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Vážení přátelé, klienti a kolegoVé!

Dovolte, abych vás uvítal na stránkách dalšího čísla našeho magazínu. Doufám, že si 
v něm listujete v příjemném prostředí, dobře naladěni a že se těšíte na informace, které 
na jeho stránkách najdete. Snažili jsme se jej naplnit zajímavými články a doufáme, že vás 
pobaví, poučí a zároveň si díky němu potvrdíte, že jste členy opravdu výlučné a skvělé 
rodiny.

Letošní rok už bude pomalu končit, takže si dovolím trochu bilancování. Nebojte se, 
nebude to dlouhé, protože se dá vše shrnout do docela krátké věty: Byl to skvělý rok. 
Zabydleli jsme se v novém showroomu, úspěšně jsme absolvovali historicky první závod 
na 24 hodin, který v říjnu proběhl v Brně, a hlavně jsme si v roce 2016 užili mnoho 
nádherných automobilů vyrobených značkami, které máme tu čest zastupovat. 

Teď je ale nejvyšší čas zpomalit a začíst se do našeho magazínu. A vzhledem k blížícím 
se Vánocům doporučuji obzvlášť článek o tom, jak je slaví Italové. Některé jejich zvyky 
jsou totiž velmi inspirativní – například to, že podstata těchto svátků spočívá v setkání 
celých rodin a širokého okruhu přátel. 

Užijte si klidný a radostný konec roku a těším se na vás v roce 2017!

Ing. Zdeněk Kubát
spolumajitel Scuderia Praha a. s.
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tento osmiválec samozřejmě není žádný 
nováček a známe jej velice dobře z Ferrari 
California T nebo z modelů Spider či  
488 GTB. Nová verze nese za jménem 
označení „T“ jako „turbo“ – ve skutečnosti 

má ovšem turba dvě, takže by se klidně mohlo jmenovat 
„TT“, ale to by se asi Audi moc nelíbilo. 

Skoro identiCké dVojČe
Pro Ferrari je to obrovská novinka – vůbec poprvé v celé 
své historii nabízí u některého ze svých modelů volbu 
mezi rozdílnými motory: zatímco dvanáctiválec 

předStaVení – Ferrari gtC4luSSo t | text: Robert Čapek, foto: Ferrari

Menší Bratr  
ze SkVěléHo rodu
Ferrari podle všeho neustupuje ze svého plánu ovládnout segment praktických luxusních vozů. 
Po nádherném a našlapaném atmosférickém dvanáctiválci Ferrari GTC4Lusso totiž na trh přichází 
s přeplňovaným osmiválcem. 

disponuje obsahem motoru 6,3 litru, „téčko“ od Ferrari 
nabízí obsah 3,9 litru. A samozřejmě jde také o první 
spojení osmiválce a čtyř plnohodnotných sedadel. 
Na první pohled bude možná nezasvěceným chvilku 
trvat, než od sebe jednotlivé modely poznají – zvenčí se 
liší hlavně odlišným výfukovým systémem a osmiválec 
má dvacetipalcová kola.

Novinka navíc nabízí pohon pouze zadní nápravy, což 
znamená zhruba padesát kilogramů ušetřené hmotnosti. 
Zůstalo ale aktivní natáčení zadní nápravy, takže si 
o živost novinky nemusíme dělat nejmenší obavy 
(vzhledem k tomu, že se z nuly na stovku dostane za  

3,5 sekundy, by to bylo opravdu zbytečné). Příliš velké 
změny nás nečekají ani v kabině, jen palubní systém 
s dotykovým displejem o úhlopříčce 10,25“ dostane 
softwarový update. 

legiSlatiVě VStříC
No dobře, řeknete si – ale proč? Proč se tohle auto 
vlastně objevilo na světě? Odpověď je jasná: Čína. 
Nedávné drakonické změny systému daní totiž postihly 
i segment luxusních automobilů – majitelé nových 
dovozových vozidel s obsahem motoru nad čtyři litry 
budou nyní muset platit takové daně, že to cenu auta 
prakticky zdvojnásobí. Ferrari přitom dodalo v první 
polovině roku 2016 do pevninské Číny, Hongkongu 
a na Tchaj-wan celkem 316 vozů, což činí 7,7 % celkové 
produkce (a je to zároveň o 21,1 % více než loni). Jakkoli 
je prvotní motivace zřejmá, vůz si samozřejmě najde své 
zákazníky i na starém kontinentu.

uniVerzální Ferrari
Co tato novinka znamená pro původní GTC4Lusso? 
Prakticky vůbec nic, protože oba modely budou 
prodávány souběžně a nebudou si konkurovat. Podle 
Ferrari si dvanáctiválcové vozy tradičně pořizují řidiči 
kolem 45 let, kteří už mají starší děti a vozidlo používají 
spíše o víkendech – koupi osmiválce spíš zvažují lidé 
ve věkovém rozmezí 30–35 let, kteří mají mladší děti 
a své Ferrari by používali daleko častěji i k běžným 
jízdám. Ani povinnosti při odvážení ratolestí do školky 
a jejich pozdější vyzvedávání jim ale nebrání v tom, aby 
si užili brutální sílu, která je při zrychlení vmáčkne 
do sedadla a kterou při sebevětší snaze z pohonu 
na všechna kola prostě nedostanete.

To všechno jen potvrzuje teorie o odlákávání 
zákazníků, kteří by se mohli zajímat o auta jiných 
značek. Osmiválcové Ferrari se snaží vklínit 
do segmentu luxusních univerzálů vhodných pro město, 
dálnici i horské průsmyky a hlavní kartou bude ostřejší 
dynamika jízdy, vyvážená pohodlím.  ■

Ferrari GTC4Lusso T má 
osmiválcový motor 
a pohon zadní nápravy

3,9litrový motor V8 vyniká 
příznivou spotřebou, což 
předurčuje tento vůz i pro 
dlouhé cesty. Dojezd je  
o 30 % větší než 
u dvanáctiválcových GT.

610 koní v 7500 otáčkách 
a 760 Nm dostupných mezi 
3000 až 5250 otáčkami je 
zárukou špičkové dynamiky

Ferrari vůbec poprvé 
nabí�zí� u některého ze 

svých modelů volbu mezi 
rozdí�lnými motory
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Skvělá auta z druhé ruky
Scuderia Praha po řadě úspěšných let vstoupila do další fáze 
existence a začala zákazníkům nabízet ojeté vozy. 

V oblasti klasických vozů se přitom nejedná pouze o prodej, ale také o nákup, 
servis, odborné poradenství a samozřejmě také certifikaci classiche. Zákazníci 
si mohou vůz vybrat ze stávající nabídky (která rozhodně není chudá a najdete 
v ní krásné lahůdky), případně se s pracovníky Scuderie dohodnout na tom, 
jak si své auto představuje a kolik by zhruba mělo stát – Scuderia disponuje 
celoevropskou partnerskou sítí, díky čemuž dostane klient nabídku šitou 
přesně na míru. Díky prvotřídnímu servisu se může na svůj vůz za všech 
okolností spolehnout a zároveň má jistotu, že technický stav ojetého vozu 
skutečně odpovídá jeho stáří, ceně a počtu najetých kilometrů. Zákazník tak 
ve srovnání s neautorizovanými prodejci zaplatí o něco málo víc, ale ušetří 
na následném servisu a nebude ho čekat žádné ošklivé překvapení. Služba se 
přitom netýká jen značek Ferrari, Maserati a Abarth, ale i všech prémiových 
značek od BMW přes Jaguar, Porsche a další.

OlympijSké levante
Nemáme v České republice mnoho sportovních osobností, 
které by se dokázaly pochlubit nejen vyrovnanými výkony, 
ale také olympijskou medailí.

Jednou z těchto osobností je například biker Jaroslav Kulhavý, kterého 
společnost Scuderia podporuje už od května 2015 – a rozhodně se 
nerozhodla špatně. Náš nejlepší biker odcestoval směrem Rio de Janeiro 
s velkými plány a ukázalo se, že se mu letos daří. Po druhém místě 
na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě ve své disciplíně zazářil 
i na letní olympiádě a přivezl domů stříbrnou medaili. A protože 
po dobrém výkonu přichází odměna, nastala chvíle pro změnu – Jaroslav 
Kulhavý vrátil Scuderii své bílé Maserati Ghibli a přijel si pro čerstvou 
novinku v nabídce, model Levante v překrásné černé metalíze. A my 
doufáme, že se mu bude podobně dařit i nadále. „S Ghibli jsem si splnil 
klukovský sen – řídil jsem výjimečné sportovní auto, které i skvěle 
reprezentovalo na společenských akcích. Praktičnost ale přece jen musela 
trošku stranou, kolo jsem do kufru sportovního sedanu skládal 
samozřejmě trošku složitěji. Do Levante během chvíle bez problému 
dostanu dvě i tři kola, beze strachu můžu sjet do terénu, a přitom mu 
pořád ještě můžu říkat sporťák,“ směje se Kulhavý. „Kdyby Levante 
přišlo na trh dříve, nebylo by o čem přemýšlet,“ dodává Jaroslav Kulhavý.

noVinky | text: Robert Čapek, Pavel Hrůza, foto: Ferrari

Ferrari F12Berlinetta „tHe Stirling“
Model vznikl na počest legendárního Stirlinga Mosse, jednoho z nejlepších 
závodníků všech dob, a jeho Ferrari 250 GT Berlinetta SWB, které pilotoval 
při vítězné Tourist Trophy ročníku 1961. Charakteristickými rysy speciální 
edice je modrý lak Blu Scuro, horizontální bílý pruh na přední části kapoty 
a kulaté bílé plochy pro startovní čísla na dveřích.

Ferrari 488 gtB „tHe SCHuMaCHer“
Vzdává hold Michaelu Schumacherovi a jeho úspěchu s ikonickým 
monopostem F2003-GA ze sezony 2003. Autoři v tomto případě zvolili 
zářivě červený lak, doplněný o podélné bílé pruhy na střeše, bílé lemování 
podél spodku auta a speciální plakety v interiéru.

Ferrari CaliFornia t „tHe SteVe McQueen“
V případě tohoto roadsteru bylo inspirací ikonické Ferrari 250 GT 
Berlinetta Lusso ročníku 1963, které dostal slavný Steve McQueen darem 
od své manželky. Edice dostala tmavě hnědý lak karoserie a béžové kožené 
čalounění se speciálním obšíváním.

Ferrari 488 Spider „tHe green jewel“
Možná nejatraktivnější edice je poctou Davidu Piperovi a jeho Ferrari  
365 P2, s nímž v letech 1965 a 1966 vyhrál devítihodinovku v Kyalami.  
Se zářivě zeleným lakem karoserie kontrastují zlatě lakované ráfky a kulatá 
startovní čísla na bocích. Zajímavostí je i nápad zkombinovat červenou 
kůži na jednom sedadle s černou na tom druhém.

Ferrari 488 „wHite Spider“
Další neméně povedenou edicí je 488 White Spider, odkazující na ikonické 
375 MM z roku 1953 s karoserií Pininfarina. Chloubou roadsteru je 
speciální bílý třívrstvý lak Bianco Italia, doplněný dvojící podélných 
černých pruhů.

Celá kolekce nyní objede šedesát zemí světa, aby při oslavách sedmdesátin 
připomněla závodní kořeny Ferrari. Všech pět edicí bude vyrobeno 
v 70 exemplářích, takže na milovníky Ferrari čeká celkem 350 aut, přičemž 
všechna jsou již vyprodána. 

COrSO pilOta   On iCe 2017
Máte pocit, že by vaše jízdní zkušenosti 
na zimním povrchu potřebovaly osvěžit? Chybí 
vám jistota při jízdě na sněhu? Hrajete si rádi?

Pokud jste odpověděli třikrát kladně, je tu právě pro vás 
řidičská škola Ferrari, která se zaměřuje na pohyb v bílé 
záplavě. Kurz se bude konat na okruhu Ghiacciodromo 
poblíž malebného městečka Livigno. Pro osmnáct 
odvážných řidičů je připraveno osm vozů Ferrari 
GTC4Lusso, za jejichž volantem si budou moci vyzkoušet 
ostrou jízdu na místním prašanu – to vše samozřejmě pod 
pečlivým dohledem instruktorů značky Ferrari. V ceně je 
kromě toho zahrnuto ubytování, stravování a upomínkové 
předměty. O pořízení památečních snímků se postarají 
kamery, umístěné přímo v kabinách vozů. 

Termíny Corso Pilota ON ICE jsou následující: 
29.–30. ledna 2017, 2.–3. února 2017, 4.–5. února 2017

„S Ghibli jsem si splnil klukovský sen  
– ří�dil jsem výjimečné sportovní� auto, 
které i skvěle reprezentovalo 
na společenských akcí�ch.“

Ferrari Slaví 70. výrOčí
Ferrari v Paříži na oslavu svého 70. výročí představilo řadu speciálních barevných motivů pro své modely. 
Inspiraci přitom našlo ve své závodní historii.
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obavy, že řidič kvůli absenci střechy přijde 
o sebemenší špetku jízdní dynamiky, 
můžeme ihned rozptýlit: cílem Ferrari bylo 
postavit stroj, který nabídne stejné vlastnosti 
jako LaFerrari ve své klasické formě.

il Cuore
Dvanáctiválcový motor bez přeplňování je tím 
nejsilnějším, jaký kdy Ferrari vyrobilo – ze zdvihového 
objemu 6262 cm3 dává výkon osm set koní, umí se 
roztočit až do 9250 otáček za minutu. K této síle se 
přidává elektromotor, napájený ze 120 baterií 
o hmotnosti pouhých 60 kilogramů. Jsou dobíjeny 
rekuperací energie při brzdění a také vždy, když spalovací 

předStaVení – Ferrari laFerrari aperta | text: Richard Herbich, foto: Ferrari

žiVot zaČíná 
po SedMdeSátCe
Sedmdesáté narozeniny značky Ferrari je třeba oslavit ve velkém stylu. Tento dárek zákazníkům nese 
název LaFerrari Aperta, nabídne jim ještě intenzivnější prožitek rychlosti a vášně, který je možné 
zakusit pouze ve vrcholném modelu italské automobilky – s modrým nebem nad hlavou. 

motor generuje více točivého momentu, než je 
v aktuálním okamžiku potřeba. Elektronický mozek 
systému HY-KERS optimálně kombinuje sílu obou typů 
pohonu a precizně je dávkuje pro maximální obratnost 
i rychlost. Aby si posádka co nejvíce užila vytříbený zvuk, 
Ferrari vyladilo výfukový systém, tvarovaný kapalinou 
pod vysokým tlakem a izolovaný superslitinou Inconel. 
Přední ráfky mají průměr devatenáct palců, zadní pak 
dvacet palců, brzdový systém s karbon-keramickými 
brzdovými kotouči dodal prestižní italský výrobce 
Brembo. Optimální využití dostupného výkonu zajišťují 
elektronický diferenciál třetí generace E-Diff 3, adaptivní 
odpružení SCM-E Frs a elektronická kontrola trakce 
EF1-Trac, integrovaná do funkce hybridního systému.

eVoluCe
Pro zachování nepřekonatelných jízdních vlastností bylo 
nutné upravit řadu prvků, aby LaFerrari Aperta bez 
kompromisů zvládalo vysoký výkon a poskytlo při řízení 
stejné množství emocí jako verze s pevnou střechou. 
Spodní část karoserie je vyztužena, protože na přenosu 
sil při vysoké zátěži se již nepodílí vrchní část vozu. 
Dveře se nyní otevírají v jiném úhlu než u kupé, zároveň 
došlo ke změně geometrie blatníků – na boky také přibyl 
výdech z uhlíkových vláken, specifický pro provedení 
Aperta. Výsledkem je stejná torzní tuhost jako 
u původního LaFerrari. Absence střechy si zároveň žádá 
důkladné úpravy a zcela nová řešení po stránce 
aerodynamiky karoserie. Například došlo ke změně úhlu 
uložení chladičů v přídi, které jiným způsobem směrují 
vzduch k zakrytovanému podvozku. Proud horkého 
vzduchu je tak odkloněn mimo kokpit a jeho posádku. 
Upravené jsou také generátory vzdušných vírů ve spodní 
části vozu, aby vytvářely dostatečný přítlačný efekt. 
V horní části čelního skla pak najdete křidélka, snižující 
podtlak v zadních partiích kabiny – společně 
s deflektorem za sedačkami tak vytváří příjemné 
prostředí při jízdě bez střechy. Uvnitř se můžeme těšit 
na stylové doplňky, které jdou ruku v ruce s decentními 
barevnými linkami, podtrhujícími výrazné linie 
karoserie. Zákazníci také jistě ocení nové čalounění 
Alcantarou Starlite. Je jen na nich, zda zvolí provedení 
s látkovou střechou, nebo hardtopem z uhlíkových 
vláken.

