sportu, žokej pan Josef Váňa a běžec 
na lyžích Lukáš Bauer, skikrosař Tomáš Kraus a horolezec Radek Jaroš, cyklista 
Ján Svorada a mistr světa ve vodním slalomu Jiří Prskavec, mistr Evropy, 
freestyle motokrosař Petr Pilát, jeden z nejlepších světových skokanů na lyžích 
současnosti Roman Koudelka, účastník světové série Red Bull Air Race Petr 
Kopfstein, bývalý hokejový brankář a olympijský vítěz z Nagana Milan Hnilička, 
šéftrenér českého biatlonu Ondřej Rybář a s ním také trenér biatlonistek Zdeněk 
Vítek. Všichni sportovci dostali za své výkony věcné dary od partnerů turnaje. 
Závěrečným překvapením večera bylo předání šeku na testovací jízdu s vozem 
Ferrari California T, který věnovala společnost Scuderia Praha. V den turnaje se 
hrálo hned několik vložených soutěží včetně Hole In One o vůz Maserati Ghibli 
na jamce č. 4. 

3. PrEMIérA NoVéHo VoZu MASErATI LEVANTE
Dlouho očekávané SUV bylo slavnostně představeno ve Forum Karlín 15. dubna. 
Levante, nazvané podle důležitého středomořského vzdušného proudu, zaujalo 
působivým zevnějškem i technickými parametry. Levante je králem své třídy, má 
precizně zpracovaný interiér i exteriér, detaily vozu jsou dotaženy s maximálním 
citem. Pyšní se hned několika údaji, které jsou nejlepší ve své třídě SUV. Levante 
má nejnižší aerodynamický součinitel odporu (Cx=0,31), největší naměřený 
výkon a točivý moment u motoru s výkonem 430 koní, nejkratší brzdnou dráhu 
(ze 100 km/h na 0 km/h za 3,4 m u verze se 430 koňmi) a nejnižší těžiště. 
Hmotnost vozu je rozložena v ideálním poměru 50 : 50. Spotřeba paliva je 
u dieselové verze pouze 7,2 litru na 100 km. Na akci nemohli chybět ani partneři 
Maserati – značky Ermenegildo Zegna, Bvlgari a Moser.

1

2

3

80 |



4. LAurA FrATI guCCI NAVšTíVILA PrAHu
S velkou pečlivostí jsme pro tuto příležitost vybírali vhodný vůz. Volba padla 
na luxusní limuzínu Maserati Quattroporte, jejíž srdce tvoří přeplňovaný 
osmiválec zkonstruovaný samotným Paolem Martinellim. Prezidentka 
organizace podnikatelek FCEM, paní Gucci, přicestovala do Prahy 5. dubna 
v podvečer a její cesta s vozem Maserati vedla z ruzyňského letiště 
na slavnostní křest magazínu Be the Best v art event gallery Černá labuť, 
který byl zároveň mediálním partnerem zasedání organizace Femmes Chefs 
d’Entreprises Mondiales (FCEM). Jeho cílem je výměna zkušeností, znalostí 
a navázání nových kontaktů, letos se záměrem prezentovat Českou 
republiku a podpořit český export na mezinárodní úrovni. FCEM sdružuje 
120 zemí z 5 kontinentů a má 5 milionů členek. Laura Frati Gucci, jejíž jméno 
je spojené se značkou symbolizující luxus s historií sahající až do počátku 
minulého století, je mimo jiné prezidentkou a zakladatelkou tiskové 
a marketingové agentury La Pirene.