Bez koMproMiSů
Jízdní parametry nového LaFerrari Aperta odpovídají 
klasické verzi, i přes drobný nárůst hmotnosti nabízí 
stejně drtivé tempo. Na 100 km/h zrychlí do tří sekund, 
dvojnásobné rychlosti dosáhne za méně než sedm 
sekund, hranici 300 km/h pak překoná patnáct sekund 
po startu. Jeho maximální rychlost přesahuje 350 km/h. 
Díky zkušenostem s původním LaFerrari se vývojářům 
podařilo vylepšit průměrnou spotřebu vozu.

Aperta byla ještě před svou veřejnou premiérou 
představena potenciálním zákazníkům a zaznamenala 
výrazný úspěch, podle některých zpráv jsou všechny 
dostupné kusy vyprodány. ■

Jízdu ve vrcholném 
Ferrari lze nyní zažít i bez 
střechy. A bez 
kompromisů.

Upraven je podvozek i aerodynamika 

Atmosférický motor V12 je 
tím nejsilnějším, jaký kdy 

Ferrari vyrobilo

Na 100 km/h zrychlí�  
do tří� sekund, dvojnásobné 
rychlosti dosáhne za méně 

než sedm sekund, hranici 
300 km/h pak překoná 

patnáct sekund po startu
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V této době existoval plán využít pro sériovou 
verzi techniku sesterského Jeepu Grand 
Cherokee a stavět ji v USA, ale ředitel 
koncernu FCA (pod který spadá Maserati 
i Jeep) Sergio Marchionne tento nápad 

striktně odmítl – SUV s trojzubcem ve znaku musí být 
navrženo a vyráběno v Itálii. Jak řekl, tak se stalo: nové 
SUV stojí na upravené platformě sedanu Ghibli a výroba 
probíhá v továrně Mirafiori v Turíně.

Po stránce designu jde o stoprocentní Maserati: 
svalnaté, sebevědomé a zároveň elegantní. Konkávní 
přední mřížka je opticky propojena s čelními světly 
kombinujícími bi-xenonové výbojky a diody.

předStaVení – MaSerati leVante 2017 | text Richard Herbich, foto: Maserati

MaSerati  
leVante 2017
Pět let jsme čekali, než se koncept SUV od Maserati změní v realitu. Jeho turbulentní vývoj provázela 
řada zvratů a změn, které ve výsledku přinesly své ovoce. Prvním náznakem tohoto vozu byl koncept 
Kubang, představený na autosalonu ve Frankfurtu v roce 2011.

Nechybí typická trojice výdechů v předních blatnících 
a výrazné boky, které v zadních partiích svým prolisem 
zasahují do dveří. Odkazem na historické Maserati 
Quattroporte z roku 1963 je pak charakteristické logo 
„Saetta“ na zadním sloupku. Za zmínku stojí také 
extrémně dlouhá kapota, díky níž má Levante 
sportovnější proporce – s délkou pěti metrů překonává 
konkurenci o šest až deset centimetrů, šířka je  
197 centimetrů. Krásná karoserie se však může 
pochlubit i dokonalou funkcí. Díky důkladnému 
testování i počítačovým simulacím disponuje 
součinitelem aerodynamického odporu Cx 0,31, 
nejlepším ve své třídě. Optimální obtékání vzduchu 

přináší akustický komfort a také má vliv na spotřebu 
paliva, v přídi Levante se pak nachází aktivní roleta, 
která mění svou polohu pro lepší chlazení i zahřátí 
motoru a snížení aerodynamického odporu.

Dle té nejlepší tradice Maserati mají zákazníci 
na výběr řadu zajímavých laků – včetně matně 
metalických a perleťových – a ráfků o průměru 18 až 21 
palců. Interiér klade důraz na horizontální linie, k mání 
je v osmadvaceti barevných kombinacích. Ozvláštňují ho 
doplňky z chromu a hliníku, sedačky stavitelné 
ve dvanácti směrech s vyhříváním i chlazením, strop 
čalouněný Alcantarou či elektricky ovládané 
panoramatické střešní okno. Na přání je k dispozici 
paket Zegna Edition, který kombinuje prémiovou 
italskou kůži s hedvábím a ručním prošíváním. Dalšími 
příjemnými prvky jsou například startování ovladačem 
na vzdálenost až pět set metrů, otevírání pátých dveří 
pohybem nohy pod zadním nárazníkem či elektrické 
rolety pro okna zadních sedaček. Audiosystém můžete 
mít buď v základním provedení s osmi reproduktory, 
nebo zvolíte prémiovou jednotku Harman Kardon se 
čtrnácti reproduktory. Pro nejnáročnější posluchače 
Maserati nabízí prostorový systém Bowers & Wilkins se 
sedmnácti reproduktory, systémem QuantumLogic 
a výkonem 1280 Wattů.

Levante je standardně dodáváno s inteligentním 
pohonem všech kol Q4 a adaptivním vzduchovým 
odpružením. K dispozici je pět pozic výšky podvozku 
plus parkovací režim, který usnadňuje nakládání 
zavazadel a nasedání.

Levante (alespoň prozatím) pohání výhradně 
přeplňované šestiválce o objemu tří litrů. Základ nabídky 
představuje provedení Diesel s výkonem 275 koní, které 
zrychlí na 100 km/h za 6,9 sekundy a zvládá maximální 
rychlost 230 km/h. Benzinové Levante disponuje 
výkonem 350 koní, na 100 km/h se dostane za rovných 
šest sekund a rozjede se až na 251 km/h. Vrchol nabídky 
představuje provedení Levante S o výkonu 430 koní 
a s maximální rychlostí 264 km/h. Kvalitní jízdní 
vlastnosti přináší sofistikovaný podvozek a standardně 
dodávaný samosvorný diferenciál na zadní nápravě. 
Motoristický tisk je z nového Levante nadšen – nové 
Maserati hravě zvládá terén a na silnici ho označuje 
za „atleta mezi SUV“. K dispozici je již nyní v novém 
showroomu Scuderia Praha. ■

Díky důkladnému 
testování i počítačovým 
simulacím disponuje 
Levante nejlepším  
součinitelem 
aerodynamického  
odporu ve své třídě 

Levante je standardně dodáváno s inteligentním pohonem 
všech kol Q4 a adaptivním vzduchovým odpružením

Popisek

Dle té nejlepší� tradice Maserati 
mají� zákazní�ci na výběr řadu 

zají�mavých laků – včetně matně 
metalických a perleťových – a ráfků 

o průměru 18 až 21 palců 
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BudouCnoSt Čtyř dVeří
Změny si všimnete v prvním okamžiku, kdy se 
ke Quattroporte 2017 otočíte čelem. V tomto případě 
výraz „facelift“ skutečně znamená to, co znamenat má – 
technici Maserati zapracovali na přídi, jejíž výraznější 
profil se inspiroval u konceptu Alfieri a kterou nyní 
zdobí chromované vertikální lamely. Mezi přídí 
a chladičem si našel místo systém AirShutter, který 
dokáže proud vzduchu omezovat, tím zlepšit 
aerodynamický koeficient až o 10 % a snížit spotřebu až 
o 3 %. Zvenčí už se měnily pouze kryty zpětných zrcátek 
a bočních prahů.

Pokud chcete vidět další změny, musíte se posadit 
do sedačky. A okamžitě si všimnete nové středové 
konzole, která působí mohutným dojmem stolu pro 

předStaVení – MaSerati 2017 | text: Robert Čapek, foto: Maserati

Hezké VyHlídky  
na ModeloVý rok 2017
V Maserati usoudili, že poté co se úspěšně rozběhla výroba modelu Levante, by se mohli 
zaměřit na zákazníky, kteří si oblíbili luxusní sedany, a přišli s faceliftem modelů Quattroporte 
a Ghibli pro rok 2017. A dopadlo to snad nejlépe, jak mohlo – to dobré zůstalo a všechna 
drobná vylepšení jsou k prospěchu věci.

širokou rodinu a jíž vévodí dotykový displej 
s úhlopříčkou 21 centimetrů. Loket si o ni raději 
neopírejte, abyste nespustili nový otočný ovladač nebo si 
náhodou neotevřeli schránku na mobilní telefon či 
sluneční brýle. Když přijde na zábavu, záleží jen na vás, 
zda je pro vás výhodnější systém Apple CarPlay, nebo 
Android Auto. 

Nové Quattroporte si můžete vybrat ve dvou paketech – 
 GranLusso a GranSport, jejichž názvy hovoří samy 
za sebe (u Quattroporte GTS v ceně). GranLusso zvenčí 
poznáte podle dvacetipalcových kol Mercurio a uvnitř 
podle dřevěného dekoru Radica, čtyřzónové klimatizace 
či vyhřívaných zadních sedadel. GranSport nabídne 
jednadvacetipalcová kola Titano, sportovní sedadla či 
volant s hliníkovými pádly. A pokud je vám to málo, 

GranSport nabízí i sadu Exterior Carbon Pack – díky 
tomu získáte kryty zpětných zrcátek, kliky dveří 
a doplňky předního nárazníku z karbonových vláken.

Naopak žádné změny nečekejte pod kapotou; proč se 
ostatně pokoušet vylepšit něco, co skvěle funguje? 
V nabídce zůstává benzinový šestiválec, benzinový 
osmiválec a třílitrový šestiválcový turbodiesel. Stejně tak 
na svém místě zůstává osmistupňová automatická 
převodovka ZF a elektronicky ovládané tlumiče 
Shyhook. 

Starý doBrý noVý gHiBli
Jestliže Quattroporte zvedlo sázky před svou konkurencí, 
bylo třeba rozčeřit i vody, ve kterých se pohybuje 
modelová řada Ghibli. V jejím případě ostatně nebylo 
zapotřebí dělat příliš velké vnější úpravy, protože žhavý 
design, který charakterizuje dravce, pevně rozkročeného 
na hranici kupé a sedanu, už má dostatečně futuristicky 
ostře řezané rysy. Omlazovací kúra se nemusela týkat ani 
našlapané vnější výbavy s bixenonovými světlomety, 
takže se technici vydali vděčnou cestou individualizace. 

Za příplatek si tedy noví majitelé budou moci vybírat 
mezi paketem Luxury a paketem Sport. V provedení 
Luxury se nachází devatenáctipalcová kola, černé 
třmeny brzd a čalounění kabiny hedvábím a kůží (podle 
návrhu společnosti Ermenegildo Zegna), nebo výhradně 
kůží. Paket Sport nabídne dvacetipalcová kola, červené 
brzdové třmeny, anatomicky tvarované sedačky 
a adaptivní podvozek, případně lze dokoupit rozšíření 
o karbonový paket pro exteriér i interiér.

V interiéru se samozřejmě nachází stejně dokonale 
provedená středová konzole jako u nového 
Quattroporte, objeví se zde i dotykový displej 
s úhlopříčkou 21 centimetrů a rozhraní Apple CarPlay  
či Android Auto. Základní ozvučení s osmi 
reproduktory může nahradit sestava Harman Kardon 
s deseti reproduktory, případně ultimátní nabídka: 

aparatura Bowers & Wilkins s prostorovým zvukem 
a patnácti reproduktory.

Příjemným překvapením je balíček Advanced Driver 
Assistance Systems, kde řidiči (konečně) najdou 
adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu, 
upozornění na vybočení z jízdního pruhu 
a přednárazový systém s automatickým nouzovým 
brzděním. Za příplatek je k němu ještě přidáván 
panoramatický kamerový systém. 

Nové Ghibli přijde na trh s třílitrovými benzinovými 
šestiválci z dílny Ferrari, základní varianta s výkonem 
350 koní, Ghibli S pak krotí o šedesát koní víc 
a za příplatek je k mání verze Q4 s pohonem všech kol. 
V modelu Ghibli Diesel najdete třílitrový šestiválec 
od VM Motori s výkonem 184 kW (250 koní), nebo  
202 kW (275 koní). Ve všech motorizacích se nachází 
osmistupňová automatická převodovka ZF a pohon 
zadních kol se samosvorným diferenciálem. ■

Quattroporte pro rok 
2017 má výraznější příď, 
profil je inspirován 
konceptem Alfieri

Nové Ghibli posílilo na  
350 koní a udělá nyní 
stovku za 5,5 sekundy. 
Ghibli S se 410 koňmi 
dokonce za 5 sekund 
rovných.

Ghibli jde do roku 2017 
posíleno na poli komfortu 

a vnitřní výbavy
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V červnu jsme dostali od společnosti 
Carollinum pozvání k návštěvě jedné 
z nejuznávanějších hodinářských 
manufaktur A. Lange & Söhne. Firma byla 
založena v roce 1845 v malém německém 

městě Glashütte blízko Drážďan a velmi rychle pomohla 
v této oblasti vytvořit základy hodinářského průmyslu, 
který si svojí kvalitou a pověstí nezadá s hodináři ze 
švýcarského Vallée de Joux. Bohužel po roce 1948 
poválečná sovětská administrativa prakticky nechala 
firmu zaniknout a její sláva a s ní i hodinářská pověst 
města Glashütte opět ožívá až po roce 1990 s pomocí 

kluBoVá SCéna | text: Vladimír Váňa, foto: Maserati klub

MaSerati kluB V kraji 
jeMné MeCHaniky
Fascinující světy výkonných motorů a mechanického hodinářství mají v sobě mnoho společného. 
Kromě sofistikovanosti, preciznosti a poctivého řemesla je to také vášeň pro prvotřídní techniku,  
jak ukázala návštěva proslulého německého hodinářského regionu.

pravnuka zakladatele firmy Waltera Langeho a švýcarské 
hodinářské skupiny Richemont, jehož je dnes A. Lange 
& Söhne součástí.

kunStSaal
Před vlastní návštěvou manufaktury jsme se byli podívat 
v Matematicko-fyzikálním salonu, který byl před pár lety 
v nedalekých Drážďanech otevřen po šestileté 
rekonstrukci. Světově známá sbírka hodin, historické 
techniky, měřicích přístrojů a vědeckých instrumentů 
byla skvělou předehrou před návštěvou hodinářské 
manufaktury. Vystaveny jsou tu zemské i nebeské glóby, 

fascinující optické, astronomické a geodetické přístroje 
k počítání, kreslení či měření fyzikálních veličin, jako 
jsou délka, hmotnost, teplota či tlak vzduchu. Vidět 
a zažít zde lze zápalná zrcadla vyleštěná do nejvyššího 
lesku, vybrané historické hodiny a automaty, teleskopy, 
automatické modely i zemské a nebeské glóby, mezi nimi 
také modely Měsíce a Marsu, které upoutají nejen svou 
funkcí, ale také svou krásou. Rozsáhlá sbírka 
nejvýznamnějších uměleckých děl 16. až 19. století,  
která byla téměř všechna určena k tomu, aby sloužila 
věděckému poznávaní světa, činí z Matematicko- 
-fyzikálního salonu jedinečné muzeum.

Nejstarší předměty pocházejí ze 16. století a poskytují 
přehled o vývoji přístrojů s precizní jemnou 
mechanikou. Byl to saský kurfiřt a polský král August 
Silný, kdo založil v roce 1728 „Královský kabinet 
matematických a fyzikálních instrumentů“ jako 
samostatné muzeum ve Zwingeru.

Po rekonstrukci se výstavní plocha zdvojnásobila,  
byl vytvořen moderní vstupní prostor a prostory 
ve Zwingeru byly rozšířeny o nový sál vestavěný 
do parkánového valu bývalého městského opevnění. 

Výstava byla nově koncipována a rozdělena do čtyř 
kapitol: Knížecí kosmos (Der Kosmos des Fürsten),  
kde jsou mechanické zázračné strojky a matematické 
přístroje z doby kolem roku 1600. Začátky sbírek 
drážďanské umělecké komory, resp. „kunstkomory“  
jsou tu prezentovány jako hlavní zájem kurfiřtů 
o geodetické přístroje, zeměměřictví, astronomii 
a nadšení pro automaty.

Druhá kapitola výstavy se nazývá Instrumenty 
osvícenství (Instrumente der Aufklärung). Ta je 
umístěna do slavnostního sálu (Festsaal) v horním 
patře pavilonu a věnuje se historii Matematicko-
fyzikálního salonu ve Zwingeru. V tomto sálu byly až 
do roku 1945 umístěny veškeré exponáty salonu. 
Myšlenka vzniklá v polovině 18. století zřídit fyzikální 
kabinet právě v těchto prostorách tu znovu ožívá, stejně 

Matematicko-fyzikální 
salon v Drážďanech 
byl skvělým úvodem 
do světa časoměrné 
mechaniky

Zdejší sbírka hodin, historické
techniky, měřicích přístrojů a vědeckých 
instrumentů je světově proslulá

Nejstarší� předměty pocházejí� ze 
16. století� a poskytují� přehled 

o vývoji pří�strojů s precizní� jemnou 
mechanikou. Byl to saský kurfiřt 

a polský král August Silný, kdo 
založil v roce 1728 „Královský 

kabinet matematických 
a fyzikální�ch instrumentů“ jako 

samostatné muzeum ve Zwingeru.

Prvotřídní zpracování 
hodinek nejlépe vynikne 

zblízka
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jako funkce této místnosti coby observatoře a úřadu. 
V Matematicko-fyzikálním kabinetu byl totiž určován 
lokální drážďanský čas a zaznamenávána 
meteorologická data.

Třetí kapitola se nazývá Universum glóbů (Das 
Universum der Globen). V tomto nově vytvořeném 
výstavním sále, který byl zanořen do valu původního 
městského opevnění, na kterém byl Zwinger na začátku 
18. století postaven, jsou rozmanité zemské i nebeské 
glóby světově proslulé sbírky. Nejstarším exponátem je 
arabský nebeský glóbus z 13. století. Poprvé je možné 
vystavit tyto objekty tak, aby byly chráněny před denním 
světlem.

Čtvrtá kapitola výstavy se jmenuje Běh času (Der Lauf 
der Zeit) a nachází se v podkrovním prostoru nad 
Valovým pavilonem (Wallpavillon). Je zde vyprávěn 
příběh hodin a automatů počínaje renesancí. Zvláštním 
momentem je založení hodinářství v Glashütte, které 
od té doby vývoj Matematicko-fyzikálního salonu 
provázelo. Ferdinand Adolf Lange se právě na tomto 
místě rozhodl stát se hodinářem.

Pátou kapitolou je Salon v salonu (Salon im Salon), 
který se rovněž nachází v podkrovním prostoru nad 
Valovým pavilonem. Toto místo je vyhrazeno 
experimentování. Návštěvníci tu najdou repliky 
elektrostatického přístroje, vakuové pumpy, astrolabia  
či sextantu a mohou je vyzkoušet.

Den jsme zakončili na zámku Proschwitz při výborné 
večeři a degustací výtečného Rieslingu z místních 
vinných sklepů.

lange & SöHne
Následující den ráno jsme už vyrazili s vozy Maserati 
do manufaktury, kde na nás čekal sympatický průvodce 
Simon, který nás provedl jednotlivými fázemi výroby 
exkluzivních hodinek A. Lange & Söhne. Produkce 
tradiční německé manufaktury patří k absolutní špičce 
vysoké hodinařiny.

Hodinky Lange jsou zajímavé tím, že na výrobu 
strojku se používá speciální slitina s příměsí niklu, které 
se říká alpaka a která strojku dává stříbrnou barvu oproti 
tradičně používané mosazi. Další specialitou tohoto 
výrobce je bohaté gravírování můstku setrvačky a tzv. 
šatony, vyměnitelné kameny vsazené do zlatých pouzder 
a přišroubované domodra zakalenými šroubky, 
ve kterých jsou uložena ozubená kola strojku. Tyto 
dekorace se pěkně vyjímají skrze zadní průhledné 
safírové sklíčko. Návštěva takové manufaktury je 
opravdový zážitek. Nejen že máte možnost prohlédnout 
si krásné hodinky a obdivovat zručnost lidí, kteří je 
výrábějí, ale také se dozvíte, že než se hodinky dostanou 
k zákazníkovi, jsou ručně složeny a rozloženy dvakrát 
a přitom pečlivě vyzkoušena každá součástka, zda přesně 
pasuje. Jedinou část továrny jsme bohužel viděli pouze 
na obrázku, neboť ji továrna střeží jako výrobní 
tajemství. A tou je výroba vlásku setrvačky.

Návštěvu manufaktury jsme zakončili diskusí nad 
poslední kolekcí hodinek u lehkého občerstvení. 
Děkujeme společnosti Carollinum za pozvání. ■

Hodinky Lange jsou 
zají�mavé tí�m, že 

na výrobu strojku 
se použí�vá speciální� 

slitina s pří�měsí� 
niklu, které se ří�ká 

alpaka a která 
strojku dává 

stří�brnou barvu 
oproti tradičně 

použí�vané mosazi 

Hodinky Lange & Söhne 
v sobě nesou bohatou tradici 
špičkového německého 
hodinářství

Ferrari Owners Club je tu pro své členy již 
osmým rokem a stále se mu daří naplňovat 
poslání, za kterým toto společenství 
ferraristických nadšenců vzniklo. Pro své 
členy každoročně pořádá několik 

zajímavých akcí, přičemž vždy převažuje zejména dobré 
a rychlé ježdění, ale nezapomíná se ani na rodinné 
víkendy nebo delší pohodové výlety do zahraničí. 
Zejména zahraniční akce jsou téměř pokaždé spojené 
s návštěvami zajímavých a unikátních míst a pro členy je 
vždy připraven bohatý program.

Ferrari ownerS CluB 
CzeCH repuBliC
Lidé se stejnými zájmy mají přirozenou touhu se setkávat, povídat si, a vzájemně tak sdílet společnou 
vášeň a nadšení pro stejnou věc. V tomhle směru nejsou majitelé úžasných vozů Ferrari výjimkou. 
Hlavní aktivitou klubu je zejména pořádání akcí pro své členy, každoročně však nezapomíná ani 
na činnost, která je ježdění velmi vzdálená, přesto tak velmi potřebná.  

V letošní sezoně jsme absolvovali velmi příjemný 
výlet, který končil až u slovenského Prešova. Je třeba říct, 
že ježdění kolony vozů Ferrari ve Vysokých Tatrách 
a následně ve Slovenském ráji bylo neskutečným 
zážitkem. Na benzince bylo vidět, že všichni nadšení 
řidiči si jistě přišli na svoje a na všech tvářích se zračil 
velký úsměv. Rodinný výlet v Jižních Čechách spojený 
s výbornou pohodovou atmosférou se pomalu již stává 
tradicí a také zde se ukazuje, že naši členové umějí 
relaxovat i jiným způsobem než za volantem svých 
miláčků. Na podzim jsme po delší odmlce opět vyrazili 

Start výpravy byl 
spojený s prohlídkou 
aktuálních modelů  
v novém showroomu

kluBoVá SCéna | text: Zdeněk Lepka, foto: FOC
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do Itálie, kde jsme nemohli minout obligátní zastávku 
v Maranellu a výlet končil na krásném místě u Lago di 
Garda, kde i v tomto období bylo opravdu nádherně. 
Na závěr roku nás čeká již tradiční a velmi milá akce 
ve spojení s dětmi, kdy klub ve spolupráci se Sdružením 
pro oběti dopravních nehod předává dary dětem, 
kterých se tato nešťastná událost osobně dotkla. 
I tentokrát by neměl chybět klubový garant této akce, 
herec Ondřej Vetchý, který nás provází na těchto akcích 
od samého začátku fungování klubu a vždy dokáže 
u všech přítomných vykouzlit na tvářích úsměv. Celkově 
již klub za téměř osmileté působení předal tímto 
způsobem skoro jeden milion korun, které byly 
věnovány na veškeré dětské potřeby, od školy v přírodě 
až po kurzy angličtiny.

Pro příští sezonu již má klub pro své členy připraveno 
několik zajímavých akcí, které budou obsahovat nejen 
ježdění, ale také určitou formu relaxace. Tentokrát 
začínáme sezonu tzv. rychlostním výletem 
po německých dálnicích spojených s návštěvou 
nejlepších sbírek automobilů a návštěvou vybraných 
autosalonů, dále ve spolupráci se Scuderií Praha 

připravujeme velkolepou oslavu 70. výročí založení 
Ferrari, i tentokrát nevynecháme pohodový rodinný den 
a na podzim plánujeme výlet do Holandska s bohatým 
a zajímavým programem. Samotných akcí je na příští 
rok naplánováno celkem osm, takže vzhledem k faktu,  
že zima je v podstatě teprve před námi, zbývá nám ještě 
několik měsíců, kdy se můžeme těšit, jaká bude naše 
jezdecká sezona 2017. Věřím, že minimálně tak dobrá 
jako ta letošní, protože jenom málo věcí se vyrovná 
pohledu na kolonu vozů Ferrari, jak v osm ráno dobývá 
jeden z nejvyšších evropských horských průsmyků. Ale 
ještě lepší je, pokud toho celého jste součástí a můžete 
nadšeně sledovat celé to dění zpoza volantu svého 
Ferrari a neskutečně si užívat každý ujetý kilometr. 
A o tom je naše klubová atmosféra, přesně o tom je 
poslání českého Ferrari klubu. ■

Tím, že je FOC Czech Republic součástí celosvětové 
sítě Ferrari klubů, je možné se zúčastňovat akcí, které 
pořádají zahraniční kluby. Tato provázanost je největším 
benefitem pro členy klubů, což z nich dělá skutečnou 
rodinu Ferrari. Vždyť taky dobře reprezentovat značku 
Ferrari patří mezi základní předpoklady klubu. 
Za zmínku stojí ještě jedna záslužná činnost a tou je 
FOC for children, tedy program zaměřený na pomoc 
dětem ve věku do osmnácti let, které se ocitly v tíživé 
životní situaci následkem úmrtí jednoho či obou rodičů 
při autonehodě. Konec roku bývá tedy věnován 
rozdělování sbírky, na kterou se během klubové sezony 
skládali členové klubu. V loňském roce tato částka činila 
238 000 Kč a celkem těmto dětem byl předán již téměř 
milion korun. 

tři otázky pro zdeňka lepku, předSedu 
FoC CzeCH repuBliC

Kolik členů má dnes FOC Czech Republic? Hlásí se 
zájemci o členství v klubu na vlastní žádost, nebo 
oslovujete přímo majitele vozů Ferrari? 
V současnosti má klub 36 členů a je pravda, že při zájmu 
o vstup do klubu musí převažovat zájem být součástí 
takového společenství. Myslím, že přesvědčovat někoho, 
že by měl být členem, určitě není správný postup. 
V klubu vládne dobrá atmosféra a nadšení, takže věřím, 
že správného ferraristu není potřeba přesvědčovat. 

Jaké akce připravuje klub na rok 2017? 
Chystáme dva zahraniční výlety do Holandska 
a Německa s výborným ježděním a určitě se budeme 
účastnit 70. narozenin Ferrari, které se v příštím roce 
připravují. Kromě toho budeme také mít ve spolupráci 
se Scuderií Praha velmi zajímavou expozici na výstavě 
Legendy 2017, kde bude hlavním tématem italský 
design. 

Který současný model z nabídky Ferrari je ve vašich 
očích nejatraktivnější a proč? 
Těžko říci, který je nejatraktivnější, ale podle mého 
názoru jedno z nejlepších aut, jaké kdy Ferrari vyrobilo, 
je 458 Speciale s klasickým atmosférickým osmiválcem.

Historizující část Muzea Enza Ferrariho v Modeně

Česká tradice a italská technická elegance v Jižních Čechách

Cestou 
do Maranella je 
potřeba přejet Alpy, 
což patří 
k nejlepším 
řidičským zážitkům

FAKTA
FOC Czech Republic je 
jedním z 35 oficiálních 
Ferrari Owners Clubů,  
nad kterými bdí samotná 
automobilka.

Doba fungování:  
od října 2008

Předseda klubu:  
Zdeněk Lepka

Kontakt:  
www.ferrari-owners-club.cz

akCe FOC
Návštěvy závodních okruhů doplněné o výuku 
jízdy za asistence instruktorů patří mezi 
žádané aktivity. Mezi ně bychom mohli dále 
zařadit výlety na přední evropské autosalony či 
sledování závodů Formule 1 v místech jejich 
konání. 
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kult | text: Robert Čapek, foto: Maserati, archiv

MaSerati 
a jeHo trojzuBeC 

Historie úspěšných značek je často neodmyslitelně spojena s magií 
a mnohovýznamností jejich symbolů. Někteří tvůrci se snaží svá loga vytvářet 

co nejsložitější, a přidat tak ke svému dílu skrytou filozofickou hodnotu. 
V případě Maserati nemusíme významy hledat příliš dlouho.

V každém případě se v roce 1914 bratři 
Alfieri, Ettore, Ernesto a Bindo Maseratiovi 
odstěhovali z rodné Voghery do Boloni 
a otevřeli si na adrese Via Ponte Vecchio 179 
dílnu se jménem Officine Alfieri Maserati. 

Celých dvanáct let pak pracovali bez nutnosti vlastního 
loga, protože je živila výroba svíček do zapalování 
a stavění dvoulitrových osmiválcových motorů pro 
značku Diatto (ta byla ve své době považována za velmi 
prestižní). Když Diatto v roce 1926 kvůli ekonomickým 
potížím výrobu závodních vozů bez náhrady ukončila, 
rozhodli se dva nejzkušenější bratři Alfieri a Ettore 
pokračovat ve výrobě automobilů na vlastní pěst. 

Jméno bylo jasné – Maserati, jak jinak –, ale 
potřebovali znak, díky němuž by se vyčlenili z davu 
automobilů a získali vlastní tvář. A v tom okamžiku 
přišla řada na černou ovci rodiny, na Maria Maseratiho. 
Ten jako jediný ze šesti žijících bratrů nesdílel jejich 
nadšení pro burácející motory automobilů a místo 
motorového oleje byl daleko raději umazaný od barev. 
V roce 1926, kdy za ním jeho bratři přišli s tím, že 
potřebují jeho pomoc, už byl v Boloni zavedeným 
malířem. Po krátké poradě s markýzem Diegem de 
Sterlichem (o něm si něco řekneme dál) se rozhodl jako 
znak nové značky použít podobu trojzubce z proslulé 
boloňské Neptunovy fontány na hlavním náměstí Piazza 
Maggiore. Využití vodního božstva pro společnost, 
zabývající se výrobou závodních automobilů, bylo svým 
způsobem logické, protože Neptun představuje sílu 
a ráznost a jeho trojzubec byl dokonalým symbolem 

hrdého města Boloňa. Dalším symbolem byla 
červenomodrá barevná kombinace, které se logo 
nezbavilo ani poté, co se společnost v roce 1940 
přestěhovala na adresu Viale Ciro Menotti v Modeně, 
kde sídlí dodnes. 

Nic z toho by ale nebylo možné bez šedé eminence 
v pozadí. Tímto rozhodujícím faktorem se pro značku 
Maserati stal Diego de Sterlich Aliprandi, šlechtic 
z Abruzza, který ve své době patřil k nejlepším 
závodníkům všeobecně a v závodech do vrchu obzvlášť 
(díky čemuž si vysloužil přezdívky jako Král hor či 
Markýz Volant). 

Syn úctyhodného (a úctyhodně bohatého) rodu začal 
po sérii úmrtí v rodině vést divoký život a zaměřil se 
hlavně na svou bezuzdnou vášeň pro ženy a koňské 
dostihy, od kterých ale brzy zběhl k automobilismu. 