5. SCuDErIA PrAHA NA BrNěNSKéM oKruHu
Společnost AMC Networks Central Europe ve spolupráci se Scuderia Praha 
uspořádala na brněnském Masarykově okruhu pro partnery, televizní 
a satelitní operátory a novináře unikátní setkání při příležitosti zahájení 
evropské části Formule 1 na obrazovkách stanic Sport 1 a Sport 2.
Na úvod proběhlo losování startovního pořadí a pak už si mohli účastníci 
užívat pocitů řidičů jedněch z nejrychlejších automobilů na světě. Scuderia 
Praha nabídla na Masarykově okruhu možnost vyzkoušet závodní speciál 
Ferrari 458 Italia. Velkým lákadlem bylo Ferrari 458 Italia Challenge, v němž 
se zájemci mohli spolu s profesionálním jezdcem Lubomírem Jakubíkem 
svézt bez zábran a na plný plyn. Měli tak jedinečnou příležitost okusit 
pocity, které zažívají závodníci, již se po okruzích řítí rychlostí nad 200 
kilometrů v hodině. Návštěvníci mohli také vyzkoušet dvojici automobilů 
Maserati Ghibli a Maserati Quattroporte. Pod dohledem proškolených 
italských expertů si mohli účastníci projet okolní silnice a vyzkoušet si 
dokonalé propojení závodních technologií ve vozech pro každodenní jízdu. 

6. oTEVřENí rESTAurACE ProVoCATEur
Společnost Stopka Exclusive Living 2. května oslavila narozeniny spolu 
s otevřením nové restaurace Provocateur. Scuderia Praha zde vystavila 
italské užité umění na čtyřech kolech ve formě Ferrari Testarossa, Ferrari FF, 
Maserati Quattroporte a Maserati Granturismo. Pořadateli gratulujeme 
k narozeninám.
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víte, že…
Několik poutavých faktů o Ferrari a Maserati

1. nejlevnějšíM díleM 
na Ferrari 488 jsou ostřikovače čelního okna. 
Nejdražším dílem dodávaným Ferrari je pak karbonový 
skelet modelu LaFerrari.

2. Ferrari 335 sport scaGlietti, 
závodní speciál z 50. let, byl vydražen za 32 075 000 eur 
(870 milionů korun) a stal se nejdražším autem všech 
dob prodaným v Evropě…

3. … a Ferrari 250 Gto 
prodané za 53 milionů dolarů (976 milionů korun) je 
nejdražším prodaným autem na světě. Přestože bylo 
prodáno anonymně, majitelem se prý stal Američan 
Craig McCaw.

4. Ferrari je italské příjMení 
zakladatele značky a z pohledu etymologie znamená 
kovář – fabbro ferraro. Otec Enza Ferrariho byl… 
opravdu kovář.

5. enzo Ferrari 
založil značku v roce 1939 v Modeně. V roce 1943 byla 
továrna přemístěna do Maranella, o rok později byla 
vybombardována a v roce 1946 přestavěna.

1. značku Maserati založili čtyři bratři: 
Alfieri, Ernesto, Bindo a Carlo Ettore Maserati. Prvních 
dvacet let vyráběli jen závodní automobily, teprve pak 
přišli i s výrobou silničních modelů.

2. ve druhé světové válce 
byla zastavena výroba aut Maserati a v továrně se 
vyráběly „strategické komponenty“. Vše s jednou 
výjimkou – vůz s označením V116, který byl vyroben 
pro samotného Benita Mussoliniho. Těsně před 
dokončením byl vůz sešrotován.

3. nejrychlejšíM sériově vyráběnýM 
modelem značky je GranTurismo MC Stradale, které 
zrychlí na stovku za 4,6 s. Maserati MC12 se sprintem 
za 3,8 s bylo samozřejmě rychlejší, ale těch se vyrobilo 
jen padesát a všechny byly montovány ručně.

4. nejdražšíM prodanýM Maserati
všech dob se stal model 3002, který byl v roce 2013 
prodán za 6,5 milionu dolarů. 

5. Maserati 
kromě aut vyrábělo i závodní čluny.

zajíMavosti | text: Jan Červenka, foto: Ferrari S.p.a., threepointhydroplanes.it

 Závodní člun s motorem Maserati z 50. let Ferrari LaFerrari
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New Living Center je nově otevřený obchodní dům – „Vše na jednom 
místě“. U nás si můžete vybrat interiérové i exteriérové vybavení 
Vašeho domu, či bytu. Nabízíme exkluzivní značky, které mají své 
showroomy na ploše 7.000 m2. Přijďte se inspirovat novými trendy 
a dopřejte si luxus, který v budově nabízíme.

Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel.: +420 242 481 896
www.newlivingcenter.cz
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