Markýz Diego de Sterlich 
Alprandi, dobrodinec 
bratrů Maseratiových

 

Inspirací pro znak byl trojzubec 
boha moří na proslulé 
Neptunově fontáně v boloni, 
tehdejším sídle společnosti

Vlevo: Ano, na světě jsou 
automobily, které 
poznáte na první 
pohled... ale žádný není 
tak krásný jako ty, které 
vznikly v proslulém 
„Casa del tridente“
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Svou závodnickou kariéru začal se značkou Bugatti – 
pokud byl člověk bohatý řidič ze šlechtického rodu, 
v podstatě nic jiného než modré Bugatti tehdy řídit 
nemohl – a v pětadvaceti na Grand Prix v Brescii dojel 
na Bugatti 35 jako čtvrtý v závodě vozů menší kubatury. 
Pak dojel druhý v závodě do vrchu v Aosta-Gran San 
Bernardo a zvítězil v závodě na Susa-Moncenisio.  
Nový život řidičské hvězdy ho nejen odvedl 
od manželky, ale začal jej vyčerpávat i finančně. V roce 
1924 se stal podílníkem společnosti pro výstavbu 
závodního okruhu v Monze a v roce 1925 poskytl 
potřebnou finanční injekci bratrům Maseratiovým, díky 
níž si mohli pořídit deset automobilů Diatto Tipo 30, 
na jejichž základě začali stavět vlastní stroje (v té době  
se běžně prodávalo pouze šasi vozu a karoserie se 
objednávala u specialistů); v témže roce jim koupil 
pozemky o rozloze 300 hektarů, na které rozšířili své 

výrobní dílny (později tuto svou pomoc opakoval ještě 
dvakrát). Přestože dokázal řídit v podstatě cokoli, co mu 
přišlo pod ruku, v druhé polovině dvacátých let 
přesedlal výhradně na značku Maserati (hned v roce 
1926 si například pořídil model Maserati 26B, který 
koupil za astronomickou sumu dvě stě tisíc lir). Svou 
sportovní kariéru musel ukončit už v roce 1930 kvůli 
nedostatku financí – během deseti let se mu podařilo 
rozházet takřka celé své (na svou dobu obrovské) 
dědictví. 

Po designové stránce je na logu značky Maserati 
nejzajímavější to, jak málo se v průběhu uplynulých 
devadesáti let změnilo. Základ byl vždy jednoznačně 
rozpoznatelný: vertikální ovál s červeným trojzubcem. 
Spodní část oválu s názvem značky byla modrá, což 
vyjadřovalo Neptunovu vládu nad sedmi moři a zároveň 
dynamiku, dravost a rychlost závodních automobilů. 
Bílá horní část pak zpodobňovala oblohu a také čistotu 
designu. Znak byl v nejstarší verzi zaoblenější a místo 
bílé byla horní část vyvedena v krémovém odstínu. 

Trojzubec je ve své spodní části vertikálně propojen 
několika liniemi, jejichž počet a tloušťka se v průběhu 
času měnily a o kterých fanoušci značky vedou živé 
a nekonečné diskuse. Zatímco podle jednoho tábora 
propojují linie znak automobilky s její minulostí výrobce 
svíček zapalování (a tudíž zobrazují závit na spodní části 
svíčky), druhá skupina vidí ve vertikálách jasnou 
podobu mřížky chladiče. ■

Trojzubec se objevil už 
na chladiči prvního modelu 
Maserati, proslulého  
Tipo 26, za jehož volantem 
Alfiero Maserati zvítězil 
v extrémně obtížném 
závodě Targa Florio

Znak Maserati 
nepodléhal módě 
častých změn...
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SportoVní Sezona | text: Jiří Rozkošný, foto: Jan Stárek

Vypjatý záVěr Sezony
Závodní kalendář týmu Scuderie Praha byl v uplynulém roce nabitý a zároveň velmi pestrý. Vedle 
tradičních startů ve Ferrari Challenge se český tým ukázal také v poháru ESET čítající i slovenské 
mistrovství. Nechyběly ani vytrvalostní závody 24h series a starty v nejpopulárnějším šampionátu 
vozů GT Blancpain series včetně klenotu 24 hodin Spa-Francorchamps. 

legendární leManS
Nejprestižnějším podnikem letošního Ferrari Challenge 
byl závod v proslulém Le Mans, kde se jel prodloužený 
závod v sobotu dopoledne před startem nejznámější 
čtyřiadvacetihodinovky na světě. Hodně v něm byli vidět 
i jezdci českého týmu. Ján Daniš měl nakročeno 
ke stupňům vítězů ve třídě Trofeo Pirelli, krátce před 
koncem jej však roztočil bezohledný atak jednoho ze 
soupeřů a vidina pódia byla pryč. Skvěle vyšel závod 
Vladimíru Hladíkovi ve třídě Coppa Shell, který při své 
premiéře na čtrnáctikilometrům okruhu vyhrál svou 
třídu. 

Ve středoevropské zóně a poháru ESET startoval 
Lubomír Jakubík, který s vozem Ferrari 458 Challenge 
úspěšně obhájil titul slovenského šampiona třídy GTC 

a navrch přidal díky stabilním výkonům po celou sezonu 
skvělé druhé místo v absolutním pořadí národního 
šampionátu. 

S novým vozem Ferrari 488GT3 se Scuderia Praha 
představila v nejprestižnějším a zároveň nejtěžším 
šampionátu sportovních vozů Blancpain GT Series 
Endurance Cup. Vůz s číslem 34 patřil mezi nejrychlejší 
ve třídě Pro-Am, bohužel dvakrát doplatil na chyby 
soupeřů. Ty na okruhu v Monze i Paul Ricard utnuly 
šance na stupně vítězů. Obzvláště ve Francii to tým 
hodně bolelo, protože v polovině šestihodinového 
závodu tým vedl třídu Pro-Am. 

24 Hodin napětí Ve Spa
Vrcholem sezony Blancpain je čtyřiadvacetihodinový 
závod ve Spa. Trať v Ardenách každoročně naláká přes 
šest desítek posádek. Náročný profil a nevyzpytatelné 
počasí ze závodu dělají opravdový test výdrže. Jiřího 
Písaříka s Matteem Malucellim doplnili Josef Král 
a David Fumanelli. Tento kvartet v náročném závodě 
úspěšně bojoval se vším, co akce tohoto druhu může 
přinést: nechyběly vypjaté souboje, dramatické nehody 
i záludnosti proměnlivého počasí, které vyvrcholilo 
v samém závěru silnou bouřkou. Červené Ferrari 
s česko-italskou posádkou se dokázalo vypořádat se 
všemi nástrahami a odměnou mu bylo šesté místo 
ve třídě a 23. příčka absolutně z 65 vozů na startu. ■

Skvěle vyšel závod 
Vladimí�ru 

Hladí�kovi ve tří�dě 
Coppa Shell, který 

při své premiéře 
vyhrál svou tří�du

Stupně vítězů v LeMans patří 
mezi nejvyšší mety 
okruhových jezdců
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BrněnSký triuMF 
pSal HiStorii
První závod na 24 hodin v České republice s prvním startem 488GT3 ve 24h Series přinesl triumf 
posádky Jiří Písařík, Josef Král, Peter Kox a Tom Onslow-Cole v barvách Scuderia Praha. Zároveň 
to bylo první vítězství nového modelu v 24hodinovém závodě na světě. Skvělou třetí příčku 
a prvenství ve třídě SP2 bral vůz Ferrari 458 Challenge připravený v dílně pražského týmu.

do letošního podzimu platilo, že pokud 
chtěl český fanoušek zažít atmosféru 
závodu na 24 hodin, nezbývalo než 
vyrazit za hranice. Závěrečný podnik 
šampionátu 24h Series to však v říjnu 

změnil a Masarykův okruh hostil velkou premiéru. 
Ve startovním poli nechyběla dvojice červených Ferrari. 
S nejnovějším závodním náčiním z Maranella v podobě 
488GT3 útočil český tým na absolutní prvenství, 
pomoci k tomu měla i silná mezinárodní posádka. 
Týmové stálice Písaříka, Krále a Koxe doplnil Angličan 
Onslow-Cole, se kterým v loňské sezoně sváděl český 
tým líté boje. Skromnější ambice měla posádka vozu se 
třemi čtyřkami ve startovním čísle – 458 Challenge je 
přece jen určen spíše pro krátké sprinty a pro většinu 
posádky ve složení Lubomír Jakubík, Dušan Palcr, Luis 

Scarpaccio, Matteo Cressoni a Gregor Zsigó šlo 
o premiéru v závodě na 24 hodin. Vůz nasazený pod 
hlavičkou týmu RPD racing, kompletně připravený 
a servisovaný Scuderií Praha, doznal proti standardní 
pohárové specifikaci řadu úprav na brzdách 
a aerodynamice. 

Už kvalifikace naznačila, že oba vozy připravené 
českým týmem mohou pomýšlet hodně vysoko. Král 
v kvalifikaci dlouho držel první příčku, až v závěru ho 
překonal Ital Caldarelli. „Zajel jsem slušné kolo, ale 
určitě tam byl prostor pro zlepšení. Nakonec jsme se 
rozhodli, že nebudeme riskovat, pořád to byla první 
řada a pole position nehraje roli,“ hodnotil kvalifikaci 
Král. Na čtvrtém místě absolutně a první ve třídě SP2 
skončilo Ferrari 458 Challenge díky Matteu 
Cressonimu. 

„Zajel jsem slušné 
kolo, ale určitě tam 

byl prostor pro 
zlepšení�.“

Tým Scuderia Praha nezaváhal, 
stabilně držel vysokou rychlost 
a s přehledem si dojel pro zlato
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Start V teMpu
Start závodu v sobotní poledne obstarali Kox 
a Scarpaccio. První zatáčky vůbec nepřipomínaly 
vytrvalostní závod, Kox si to rozdával bok po boku se 
zeleným Lamborghini továrního týmu Grasser 
a v nájezdu na stadion šel do vedení. Výborně si vedl 
i Scarpaccio v čele své třídy. „V dnešních vytrvalostech 
už starty nejsou jako kdysi, je to jako u sprintů, pozice je 
důležitá. Ale samozřejmě je tam rezerva, závod je 
dlouhý,“ komentoval Kox start. Posádka vozu číslo 11 se 
po celý závod střídala v pravidelném rytmu na každý 
stint, po Koxovi následovali Písařík, Onslow-Cole a Král, 
pak se za volant vracel zkušený Holanďan. Ve 444 nebyl 
stanovený přesný rytmus, v noci měl mít více prostoru 
profesionál Cressoni. On i zbytek posádky jezdili 
převážně dva stinty v řadě bez výměny pneumatik, při 
zastávce se jen doplnilo palivo. 

Na čele závodu sváděla 11 tuhý boj s Lamborghini 
a Porsche týmu Precote, který přijel do Brna na vítězné 
vlně tří závodů v řadě v rámci 24h Series. S přibývajícím 
časem se ale zvyšovala převaha domácí posádky, strojově 
vyrovnané a zároveň rychlé tempo v kombinaci 
s perfektní strategií a bleskovou prací mechaniků 
v boxech nedávaly soupeřům mnoho šancí na zvrat. 
Pokud v pátečních trénincích tým laboroval 
s nastavením vozu, v závodě bylo vyvážení perfektní. 
„V pátek jsme se v trénincích trápili s nastavením, trať 
byla po driftech špinavá. Ale postupně jsme vůz 
vylepšovali a s pogumováním trať držela lépe. V závodě 
byl vůz fantasticky vyvážený, mohl jsem jezdit rychlá 
kola od začátku do konce stintu,“ usmíval se Král. 

Stále naplno
První závod ve Ferrari, a s vozem s motorem uprostřed, 
jel Onslow-Cole. Rychle ukázal, proč patří mezi hodně 
kvalitní jezdce, s každým stintem zrychloval 
a absorboval rady zkušenějších kolegů. „S Ferrari se jede 
trochu jinak než s Mercedesem nebo Bentley, které mají 
motor vpředu. Vůz je skvělý na ovládání, mohl jsem 
brzdit později, než jsem zvyklý. Jel jsem na jistotu, ale 
v neděli ráno už jsem si s vozem dokázal hrát a každou 
zatáčku si užíval naplno,“ vykládal sympatický Angličan. 
Jezdci i tým v boxech mezitím řešili dilema, v jakém 
tempu pokračovat. Po polovině závodu měla 111 náskok 
několika kol, jenže zvolnit a jet až příliš v pohodě se 
nemusí vyplatit i s ohledem na koncentraci jezdců. A tak 
padlo rozhodnutí, že se jede standardním tempem. „Se 
488 se mi jezdí skvěle, auto fungovalo perfektně. 
Ve čtyřiadvacítce je moc důležitý rytmus, abyste jeli 
pořád stejně, s co nejmenšími výkyvy. V Brně bylo 
o trochu méně aut než obvykle, navíc je to široká trať, 
takže předjíždění nebylo tak těžké. Nakonec jsme se 
dohodli, že i přes náskok jedeme stejně, jenom jsme byli 
opatrnější právě při předjíždění aut o kolo,“ vysvětloval 
Písařík strategii ve druhé půlce závodu. 

A byl to právě on, kdo měl tu čest dovézt vůz s číslem 
11 do cíle. S klidem ostříleného matadora absolvoval 
poslední stint bez problémů a v cíli měl na druhý 
Mercedes SLS, který vyhrál letošní titul, náskok 38 kol. 
„Je to úžasné, jak se nám závod podařil. Neměli jsme 
jediný problém, vše šlapalo jako hodinky a po smůle 
v předchozích závodech je to sladká tečka za sezonou,“ 
zářil Písařík. 

grande Finale
Skvěle si vedl i Challenge a jeho posádka. Celý závod se 
jezdci vyvarovali chyb, drželi stabilní tempo, a vůz 
fungoval, navzdory nedůvěře některých pozorovatelů, 
bez zádrhelů. Všem zatrnulo až ve chvíli, kdy se 
připravovalo odmávnutí v cíli. Prasklý šroub uvolnil 
zavěšení pravého předního kola a donutil dojet Jakubíka 
do boxů na třech kolech. V tu chvíli do cíle zbývalo pár 
minut a díky vybudovanému náskoku mohla pětičlenná 
posádka s velkým dojetím slavit třetí místo absolutně 
a vítězství ve třídě SP2, čímž obhájila loňské prvenství 
z 12h závodu. 

První a třetí místo absolutně, plus vítězství ve třídě, 
závod snad nemohl dopadnout lépe. „Jediné, co nás 
mrzí, je to, že Challenge měl těsně před šachovnicovou 
vlajkou problém. Jinak to byl neuvěřitelně povedený 
závod, oba vozy jely bez problémů, všichni jezdci podali 
perfektní výkony a tým vše podpořil strategií a rychlými 
zastávkami. Před každou čtyřiadvacítkou doufáte, že ji 
odjete bez jediného zádrhelu, ale málokdy se to podaří. 
A že se to de facto podaří u obou vozů, je ještě lepší,“ 
hodnotil víkend šéf týmu Ivo Horn. ■

Josef Král patří 
k oporám týmu, svět 
závodních GT si užívá

„Se 488 se mi jezdí� 
skvěle, auto 

fungovalo 
perfektně. 

Ve čtyřiadvací�tce je 
moc důležitý 

rytmus, abyste jeli 
pořád stejně, s co 

nejmenší�mi 
výkyvy. V Brně 

bylo o trochu méně 
aut než obvykle, 

naví�c je to široká 
trať, takže 

předjí�ždění� nebylo 
tak těžké.“ 

Ferrari 488 GT3 bylo 
v historicky první brněnské 
24hodinovce nejrychlejší
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SBěratelStVí | text: Richard Herbich, foto: archiv autora

přeHlídka eleganCe
Krásné a zajímavé stroje, prodané v nedávno pořádaných aukcích

FERRARI F512 M 
Foto: Simon Clay ©2016 Courtesy of RM Sotheby‘s

Od svého vzniku v roce 1995 má najeto méně než řada aut za jeden 
měsíc – pouhých 3955 km, samozřejmě doložených. Toto F512 M bylo 
dodáno do Japonska tehdejším jediným oficiálním importérem, firmou 
Cornes, a dodnes je v původním bezvadném stavu. Například jeho 
pneumatiky Pirelli P Zero jsou originály, vyráběné v letech 1994/95, 
přední světla stále mají kontrolní nálepky s ručně psanými daty 
prohlídky, koberečky jsou v originálních plastových obalech. Auto 
dokonce uniklo i nešvaru, který postihuje starší i modernější vzácné vozy 
– má tovární rádio. Majitel však nikdy nepodcenil údržbu, provozní 
kapaliny byly měněny v předepsaných servisních intervalech.

F512 M byl finální a nejdokonalejší verzí populárního modelu 
Testarossa, představeného v roce 1984. Ten vydržel ve výrobě až do roku 
1991, srdce zákazníků si získal překrásným designem s perfektními 

Nejdokonalejší produkt evoluce 
Testarossy byl prodán za 7,2 milionu Kč

FERRARI 365 GT4 2+2

Styl, elegance, prestiž – na těchto kamenech italská automobilka stavěla 
již od doby, kdy začala svým zákazníkům dodávat silniční vozy. Model 
365 GT4 2+2 byl vyráběn v letech 1972 až 1976, jeho současným 
následovníkem je nedávno představené GTC4Lusso. Pod svou kapotou 
měl dvanáctiválcový motor F 101 AC o objemu 4,4 litru s šesti 
karburátory Weber 38 – výkon se pohyboval okolo 340 koní. Poháněna 
byla zadní kola přes pětistupňovou manuální převodovku. Majitelům 
na cestách zpříjemňovalo život standardně dodávané kožené čalounění, 
klimatizace i elektricky ovládaná okna. Z vyrobených 524 kusů je tento 
exemplář z roku 1973 pravděpodobně nejvýznamnější, byl součástí 
slavné sbírky Fabrizia Violatiho a šel do aukce Coys na letošním 
autosalonu v Paříži. Stále má svou původní modenskou registrační 
značku MO 39333, karoserie nese modrý lak, interiér je černý. Milovníci 
značky si tento konkrétní kus mohou pamatovat z životopisného filmu 
Ferrari, natočeného na motivy knihy Enza Biagiho. Film mapuje život 
zakladatele automobilky Enza Ferrariho, jeho vzpomínky na závodní 
kariéru i osobní ztráty. Vůz má kompletní servisní historii a je 
v bezvadném stavu. Grand tourery Ferrari stály dlouhá léta ve stínu čistě 
sportovních modelů, nyní sběratelé konečně začínají chápat jejich 
hodnotu, která se odráží v současných cenách. Podobně jako u tohoto 
slavného exempláře, hodnoceného na 2,2 milionu korun.

FERRARI DAyTONA

Svůj typický název Daytona toto Ferrari vlastně nikdy oficiálně nemělo, 
oficiálně jde o typ 365 GTB/4. Nikdo mu však neřekne jinak, 
nesmazatelně se zapsalo do závodní historie vítězstvím v 24hodinovém 
závodu na Floridě v roce 1967. Pod svou dlouhou kapotou mělo 
vidlicový dvanáctiválec o objemu 4,4 litru se suchým mazáním – závodní 
technikou, která v prudce projetých zatáčkách zabraňovala odlití oleje 
v motoru a jeho poškození. Díky výkonu 357 koní dosahovalo na svou 
dobu ohromující maximální rychlosti 280 km/h, dnes patří 
k vyhledávaným klasikům, i díky faktu, že vzniklo jen přibližně čtrnáct 
set kusů. Tento exemplář byl vyroben 5. dubna roku 1972, dostal lak 
Azzuro Mettallizato a kožený interiér Pella Nera. Odcestoval do Bejrútu, 
kde se stal součástí malé soukromé sbírky Ferrari, do Evropy se vrátil 
v roce 1978 a po následném pobytu v Německu skončil v roce 2008 
v Belgii. Důkladná renovace, zdokumentovaná na více než tisícovce 
fotografií, probíhala v letech 2009 až 2014. Lak je sice nový, avšak 
v původním odstínu, karoserie byla kompletně rozebrána a opravena 
za pomoci původních postupů – například za využití olova. S podobnou 
pečlivostí byl oživen motor s novými pístními kroužky, těsněním, 
vačkovými hřídeli a dalšími díly – chladičem, startérem, výfukem. 
Interiér byl kvůli nízkému opotřebení ponechán v původním stavu. 
Od renovace bylo s modrou Daytonou najeto jen pět set kilometrů, 
odhad ceny pro letošní aukci Coys Schloss Dick byl 21,6 milionu korun.

Grand tourery Ferrari vycházejí ze stínu

Odhad ceny vyhledávaného klasika je  
21,6 milionů Kč

proporcemi karoserie a také plochým dvanáctiválcem o objemu 4,9 litru, 
disponujícím výkonem 390 koní. Nástupcem mu byl vylepšený model  
512 TR, který posílil na 428 koní a posunul maximální rychlost z původních 
295 km/h až na 314 km/h. Nejdokonalejší iterací je právě F512 M – písmeno 
na konci znamená Modificata kvůli důkladným úpravám, díky kterým byl 
tento typ aktuální a relevantní i v letech 1994 až 1996. Výkon motoru 
dosahoval 446 koní, byl osazen ojnicemi z titanové slitiny a novou klikovou 
hřídelí, které ušetřily 7,3 kg hmotnosti. Přední světla již nebyla výklopná, 
změny se dočkala také zadní světla. Vůz dostal modernější systém ABS 
od firmy Bosch, pohodlnější podvozek a kryty spodní části karoserie. 
Modifikace celkově vyústily ve snížení hmotnosti na 1455 kg (512 TR mělo 
1630 kg) a maximální rychlost se zvýšila na 315 km/h. Oproti Testarosse, 
vyrobené v počtu 7177 kusů, existovalo jen 501 exemplářů této 
nejdokonalejší verze. V letošní aukci RM Sotheby’s v Londýně byl tento 
konkrétní kousek prodán za cca 7,2 milionu korun.
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MASERATI 3500 GT by TOURING 
Foto: Jason Dodd ©2016 Courtesy of RM Sotheby‘s

Na vlně závodních úspěchů se Maserati vrhlo na výrobu 
civilních modelů, které měly automobilce přinést tolik 
potřebné finance. V roce 1957 spouští výrobu překrásného 
3500 GT, poháněného řadovým šestiválcem s hemisférickými 
spalovacími komorami. Tato jednotka o objemu 3485 cm3 
po technické stránce vycházela ze závodních motorů a byla 
spojena s čtyřstupňovou manuální převodovkou. Hliníková 
kapotáž byla dílem milánské karosárny Carrozzeria Touring. 
Kus s číslem podvozku 954 byl vyroben 14. července roku 
1960, odebral ho prodejce Colin Murray ve Velké Británii. 
Následující a na dlouhá léta poslední majitel ho koupil v roce 
1964 ve věku šestadvaceti let, vlastnil ho až do letošní aukce 
RM v Londýně. Používal ho ke všemu, vlastně jako rodinné 
auto, až do roku 1971, kdy čekal třetí přírůstek do rodiny. 
Vzácné Maserati bylo uloženo ke spánku až do roku 1988, kdy 
došlo k jeho oživení a důkladné renovaci, provedené expertem 
Billem McGrathem. V roce 2009 prošel repasí motor, včetně 
osazení nové spojky a palivových čerpadel. Přední zavěšení 
pak bylo uvedeno do špičkového stavu v roce 2012 – nyní má 
vůz najeto necelých sto tisíc kilometrů. Je výjimečný kompletní 
servisní dokumentací a skvělým stavem, který má na svědomí 
jediný pečlivý majitel od roku 1964. Ten však zachoval důležité 
prvky, které dnes mají vysokou hodnotu – původní lak 
i interiér, originální rádio, návod. Nového majitele našlo toto 
3500 GT za cenu 3,6 milionu korun.

246 GT DINO TyPE L

Syn zakladatele automobilky Alfredino, který zemřel ve věku 
čtyřiadvaceti let v roce 1956, byl hlavním hybatelem úspěšné 
řady závodních šestiválcových motorů, zkratkou jeho jména 
byl pokřtěn nový sportovní vůz s dvoulitrovým motorem 
uprostřed, představený v roce 1968 jakožto Dino 206 GT. Jeho 
vylepšená verze 246 GT s větším motorem o objemu 2,4 litru 
vznikla už o rok později. Křivky kapotáže jsou dílem studia 
Pininfarina, stavbu měla na starosti karosárna Scaglietii. Tento 
kus byl nabízen v aukci, pořádané na autosalonu v Paříži, 
odhadní cena se pohybovala okolo 9,5 milionu korun. Jde 
o první vůz tohoto typu ve Francii, od roku 1969 měl jen čtyři 
majitele, z toho dva za posledních 41 let. Od roku 1992 byl pak 
parkován v klimatizované a vyhřívané garáži na severu Francie 
s průměrným ročním nájezdem 120 km, po mechanické 
stránce je v dobrém stavu, i když by si zasloužil pořádnou péči 
– má vysoký potenciál k růstu hodnoty.

Tato verze Dina měla motor 2,4 l

BudouCí klaSik: 
MaSerati 3200 gt
Maserati 3200 GT bylo důležitým vozem v důležité době. Značka neprožívala nejúspěšnější  
období a bylo jasné, že je potřeba nabídnout špičkové auto, které ji vrátí opět na výsluní,  
kam patří. I z dnešního pohledu jde o mimořádně atraktivní Gran Turismo, navíc se značným 
investičním potenciálem.

Klasické Maserati bylo 
od roku 1964 v péči 
jediného majitele

SBěratelStVí – MaSerati 3200 gt | text: Pavel Hrůza, foto: Maserati a archiv
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značka Maserati se dostala pod křídla 
koncernu Fiat v roce 1993. Při tvorbě 
přelomového GT nechali konstruktéři vše 
dobré z předchozích Maserati – zejména 
motor V8 se dvěma turby – a díky síle 

koncernu přinesli nové technologie, který pomohly 
dostat značku zpět na úroveň doby. Zejména povedený 
moderní elektronicky řízený podvozek (převzatý 
od Ferrari Maranello) patřil mezi velké devizy vozu.

noVý zaČátek
Design dostal na starosti ateliér Italdesign – jehož šéf, 
legendární Giorgetto Giugiaro navrhoval předchozí vozy 
Maserati Ghibli, Bora a Merak. Stejně jako název vozu, 
i design měl být inspirován slavným 3500 GT. 
Výsledkem bylo elegantní sportovní kupé s nadčasovými 
křivkami a mnoha originálními prvky – například zadní 
„banánové“ svítilny patří mezi nenapodobitelné 
poznávací znamení tohoto modelu. Ty byly 
u následujícího modelu 4200 s atmosférickým motorem 
bohužel nahrazeny konvečními světly. Luxusní interiér 
(design Enrico Fumia) vykládaný ušlechtilým 
kořenovým dřevem s kombinací kůže by měl umožňovat 
komfortní přepravu pro dva cestující a rozumnou míru 
prostoru pro osoby sedící vzadu.

Díky dvěma turbodmychadlům motor nepříliš 
velkého objemu 3,2 l dokázal vyprodukovat výkon 370 k. 
Také hodnotu nejvyššího točivého momentu 491 Nm 
nelze asi za jízdy přehlédnout. O přenos výkonu 
na zadní kola se stará zcela nová šestistupňová 
převodovka, od roku 1999 také čtyřstupňový automat 
australské firmy BTR. Maserati 3200 GT s pohotovostní 
hmotností 1590 kg dokáže letět rychlostí 280 km/h 
a zrychlení z klidu na 100 km/h zvládne za 5,12 sekundy. 

Premiéry vozu se v roce 1998 na pařížském 
autosalonu osobně zúčastnil Giorgetto Giugiaro 
a legendární sir Stirling Moss, který na vozech Maserati 
dosáhl mnoha důležitých vítězství. Dnes víme, že vůz 
splnil svůj účel – jeho prostřednictvím se Maserati 
vrátilo do extraligy sportovních vozů a automobilový 
svět byl bohatší o jedno z nejlepších a nejkrásnějších GT 
vůbec.

3200 gt dneS
I z pohledu současného jezdce je Maserati 3200 GT 
zajímavým vozem. Design neztratil nic ze své působivé 
elegance a úžasný osmiválec dokáže vzít za srdce svým 
jízdním i akustickým projevem. Působí zároveň naléhavě 
i důrazně, přičemž již nepatrné sešlápnutí pedálu 
akcelerátoru vyvolá mnohem ostřejší reakci, než by 
člověk od na pohled svalnatého, ale „hodného“ vozu 
čekal.

inVeStiCe
Základní parametry investičního vozu 3200 GT splňuje: 
ušlechtilá značka, nadčasový design i exkluzivita 
(za čtyři roky existence totiž vzniklo pouze 4795 kusů) 
dělají z tohoto kupé zajímavou komoditu – pokud takto 
můžeme nazvat vůz s tak velkou duší. V současné době 
se cena slušných kusů pohybuje okolo půl milionu korun 
a dále klesat nebude. Křivka vývoje cen spíše naznačuje, 
že zanedlouho začne konzistentně růst. Nejlepší čas 
k nákupu… Pro srovnání, nový vůz se na našem trhu 
prodával kolem 2,8 milionů korun.

jak Stárne
Jako u každého vozu, i u Maserati 3200 GT se časem 
ukázala slabší místa. U části těchto vozů časem dojde 
k horší funkci elektronického akcelerátoru, který je třeba 
vyměnit nebo opravit. V některých případech je také 
nutné ošetřit vnitřní povrch nádrže. Vůz netrpěl 
chronickými nedostatky a s dostatečnou péčí jde o velmi 
spolehlivý stroj. ■

Premiéry vozu se 
v roce 1998 

na paří�žském 
autosalonu osobně 
zúčastnil Giorgetto 

Giugiaro 
a legendární� sir 

Stirling Moss, 
který na vozech 
Maserati dosáhl 

mnoha důležitých 
ví�tězství�.

Na svou dobu luxusní 
interiér je bohatě  
čalouněn kvalitní kůží
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přestože jméno v italské Parmě narozeného 
konstruktéra je silně spojeno se světem aut, 
začátek i konec jeho kariéry byly v poněkud 
jiných oborech. Giulio Alfieri se narodil  
10. července 1924. Po promoci na milánské 

polytechnice nejdříve pracoval na parních turbínách pro 
lodní průmysl v janovské společnosti Cantieri Navali of 
Tirreno, aby v roce 1949 vstoupil do světa aut. 

Vstupní branou pro něj byla tehdy úspěšná značka 
Innocenti. Už o čtyři roky později však přijal nabídku 
Adolfa Orsiho z Officine Alfieri Maserati a připojil se 

legenda | text: Pavel Hrůza, Foto: Maserati

giulio alFieri
SynonyMuM 
SportoVníHo úSpěCHu 
MaSerati Konstruktér a designér Giulio Alfieri stál za vznikem 

nejslavnějších sportovních Maserati. Odvážný 
a talentovaný konstruktér se nebál netradičních řešení 
a jeho význam pro vývoj motorismu byl po několik 
desetiletí zásadní. 

ke konstrukčnímu týmu slavné modenské značky 
po boku kolegů Gioacchina Colomba, Vittoria 
Bellentaniho a Alberta Massimina. Všichni tři uvedení 
však již koncem roku 1954 přestoupili do konkurenční 
Scuderia Ferrari a Alfieri zůstal jako vedoucí týmu 
konstrukce závodních i produkčních aut. Jedním z jeho 
prvních výrazných konstruktérských zářezů bylo 
závodní Maserati 250/F1, monopost s řadovým 
šestiválcem o objemu 1493 cm3 a výkonu 240 koní. Vůz 
byl zpočátku určen soukromým závodníkům, ale když se 
naskytla příležitost a Juan Manuel Fangio měl kapacitu, 
využíval jej i tovární tým.

3500 gt
Mezi Alfieriho nejvýraznější počiny u Maserati však 
patří dva lehké „superleggera“ vozy. První z nich, 
Maserati 3500 GT z roku 1957, byl pro značku zcela 
zásadním modelem. Do té doby firma vyráběla 
především závodní vozy, silniční auta opouštěla továrnu 
sporadicky. 3500 GT bylo prvním vozem Maserati 
kategorie GT, navíc prvním silničním vozem vyrobeným 
ve větší sérii. Alfieri pro něj vyvinul nový motor, 
dlouhozdvihový šestiválec o objemu 3,5 litru, založený 
na závodním motoru 350S. Sám také podnikl obchodní 
cesty do Británie, kde hledal vhodné subdodavatele 
některých komponent – v té době byl italský daňový 
systém nastaven tak, aby motivoval domácí výrobce 
vyrábět vše in-house, což bylo pro menší firmy jako 
Maserati velmi limitující.

U Maserati Tipo 61, zvaného Birdcage (ptačí klec), 
přišel roku 1961 Alfieri s revoluční konstrukcí šasi:  
to bylo svařeno z přibližně dvou set kusů tenkých 
chrommolybdenových trubek. Tato konstrukce byla 

Giulio Alfieri (na fotce 
vpravo) zasáhl do vývoje 
sportovních vozů 
zásadním způsobem

Maserati 3500 GT 
dnes patří 
k nejvyhledávanějším 
klasickým Maserati

Maserati Tipo 61 
zvané birdcage mělo 

revoluční šasi 
svařené z tenkých 
trubek. bylo lehčí 

a pevnější než 
konkurence.
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výrazně lehčí a tužší než vozy konstruované klasickým 
způsobem. Vůz měl čtyřválec o objemu 2,9 l a výkonu 
250 koní uložen uprostřed. 

Giulio Alfieri také navrhl Maserati Quattroporte první 
generace, čtyřdveřovou limuzínu, jejíž geny kolují 
i v aktuálních vozech tohoto jména. 

 
Citroën
Když Maserati přešlo do rukou francouzského Citroënu, 
Alfieri pracoval dál na vývoji závodního motoru V8, 
na jehož základě byl později postaven výkonný motor 
V6, který poháněl Maserati Merak i Citroën SM. 

Mezi výrazné práce patří také supersport s motorem 
uprostřed – Maserati Bora, postavený jako konkurent 
Lamborghini Miura, a také Maserati Khamsin. V oblasti 
motorů přispěl také k vývoji prototypu motoru V12 
zamýšleného k použití v monopostu formule 1 týmu 
Cooper (1966).

Koncem 60. let se snažil od rodiny Orsiů slavnou 
značku odkoupit argentinský podnikatel Alejandro de 
Tomaso. Především díky vzdoru Giulia Alfieriho se mu 
to nepovedlo. Když nakonec v roce 1975 uspěl, 
propuštění váženého konstruktéra bylo jedním z prvních 
kroků, které po akvizici učinil… Bylo to v den jeho 
převzetí firmy. Alfieriho na postu nahradil Aurelio 
Bertocchi, syn dlouholetého jezdce Maserati Guerrina 
Bertocchiho.

po MaSerati
De Tomaso však značku příliš rozvinout nedokázal 
(podobně jako další italské značky, které skončily v jeho 
rukou). Alfieri dále pracoval u Lamborghini, kde se 
podílel na vývoji motorů V8 a V12 až do roku 1987. 
Později pracoval pro italskou motocyklovou značku 
Laverda, pro kterou vyvinul ikonický šestiválec V6. 
Ve světě, kterému dominovaly dvou- a čtyřválce, byla 
Laverda V6 zjevením. Litrový (přesněji 996 cm3) motor 
dosahoval výkonu 140 koní v závratných 11 800 otáčkách 
a teoreticky mohl přes svou hmotnost 238 kg pobít vše, 
co se na dvou kolech pohybovalo po závodních 
okruzích. Motocykl však byl vyroben v jediném 
exempláři a do bojů o vavříny příliš nezasáhl. Měl sloužit 
spíše jako technologická laboratoř pro budoucí 
motocykly Laverda. Giulio Alfieri zemřel v Modeně 
v roce 2002. Jeho odkaz žije dál, nejen v srdci sběratelů 
ušlechtilých vozů. ■

Maserati 250/F1, monopost s řadovým
šestiválcem o objemu 1493 cm3 a výkonu  
240 koní bylo první prací Alfieriho u Maserati

Mocná šestiválcová Laverda značku 
nezachránila, ale patří k tomu nejzajímavějšímu, 
co Alfieri vytvořil po odchodu od Maserati

Mezi výrazné práce patří� také 
supersport s motorem uprostřed – 
Maserati Bora, postavený jako 
konkurent Lamborghini Miura, 
a také Maserati Khamsin 

Po Alfierim byl pojmenován 
koncept, který udal 
designový směr moderních 
vozů Maserati
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levante zaznamenalo úspěch ihned po svém 
představení. Atraktivní SUV s pohonem 
všech kol a silným třílitrovým šestiválcem 
polykajícím naftu nabídlo alternativu všem, 
kterým imponuje legendární italská značka, 

ale rádi sedí výše nad cestou a občas odbočí mimo 
zpevněné silnice. 275 koní stačilo, aby 2220 kg těžký vůz 
s vyspělým přizpůsobivým podvozkem dominoval 
většině silničního provozu i mimo něj.

Nové Levante S však přináší ještě špetku emocí navíc. 
Vlastně… pořádnou dávku emocí! 430 kvalitně 
vyšlechtěných koní dvakrát přeplňovaného třílitrového 
šestiválce s původem u sesterského Ferrari rozšíří jeho 
řidiči emoční spektrum o řád výše.

předStaVení – MaSerati leVante S | text: Pavel Hrůza, foto: Martin Mašín, Pavel Hrůza

Statika
Začneme však na parkovišti… Estetika je důležitou 
devizou toho vozu. Než usedneme za volant, je potřeba 
si připomenout, že Levante je velké auto (při řízení 
bychom na to mohli snadno zapomenout). Dojem 
velikosti budí na parkovišti ve srovnání s jinými auty, 
bude vám připadat veliké, když je budete obcházet, 
a bude vám připadat mohutné, už když vezmete do ruky 
masívní těžký klíč s nádherně vyvedeným logem 
Maserati. Samo o sobě však Levante více než mohutně 
působí dominantně. Elegantně úzké přední svítilny, 
prolisy na (v této kategorii nezvykle bezrámových) 
dveřích a další prvky – to vše vůz opticky zmenšuje 
a dodává mu to eleganci. Naopak výrazné žebrování 

S Maserati do lesa?  
Levante říká ano.

MaSerati leVante S: 
Bez koMproMiSů

Značka Maserati nejdříve vstoupila do segmentu luxusních SUV svým dlouho očekávaným 
modelem Levante s mocným a zároveň úsporným turbodieselovým motorem. Zaujal nebývale 
dynamickým designem i moderní technikou, která povýšila jak jeho pohodlí, tak výkon a jeho 
využitelnost na novou úroveň. Nyní však vládce Neptun mohutným pokynutím svého trojzubce 
vyslal k praktickému Maserati novou dávku emocí: Je zde Levante S!
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rozměrné mřížky chladiče a velká kola dodávají 
celkovému výrazu vozu na sebevědomí.

Celkové linie vozu jsou přes výrazné agresivní prvky 
velmi ladné s harmonickým rozložením ploch. Designéři 
Maserati se skvěle vypořádali se zadní partií vozu, kde 
klesající linie zádi spolu se „svaly“ nad zadními koly 
a horizontálně situovanými zadními svítilnami skvěle 
maskují skutečnou velikost zádi vozu. Většina jiných 
SUV je vedle Levante nápadně „těžká na zadek“ – to si 
platný člen sportovní stáje nemůže dovolit.

dynaMika
Podobný pocit skryté velikosti, jaký evokuje vnější 
design vozu, budeme mít při řízení Levante. Zatímco 
vysoký posaz, velkorysý vnitřní prostor a třeba i masívní 
volant dávají ten správný a bezpečný pocit řízení velkého 
stroje, ten vám při jízdě nedává pocítit ani své rozměry, 
ani hmotnost – i když pohotovostní hmotnost 2105 kg 
není v žádném případě parametr, který by bylo třeba 
schovávat.

O motoru již byla řeč – dokáže nechat vůz majestátně 
plynout krajinou a nechat řidiče soustředit se na okolí. 
Pokud však přepne do sportovního režimu a nechá jej 
pocítit masívní zrychlení, doprovázené pompézním 
zvukovým projevem, mysl cestovatele ustoupí a projeví 
se instinkt dravce. Podvozek automaticky sníží výšku 
vozu, razantně se přiostří všechny smysly natěšeného 
motoru, jehož reakce jsou přes plnění turbínou okamžité 
a zvuková kulisa by si sama zasloužila samostatnou 

kapitolu – nebo spíš Grammy v kategorii Hard & Heavy. 
Vážně, ještě žádné SUV nedokázalo tak působivě 
předvést svůj sportovní talent.

Chování v zatáčkách, dynamika i celková radostnost 
projevu temperamentního vozu svědčí o tom, že řídíte 
opravdové Maserati. Průjezd zatáčkou s velkým SUV – 
a tím mám na mysli i sportovní verze SUV prémiových 
značek, byl vždy věcí kompromisu. Při stejném náklonu 
auta prostě výše sedící řidič vždy urazí větší dráhu 
v příčném směru než řidič sportovního vozu sedící nad 
zemí. Stručně shrnuto, abychom se nezaplétali do fyziky: 
většina SUV při pokusu o sportovnější jízdu buď 
připomíná plavbu jachty po rozbouřené hladině, nebo se 
větší výkyvy vozu vůči vozovce řeší tvrdším nastavením, 
které sice náklony eliminuje, ale za oběť padá pohodlí. 
A to u vozu kategorie SUV příliš nedává smysl. Levante 
na to jde jinak. Inteligentní podvozek Skyhook se 
v reálném čase přizpůsobuje povrchu planety a škála pěti 
výškových nastavení pokryje všechny situace, které 
na cestě za dobrodružstvím mohou nastat. V kombinaci 
s vektorizací točivého momentu pokročilého pohonu 
4X4 tak může 430 italských hřebců pohonného agregátu 
vůz protáhnout bezpečně zatáčkami na hladkém 
i nerovném povrchu bez ztráty pohodlí, trakce nebo 
nadšení z jízdy.

Důkladně odhlučněný vidlicový šestiválec vůbec 
projevem připomíná spíše osmiválec. Dokáže působit 
nonšalantně ve chvílích, kde se soustředíte na krajinu 
kolem sebe (nebo děti na zadních sedadlech…), avšak 
při sportovní jízdě o sobě dává vědět prostřednictvím 
zvukových stěn, které by samy o sobě stačily 
k pumpování adrenalinu do žil a emocí do hlavy.

interiér
Vnitřní prostor vytváří důstojné prostředí jak pro 
rodinné cestování, tak pro sdílení emocí z řízení 
sportovního vozu. Velkorysé čalounění zasahuje 
i na místa, kde by člověk čekal nějakou formu plastu. 
Kůže v kombinaci s hliníkovými prvky je osvědčená 
kombinace sportovního luxusu, v případě Maserati je 
dovedena k dokonalosti. Značka sází na ovládání řady 
funkcí prostřednictvím centrálně umístěného 
dotykového displeje. Na palubní desce tak nejsou 
přehršle ovladačů, i když třeba ovládání výhřevu sedadel 
by mezi položkami menu spíše než ve formě tlačítka bez 
seznámení s vozem hledal asi málokdo. Odkládací 
prostory ani držáky nápojů nemohou být 
plnohodnotným designovým prvkem, proto jsou 
v případě, že nejsou zrovna potřeba, důmyslně skryty 
pod pohyblivými panely.

Maserati Levante S vnáší do stále konkurenčnějšího 
segmentu nové emoce a sportovního ducha. Ještě nikdy 
nebylo řízení tak vysoko nad vozovkou tak zábavné. ■

Levante S v mracích. 
Stoupavostí si nezadá 
s akrobatickým speciálem.
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zdeněk lepka:  
auto VáS MuSí BaVit
Předseda představenstva a ředitel investiční společnosti BH Securities Zdeněk Lepka je zároveň 
předsedou české odnože Ferrari Owners Clubu, na oblíbenou značku vozů se tedy není potřeba 
ptát. Jaké jsou však jeho automobilové sny?

Jaký jste řidič?
No samozřejmě jako každý správný chlap si myslím, že 
ten nejlepší. Ale ne, myslím, že takový klasický, který 
prostě rád jezdí a baví ho to. Možná bych řekl, že velmi 
často i podle aktuální nálady, někdy strašně rychlý, jindy 
pohodový a pomalý. 

Kdy a jak vznikla vaše vášeň pro ušlechtilé vozy?
Nevím, zdali bych to nazval vášní pro ušlechtilé vozy,  
ale k motorům jako takovým jsem tíhnul odmala. 
Samozřejmě pokud se bavíme o autech, jako je Ferrari, 
to jsem znal velmi dlouhou dobu pouze z plakátů či 

z automobilových časopisů. Ale Ferrari jako takové jsem 
bral vždy jako tu úplně nej značku, s tou červenou 
barvou to pro mě byla prostě ikona sportovních 
automobilů. 

Podle čeho se rozhodujete při výběru auta?
Pro mě je to vždy pocitová záležitost, jakmile se v něm 
dobře cítím a baví mě, tak je většinou rozhodnuto. 
Samozřejmě je ale problém, pokud tento pocit máte více 
než v jednom autě, potom je rozhodnutí výrazně těžší.

Čím si vás váš vůz získal? 
Odpověď je jednoduchá. Já mu totiž nemohu nic 
vytknout. Vzhledem k tomu, že je to výsledek mého 
přání, co se týče toho, jak má vypadat ve spojitosti 
s designem a tím, jak neskutečně jezdí, tak jsem jím 
naprosto nadšený. 

Čím vás nejvíce překvapil?
Tím, jak jezdí, jakou rychlostí dokáže projíždět zatáčky. 
Tou naprosto dokonalou přilnavostí v každém momentě. 
Když už si myslíte, že tuhle zatáčku nemůžete projet 
takhle rychle, tak za naprostého úžasu zjistíte, že prostě 
ano! A musím říci, že tohle je neskutečný pocit. 

Kolik kilometrů za rok najedete?
Celkově nějak mezi 50 až 60 tisíci, ale ve Ferrari 
maximálně tak devět tisíc kilometrů.

Jezdíte ve svém Ferrari po České republice?
Ano, sice je pravda, že někdy to není zrovna velký 
zážitek, ale myslím, že u nás je hodně hezkých silniček, 
na kterých si můžete auto užít do sytosti. Letošní sezonu 
jsme s Ferrari klubem začínali na Vysočině a všichni 
jsme si výborně zajezdili. Ale je třeba vždy vynechat D1. 

Jaká je vaše nejdelší ujetá vzdálenost?
No tak na tenhle zážitek si vzpomínám naprosto přesně, 
nejsem si jistý, že to byla nejdelší vzdálenost, jakou jsem 

Cestou na Grossglocker je 
možné vidět sníh kolem 
cesty i v létě

v autě ujel, ale určitě to byla nejnáročnější cesta, jakou 
jsem ve Ferrari zažil. Začínala v Bukurešti a pouze se 
zastávkami na benzin končila v Praze a věřte, že to byl 
nezapomenutelný zážitek na velmi dlouhou dobu. 

Jezdíte vždy za konkrétním cílem, nebo se jedete 
občas projet jen pro radost?
No spíše bych řekl, že pro radost, ale vždy dojedu 
na nějaké hezké místo. Spojit nádhernou projížďku 
toskánskou krajinou s oblíbenou italskou kuchyní 
a vínem, to je taková moje představa ideálního výletu 
s Ferrari. 

Do jaké míry se zajímáte o technickou stránku svého 
vozu?
Vždy se snažím o jakémkoli autě, se kterým jezdím, 
zjistit co nejvíce, takže bych řekl, že se zajímám hodně. 

Dovedete si představit, že jednou budete jezdit 
v elektromobilu? Může ten podle vás budit podobné 
emoce jako vytříbený silný spalovací motor?
Jestli jsem si jednou věci na světě jistý, tak tou, že já 
nikdy jezdit v elektromobilu nebudu. Teda samozřejmě 
pokud to v blízké budoucnosti nezmění legislativa, 
protože bez automobilu se bohužel neobejdu. Ale řešit 
emoce u elektromobilu mi přijde opravdu scestné. 
Možná u Tesly bychom mohli poukázat na neuvěřitelné 
zrychlení, ale to je bohužel vše… Je to samozřejmě 
pouze můj názor, jsem přesvědčen, že hodně majitelů 
nejrychlejší Tesly by se mnou určitě nesouhlasilo. 

Kolik aut je potřeba ke štěstí?
Myslím, že by normálně mohlo stačit jedno, ale musí vás 
bavit a musí vám dát vše, co od něj očekáváte. Ale bojím 
se, že správným automobilovým fanatikům nikdy jedno 
auto stačit nebude. Stále budou hledat něco nového, 
něco, co ještě nezažili, jednoduše hledat to nejlepší auto.

Jaký je váš vysněný vůz, ať už na ježdění, nebo 
do sbírky?
Já měl vysněný vůz Ferrari a tenhle sen se mi podařilo 
splnit. A vždy budu vděčný, že jsem měl tu možnost  
poznat tahle auta na vlastní kůži. Ale pokud byste 
na tom trvali, volil bych F40 nebo F50, jsou pro mě 
z palety Ferrari ta úplně nej. A výhoda je, že do sbírky by 
také byla naprosto úžasná.

Nejsilnější zážitek spojený s auty?
Asi to byla úplně první jízda ve Ferrari, kdy jsem sám 
řídil svůj sen. Ten pocit lze velmi těžko popsat, na jednu 
stranu byste chtěl jet co nejrychleji, abyste slyšel motor 
a užíval si tu neskutečnou rychlost, na druhou stranu se 
strašně bojíte a máte před autem obrovský respekt. 
A na myšlenku, že jste snad dobrý řidič, si v ten moment 
ani nevzpomenete.

Co bylo vaše první auto?
Moje první auto byla upravená Škoda 120, v „krásné“ 
tyrkysové barvě s velmi efektními polepy na bocích 
a širokými koly. Její fotografii mám schovanou dodnes – 
v tu dobu jsem na ni byl neskutečně pyšný. 

Co vás na jízdě v autě baví nejvíc? Je to adrenalin, 
rychlost, nebo je to způsob, jak auto funguje, 
a pohodlí, které poskytuje?
Asi nejvíce mě baví, pokud mohu jezdit rychle, užívat si 
zatáčky a zároveň věřit autu a jeho schopnostem, tomu, 
jak úžasně funguje. A 458 Speciale je toho naprosto 
dokonalým příkladem. Pohodlí bych určitě mezi své 
požadavky nezařadil. 

Kde si ho užíváte? Jezdíte někde na okruhu, dá se ta 
jízda užít v provozu?
V provozu ani na okruhu to není úplně ono, nejraději 
mám prázdné horské silničky se spoustou zatáček 
a pokud se třeba člověk stihne ještě sem tam podívat 
kolem sebe, je to úžasné svezení. Zatím největší dojem 
ve mě zanechal Grossglockner, kde jsme jezdili 
za slunečného počasí s více než dvoumetrovými 
sněhovými hradbami po stranách. 

Zajímáte se o klasické, co pro vás znamenají 
„archívní“ vozy?
O klasické vozy se zajímám, dokonce jsme spolu s mým 
velmi dobrým kamarádem a developerem Radkem 
Pokorným založili investiční fond, který do těchto aut 
investuje. Takže pro nás auta představují nejen zábavu, 
ale i formu investice a uchování hodnoty. A vzhledem 
k tomu, že se bavíme o Ferrari, mohu říct, že i my 
ve fondu již dvě nádherná Ferrari máme a teď čekáme 
na třetí. ■

rozHoVor | text: Pavel Hrůza, Foto: Scuderia Praha

Zdeněk Lepka a jeho 
Ferrari 458 Speciale

Jestli jsem si jednou 
věci na světě jistý, 
tak tou, že já nikdy 

jezdit 
v elektromobilu 

nebudu
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jiří reSl:  
auto StaČí jedno
Jiří Resl úspěšně podniká na poli autobusové a transportní dopravy, provozuje také 
tiskárnu nesoucí jeho jméno. Dopravě rozumí a díky své práci najezdí spoustu 
kilometrů. Od doby, kdy si pořídil Maserati Quattroporte SQ4, si užívá každý 
kilometr za volantem. 

Jaký jste řidič? 
Domnívám se, že dobrý, ale po tom, co jsem si pořídil 
Maserati QP, tak mám ještě radost z řízení a na cestách. 
(odpovídá s úsměvem) Tento vůz je radost řídit a vlastně 
cesta je cíl, takže když někam jedu, tak se na to těším.

Kdy a jak vznikla vaše vášeň pro ušlechtilé vozy?
U mě to vzniklo postupem času, ale když jsem viděl 
Maserati, tak to byla spíše srdcová záležitost. A postupem 
času mi Maserati přirůstá k srdci čím dál víc.

Podle čeho se rozhodujete při výběru auta? 
Hledal jsem vůz, který bych mohl řídit celý rok, proto 
padla volba na Maserati QP SQ4. Kloubí se v tom 
praktičnost a zároveň sportovní duch. Mám rád, když 
od vozu získávám zpětnou vazbu a emoce

Čím si vás váš vůz získal?
Je toho hodně. Nejvíce emocemi, výjimečností, 
designem a sportovním duchem.

Čím vás nejvíce překvapil?
Tím, jak je tento vůz pohodlný. To člověk ocení hlavně 
na dlouhých cestách. Zároveň je to ale sportovně 
naladěná limuzína, což vozu dodává další rozměr.

Kolik kilometrů za rok najedete?
V průběhu jednoho roku najedu okolo 50 tisíc kilometrů

Nejdelší ujetá vzdálenost? 
Jezdím maximálně do 2000 kilometrů, pak už je lepší 
letadlo, byť s tímto vozem jezdím velice rád.

Jezdíte vždy za konkrétním cílem, nebo se jdete 
občas projet jen pro radost?
Většinou za konkrétním cílem, ale vždy s radostí. 

Do jaké míry se zajímáte o technickou stránku svého 
vozu?
Do té míry, abych bez problémů zvládal ovládací prvky 
řízení a to, co souvisí s užíváním vozu. 

Dovedete si představit, že jednou budete jezdit 
v elektromobilu? Může ten podle vás budit podobné 
emoce jako vytříbený silný spalovací motor?
Dovedu, ale jezdit s ním nebudu, zatím není žádný 
elektromobil, aby mi poskytoval podobné emoce jako 
vůz Maserati.

Kolik aut je potřeba ke štěstí?
Stačí jedno Maserati a to je mé QP SQ4.

Jaký je váš vysněný vůz, ať už na ježdění, nebo 
do sbírky?
Ferrari GTC4Lusso a do rodiny chci pořídit Maserati 
Levante pro jeho kombinaci sportovna a praktičnosti.

Nejsilnější zážitek spojený s auty?
Kdysi jsem jel ve speciálu Paříž–Dakar.

Co bylo vaše první auto?
Už je to dávno, ale byl to vůz Žiguli – Lada 1500 – 
nezničitelné auto, rád na to vzpomínám.

Co vás na jízdě v autě baví nejvíc? 
Je to způsob, jak auto funguje – skvělé vyvážení, 
umístění motoru, radost z řízení… 

Kde si ho užíváte? Jezdíte někde na okruhu, dá se  
ta jízda užít v provozu?
Nejčastěji v Německu – tam si můžu naplno užít 
rychlosti, zatáček, řazení pádly, a když dorazím 
do města, využiji automat a v klidu popojíždím. ■

Hledal jsem vůz, 
který bych mohl 

ří�dit celý rok, proto 
padla volba 
na Maserati  

QP SQ4

rozHoVor | text: Pavel Hrůza, Foto: Scuderia Praha
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tradiCe | text: Robert Čapek, foto: archiv autora

Černé zlato  
z Modeny

Pokud jste si mysleli, že je ocet dobrý jedině 
k nakládání okurek a hub, udělejte si chvilku 

času pro rozšíření vlastních kulinářských 
obzorů. Promluvme si o balzámovém octu 
– tekutině, kterou kdysi Italové používali 

pro prevenci a léčbu nemocí a kterou dnešní 
obyvatelé apeninského poloostrova pijí jako 

aperitiv na svatbách.

Přesně takhle, pod pečlivým dohledem 
a na nevytápěné půdě acetaie, dozrává 
modenské černé zlato
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V ůbec první písemná zmínka o balzámovém 
(nebo také balzamikovém) octu se objevila 
v roce 1046 v životopise Matyldy 
Toskánské, sepsaném benediktinským 
mnichem Donizem. V knize se můžeme 

dočíst o tom, jak budoucí římský císař Jindřich III. Černý 
během své zastávky v Piacenze v září roku 1046 poslal 
Matyldině otci bohaté dary a výměnou si přál tolik 
opěvovaný místní ocet. Balzámový ocet byl vzácným 
zbožím i v průběhu celého středověku, takže se stával 
vítaným darem mezi šlechtickými rody i boháči. Tvrdilo 
se o něm totiž, že má obrovskou léčivou moc, a používal 
se jako lék na mnoho tehdejších neduhů bolavým 
hrdlem počínaje a porodními bolestmi konče – 
od léčivého balzámu lze také vystopovat jeho přízvisko 
„balzámový“. Mnoho šlechtických rodů se tehdy pyšnilo 
svými „acetaiemi“ s řadami dřevěných soudků.

Během dvacátého století se tradiční výrobci v Modeně 
léta snažili o ochranu svého produktu a dělali vše pro to, 
aby označení Aceto balsamico tradizionale di Modena či 
Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (tradiční 
balzámový ocet z Modeny či z Reggia Emilia) nesly 
na etiketě pouze ty octy, které pocházejí výhradně 
z daného regionu, obsahují všechny speciální ingredience 
a zároveň splňují velmi přísné podmínky tradičních 
výrobních postupů. V osmdesátých letech se tedy 
balzámové octy rozdělily do dvou kategorií: první z nich 
je označována jako „Tradiční balzámový ocet DOP“, jde 

o špičku mezi octy a je vyráběn tradičním postupem, 
a druhá nese název „Balzámový ocet z Modeny IGP“, při 
jehož výrobě se připouští použití moderních výrobních 
metod a odlišných přísad. Podívejme se na tu první 
kategorii, kde jde o skutečnou prestiž, dokonalé řemeslo 
a záviděníhodnou tradici.

VšeCHny roČní doBy
Na začátku cesty k prvotřídnímu balzámovému octu 
samozřejmě stojí hrozny. Konkrétně jde o odrůdy 
Lambrusco nebo Trebbiano, pěstované v okolí Modeny 
nebo v provincii Reggio Emilia. Z celých hroznů (včetně 
stonků a semínek) se vylisuje mošt, který se v otevřené 
nádobě nad přímým ohněm uvede do varu, aby se zbavil 
přebytečné vody a patřičně zhoustl. Jakmile se jeho 
množství teplem zredukuje na polovinu, nechá se až tři 
týdny fermentovat. V tomto okamžiku má výrobce 
k dispozici tmavohnědý sirup, který doplní přesně 
stanoveným množstvím starého octa, aby nastartoval 
chemický proces kvašení. Přestože celý recept připomíná 
práci s vínem, základním rozdílem je to, že tradiční 
balzámový ocet nevyžaduje ke svému zrání 
kontrolovanou teplotu a nezraje ve sklepích, ale 
na půdách. Prochází tedy mnohokrát kompletními 
ročními cykly, kdy se střídají mrazivé zimy s vlahými jary 
a úporně žhavá léta s mokrými podzimy. Během tohoto 
období se kapalina v sudech redukuje, takže z původní 
stovky nakonec zůstane jen několik litrů moštu. 

V průběhu tří let probíhají dva důležité kvasné 
procesy. Během alkoholového kvašení se cukr v moštu 
promění v alkohol a pak přijde octové kvašení, které 
z alkoholu vytvoří ocet. Za tři roky byste tedy mohli 
soudek narazit a stáčet prvotřídní ocet, označovaný jako 
„da insalata,“ čímž je dané jeho možné použití. Ale 
teprve po třech letech zrání začne ta skutečná magie. 
Opravdu kvalitní balzámový ocet potřebuje nejméně 
dvanáct let k tomu, aby se správně rozvinul a mohl se 
označovat jako „medio-corpo“. Ty nejlepší balzámové 
octy ovšem zrají až pětadvacet let. 

práCe Se dřeVeM
Samozřejmě jen tak neleží zapomenuté na půdě, ale 
vyžadují trochu spolupráce. Základní pomůckou 
k výrobě tradičního balzámového octa je takzvaná 
baterie, tvořená pěticí sudů – největší má kapacitu 
padesát litrů, další čtyřicet litrů, následuje sud o obsahu 
třiceti litrů, do dalšího se vejde dvacet litrů a ten 
poslední, nejdůležitější, pojme patnáct litrů. Každý 
z nich postupně dodává octu další vrstvu charakteru, 
chuti a vůně, a obrovskou roli v tom hraje i materiál, ze 
kterého jsou vyrobeny. Mladý ocet začíná svou cestu 
k dospělosti v sudu z morušového dřeva, pak se 
přestěhuje do dřeva kaštanového a třešňového a poslední 
etapu své cesty stráví v sudech jasanových a dubových. 
Na dně sudů po něm zůstávají usazeniny a octové 
zákvasy, které jsou pro výrobce důležité zhruba tak, jako 
je pro pekaře důležitý kvásek. 

Jakýkoli ocet, který přesáhne dvanácti let věku, se 
označuje jako „vecchio“, tedy starý. Při jeho odběru 
z patnáctilitrového sudu je hladina doplněna octem ze 
sudu dvacetilitrového, ten se dolije octem ze 
třicetilitrového sudu a tak dále až k sudu největšímu, 
do něhož se nalévá čerstvá dávka. 

Všechny tyto kroky během výroby zpovzdálí pozorně 
sleduje místní organizace, neoficiálně přezdívaná 
„octové odbory“. Ta po úspěšném ochutnání konečného 
produktu, které provádí pět profesionálních 
ochutnavačů, a v případě, že byly při výrobě opravdu 
dodrženy všechny náležitosti, vydá certifikát pravosti 
s označením DOP (Denominazione d’origine protteta), 
který dokládá čistotu původu a použitých výrobních 
postupů. Ocet s touto certifikací je hutný a temný jako 
žhavá modenská noc. 

jak je VlaStně Starý? těžko říCt…
Pokud vám z předchozího popisu výroby připadá, že 
výrobci zacházejí s měřením času poměrně 
volnomyšlenkářsky, všimli jste si dobře. Na čas se při 
výrobě a přelévání z jednoho sudu do druhého příliš 
nehledí. Proto také na žádné vinetě tradičního 
balzámového octu nenajdete číslo jako u starého 

alkoholu. V Modeně najdete dva druhy balzámového 
octa: affinato (s bílou zátkou) a extra vecchio se zlatou 
zátkou. Balzámový ocet z oblasti Reggio Emilia se 
prodává ve třech kategoriích – přibližně dvanáctiletý 
affinato s červenou zátkou, zhruba patnácti až 
dvacetiletý vecchio se zátkou stříbrnou a nakonec extra 
vecchio, který má zátku zlatou a jeho věk se pohybuje 
mezi dvaceti a pětadvaceti roky. 

Octovým „rodinným stříbrem“ z Modeny je nejstarší 
místní „acetaia“, rodinný podnik Giuseppa Giustiho, 
založený v roce 1605 a dnes vedený sedmnáctou generací 
Giustiů. Jeho baterie obsahuje originální sudy z počátku 
17. století a ocet v nich dozrává nejméně pětadvacet let. 
Roční produkce činí maximálně 2000 lahviček o obsahu 
100 ml a exkluzivitě odpovídá i cena – za každou z nich 
zaplatíte téměř čtyři tisíce korun. ■

DESIGN LAHVE  
ACETO bALSAMICO  
DI MODENA D.O.P.
je sám o sobě uměním. Spodní část 
s moderními liniemi tvoří podstavec, který 
nese vrchní část lahve s tradičním 
tvaroslovím. Výraznou podobu lahve vytvořil 
slovutný Giorgetto Giugiaro ve svém studiu 
Italdesign. Z pera tohoto legendárního 
designéra vzešla také podoba mnoha 
ikonických vozů – mezi nimi Maserati Bora, 
Merak, 3200 Gt, původní Ghibli nebo 
Quattroporte, případně velmi zajímavé 
Ferrari 250 Gt SWB Bertone z roku 1962.

balzamikový ocet neteče – ten 
opravdu kvalitní musíte 
k opuštění lahve v podstatě 
trpělivě přemlouvat

Společnost Villa Manodori patří 
k nejproslulejším modenským výrobcům 
nejméně 25 let starého balzámového octa 
a splňuje i náročné požadavky Massima 
bottury, michelinského kuchaře se třemi 
hvězdami

V gastronomii se někdy stane,  
že nejlépe spolu fungují věci, které 
byste nečekali – a balzámový ocet 

dokáže z jahod udělat 
nadpozemskou pochoutku

Všichni tradiční výrobci 
jsou příslušníky 
konsorcia Aceto 
balsamico Tradizionale di 
Modena, které vlastní 
pověstí a autoritou ručí 
za kvalitu vyrobeného 
balzámového octa
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kultura | text: Robert Čapek, Pavel Hrůza, foto: Future Systems, Amazon Prime a archiv

jan kapliCký
jkok

Někomu bude možná po nekonečných (a zbytečných) 
sporech o „chobotnici na Letné“ připadat další 
seznámení s architektem Janem Kaplickým docela 
zbytečné, ale pravda je taková, že podobná výstava tu 
dlouho nebyla. A Jan Kaplický si ji rozhodně zaslouží. 

Většina běžných kulturních konzumentů si jméno 
Kaplický spojuje s prostorovou architekturou – a to je 
naprosto správné, protože koneckonců mluvíme 
o člověku, podle jehož návrhu bylo postaveno muzeum 
Enza Ferrariho v Modeně! 

Díky této výstavě se ale budou moci seznámit 
i s dalšími stránkami jeho široce rozkročeného talentu. 

Najdou zde aerodynamicky tvarované stoly, které spíše 
připomenou přílivovou vlnu, stejně jako futuristické 
stolní lampy, křesla, která připomínají zmrzlé kapky 
vody a mnoho dalšího. 

Výstava je rozdělena do tří samostatných částí: v první 
si mohou návštěvníci osvěžit paměť při setkání 
s největšími ikonami proslulého vizionářského designéra 
a architekta. Ve druhé se vrátí do minulosti a seznámí se 
s architektovými kořeny a prostředím, v němž lidsky 
i umělecky dospíval a které ho utvářelo. Třetí část je 
věnována mapování tvůrčího procesu a najdeme v ní 
také méně známé projekty, jako je například Villa E, 
Peanut či nádherně futuristické dopravní prostředky 
a vesmírné lodi, které jako by se snesly z oblohy 
ve velkorozpočtovém vědeckofantastickém filmu.  

Výstava bude v Galerii Tančící dům v Praze otevřena 
do 12. 3. 2017 každý den od 9 do 20 hodin.

1.  budova Muzea Enza Ferrariho 
v sobě zahrnuje tradici 
i modernu

2.  Futurismus v podání projektu 
Villa E

3.  Jan Kaplický není v Česku 
zdaleka tak doceněný jako 
v zahraničí

4.  bionické tvary jsou pro 
Kaplického typické

the Grand tOur
Motoristická show britské televize BBC s názvem TopGear  
se stala celosvětovým fenoménem.

Skandální odchod jejího hlavního protagonisty Jeremyho Clarksona 
a jeho kolegů není potřeba více přibližovat. Nyní je tu The Grand Tour, 
nový pořad moderátorské trojky z produkce Amazon Prime.
Zatímco obnovený TopGear paběrkuje na okraji zájmu, příchod  
The Grand Tour byl triumfální. Hned první epizoda se stala 
nejsledovanějším pořadem v historii Amazonu a zájem fanoušků aut je 
obrovský. Není to jen věcí rozpočtu a chemie mezi ústřední trojkou, 
výhodou GT je kvalitně napsaný scénář, pod kterým je podepsán, stejně 
jako svého času v TopGearu, Jeremy Clarkson.
Nový pořad opět stojí na jiskření mezi moderátorskou trojicí, trefných 
velkohubých glosách principála Clarksona, ale také na poctivém řemesle 
tvůrčího týmu a zajímavém obsahu. Proti sobě opět stojí supersporty 
tradičních i exotických značek i běžnější auta plnící neobvyklé úkoly.  
Ať už se závěry moderátorské trojice souhlasíte nebo ne, žádná jiná 
motoristická show nedokáže tak originálně, výstižně a přitom vtipně 
přiblížit charakter testovaných aut. Produkce je velkolepá, vizuální 
stránka musí zaujmout i toho, komu v žilách koluje menší než malé 
množství benzinu…

Kde sledovat: www.amazon.co.uk/GTGlobal

albertO bertOlazzi   – itálie ShOra
Itálie je nádherná země bez ohledu na to, z jakého úhlu se 
na ni díváte. 

Můžete ji pozorovat z písečné pláže u moře, ze serpentiny v Dolomitech 
nebo z klikaté neapolské uličky – je pokaždé jiná, ale vždycky plná života 
a lásky. Platí to i v případě, kdy si ji díky jedinečným záběrům Marcella 
Bertinettiho a Antonia Attiniho, specialistů na leteckou fotografii, 
prohlédnete z ptačí perspektivy. 

Příroda, architektura, historie: to vše najdete na 428 stránkách 
masivního svazku. Už jen samotné získání obsahu zabralo více než dvě 
stě letových hodin v malých letadlech, šedesát hodin ve vrtulnících a více 
než deset hodin v balonech. K výborně nasnímaným fotografiím doplnil 
Alberto Bertolazzi průvodní text a v knize jsou otištěna i slova bývalého 
italského ministra kultury, profesora Giuliana Urbaniho, a režiséra 
Franka Zeffirelliho. 

Můžete se prolétnout s autory a pozorovat místa v Itálii, kde člověk 
jako by existoval přírodě navzdory – rozervaná mořská pobřeží, vysoké 
hory či úbočí sopek – a také lokality, ve kterých se lidé do krajiny s úctou 
a láskou do krajiny nesmazatelně podepsali: tuto stránku zase zastupují 
historické památky, organicky rostoucí města i křivolaké silničky, které se 
vinou mezi pahorky. 

Tohle není Itálie, jakou znáte z pohlednic, filmů a seriálů. Tohle je živá 
země, která vás znovu uchvátí.

Universum, 1299 Kč

1

2

43
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závod založila dvojice mladých šlechticů Aymo 
Maggi a Franco Mazzotti jako výraz vzdoru 
nad tím, že jejich rodné Brescii „ukradla“ 
Monza pořádání italské Velké ceny. Společně 
s několika bohatými společníky naplánovali 

trať z Brescie do Říma a zpět, která měřila zhruba patnáct 
set kilometrů. Pozdější závody se jezdily na dvanácti 
různých tratích a jejich délka se měnila.

Vůbec první závod odstartoval 26. března 1927 
za účasti asi pětasedmdesáti vozidel s výhradně italskými 
jezdci. Vítěz dojel do cíle po jednadvaceti hodinách a pěti 
minutách a na stupních vítězů se umístili jezdci místní 
značky OM. Z počátečních závodů byl nejzajímavější ten, 
který se jel v roce 1930 – Tazio Nuvolari na Alfě v něm 
zvítězil díky (na svou dobu) nevídanému kousku: vyjel 
na trať po svém velkém rivalovi a týmovém spolujezdci 

HiStorie | text: Robert Čapek, foto: Ferrari, Maserati, Shutterstock, Chopard

legendárníCH  
tiSíC Mil
Mille Miglia neboli Tisíc mil byl vytrvalostní závod, který se konal v letech 1927–1957 celkem 
čtyřiadvacetkrát (třináctkrát před válkou, jedenáctkrát po roce 1947). Podařilo se mu položit základy 
věčné slávy závodní kategorii Gran Turismo, do které patřily sportovní vozy Alfa Romeo, Porsche 
a samozřejmě Ferrari (to zde v roce 1940 debutovalo) a Maserati.

Achille Varzim a stále ho nemohl předjet. Za předjitřního 
šera zhasnul reflektory, a co nejvíce se přiblížil ke svému 
sokovi, aniž ho Varzi ve zpětném zrcátku zahlédl. 
Na táhlé rovince před cílem v Brescii přidal prudce  
plyn, vyrazil kolem druhé alfy a teprve pak rozsvítil 
znovu světla.

něMCi útoČí!
Závodu většinou vévodili italští řidiči v italských vozech, 
ale celkem třikrát se podařilo jejich nadvládu prolomit – 
vždy to byla německá značka.

Poprvé se v roce 1931 jako neitalský vůz dostal první 
do cíle legendární obrovský přeplňovaný Mercedes-Benz 
SSK s neméně legendárním Rudolfem Caracciolou 
a technikem Wilhelmem Sebastianem. Jejich vítězství 
všechny překvapilo, protože Caracciolovi se z důvodu 
přetrvávající hospodářské krize od továrny nedostávalo 
téměř žádné podpory a neměl ani dostatek mechaniků, 
kteří by na trati obsadili všechny servisní zastávky. Poté, 
co provedli nutné práce na závodním Mercedesu, museli 
naskákat do vozu a vyrazit pečlivě vybranými zkratkami 
mimo trať k další zastávce.

Jako druhý zahraniční vůz zvítězil BMW 328 
za jediného válečného ročníku v roce 1940. Předchozí 
ročník se nekonal, protože Mussolini po tragické havárii 
v roce 1938, při které zahynulo mnoho diváků, závod 
zakázal. Soutěž se v roce 1940 přejmenovala na Velkou 
cenu Brescie a jela se na stokilometrovém okruhu 
na devět kol. Událost se zapsala do dějin také vůbec první 
účastí týmu Ferrari, který postavil na start Tipo 815. 
Do cíle ale jako první dorazil tým BMW Němců 
Huschkeho von Hansteina a Waltera Baumera, kteří 
dosáhli rekordní průměrné rychlosti 166 km/h.

Značka Maserati je 
se závodem 
významně spjata. 
Zde Maserati 4CS  
v roce 1936.

Ferrari 290 na Mille Miglia 
v roce 1956

O kolize nebyla 
v napínavých bitvách 
nouze. Zde Maserati 300S 
v roce 1956
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král BreSCie
Italové dominovali závodu i v jeho obnovené poválečné 
verzi, kdy se organizace znovu vrátila k jednokolovému 
cestovnímu systému. Mercedes se to pokusil zvrátit 
v roce 1952 s modelem Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 
a dvojice Karl Kling a Hans Klenk (později téhož roku 
zvítězili v závodu Carrera Panamericana) se umístili 
na druhém místě. Caracciola, který se tehdy pokoušel 
o návrat na vedoucí pozice, havaroval. V první polovině 
padesátých let se dostalo na stupně vítězů několik 
neitalských závodníků – Juan Manuel Fangio, Peter 
Collins či Wolfgang von Trips. Zlomový ročník přišel 
v roce 1955, kdy se Mercedes při dalším pokusu o triumf 
v Mille Miglii rozhodl nenechat nic náhodě: na start 
postavil silné Mercedes-Benzy 300 SLR, konstrukčně 
založené na modelu W196 Formule 1. Jak mladý Němec 
Hans Herrmann, který už měl za sebou povedenou 
kariéru ve stáji Porsche, tak Brit Stirling Moss spoléhali 
na podporu navigátorů, zatímco Juan Manuel Fangio 
ve voze číslo 658 jel závod sám, protože poté, co jeho 
spolujezdec v Jižní Americe zahynul, pokládal závody 
za nebezpečné. Sám se na trať vydal i Karl Kling 
ve čtvrtém Mercedesu číslo 701.

Stejně jako jeho týmoví spolujezdci si i Stirling Moss 
s navigátorem, sportovním novinářem Denisem 
Jenkinsonem, celkem šestkrát trať projeli a Jenkinson 
navigačními poznámkami popsal téměř čtyřapůlmetrový 
pás papíru. Ten během závodu postupně odvíjel 
a informace Mossovi předával pomocí systému patnácti 
ručních pokynů. V podstatě šlo o vůbec první použití 
itineráře v průběhu moderního závodění a dvojice Britů 
položila základ navigaci v rallye.

šílenCi V kukláCH
O vzrušující situace nebyla v poválečné Mille Miglii 
nikdy nouze – o nějaké bezpečnosti nebylo téměř možné 
mluvit, veškerou ochranu zajišťovaly volně položené 
balíky slámy u zdí domů – a ani v tomto případě není 
tak docela jisté, jestli měly chránit závodníky, nebo spíš 
italskou architekturu. V roce 1954 se podařil 
neuvěřitelný kousek Hansi Herrmannovi, který ještě 
jako jezdec týmu Porsche přejížděl železniční trať těsně 
před rychlíkem na Řím. Protože řídil velice nízký model 
550 Spyder, rozhodl se, že už je na brždění stejně pozdě, 
bouchl navigátora Herberta Lingeho zezadu do přilby, 
aby se sklonil dolů. Podařilo se mu projet pod závorami 
a těsně před vlakem k úžasu diváků prolétl na druhou 
stranu kolejí. V roce 1955 už Herrmannovi tolik štěstí 
nepřálo a musel ze závodu odstoupit po poruše brzd. 
Havaroval i další muž s Mercedesem, Karl Kling.

Dvojice Moss/Jenkinson s proslulým číslem 722 
dorazila do cíle v Brescii v čase deset hodin, sedm minut 
a osmačtyřicet sekund, čímž stanovila nový rychlostní 
rekord s průměrnou rychlostí 159,65 km/h. O několik 
minut později dorazil i Fangio ve voze číslo 658, ale 
protože vyjížděl na trať o čtyřiadvacet minut dříve, dojel 
ve skutečnosti téměř o půl hodiny později. Mnoho lidí 
dodnes netuší, jak se to mohlo vítězné dvojici podařit. 
Samotný Moss o závodě prohlásil: „Do zatáček nebylo 
přes diváky vůbec vidět, takže jsem do nich prostě najel 
a podle toho, jestli se cesta rozšiřovala nebo zužovala, 
jsem upravoval stopu.“ Jednoduché, že?

Na slavný závod Stirlinga Mosse si Mercedes 
vzpomněl u příležitosti padesátého výročí, kdy vyrobil 
ve spolupráci s McLarenem novodobou verzi s názvem 
SLR 722.

koneC… a noVý zaČátek
Závod byl zakázán poté, co v roce 1957 při průjezdu 
vesnicí Guidizollo vylétlo Ferrari 335 S se španělským 
řidičem Alfonsem de Portagem s navigátorem 
Edmundem Nelsonem z trati – kromě motoristů 
zahynulo dalších devět lidí včetně pěti dětí. V letech 
1958–1961 se na čtyři ročníky kdysi slavný závod 

pokusil o existenci ve světě silniční rallye s několika 
rychlostními etapami, ale ani to nevyšlo. 

Obroda přišla až v roce 1977, kdy se začala konat 
Mille Miglia Storica – přehlídka historických automobilů 
z let 1927–1957, které jsou pokaždé před závodem 
podrobovány přísné prohlídce inspektorů v bílých 
rukavičkách, kteří pečlivě sledují, zda na voze nejsou 
provedeny žádné pozdější úpravy. Dnešní Mille Miglia je 
tudíž – přinejmenším z technického úhlu pohledu – 
daleko přísnější, než byla ta původní…  
Na akci je k vidění spousta krásných klasických 
sportovních vozů v podmanivých kulisách italského 
venkova i historických měst. ■

MILLE MIGLIA 
A CHOPARD
Značka Chopard má 
k tisícimílovému závodu 
obzvlášť láskyplný vztah, 
od roku 1988 je 
sponzorem 
a dodavatelem oficiální 
časomíry a její majitel 
Karl-Friedrich Scheufele se 
účastní jako řidič každého 
ročníku. Každý ročník také 
provází nová speciální 
edice chronografů: letošní 
model Mille Miglia 2016 
XL Race Edition přichází 
jako první vybaven 
manufakturním strojkem 
cal. 03.05-C se 
sloupcovým kolem, 
certifikací COSC 
a v pouzdru o průměru  
46 milimetrů. 

STIRLING MOSS
Když Stirling Moss jako starší 
gentleman jednou doma 
v Británii surově překročil 
rychlost, zastavil ho policista. 
Stáhl okénko, aby muži zákona 
všechno vysvětlil, ale ten se ho 
jen zeptal: „Kdo si jako myslíte, 
že jste? Stirling Moss?“

Současná podoba závodu je přehlídkou klasických vozů v jejich 
přirozeném prostředí. Zde japonská posádka s Ferrari 750 Monza 
Spider Scaglietti z roku 1955 v toskánské Colle di Val d‘Elsa.

Alfa Romeo 750 Competizione z roku 1955 na trati ročníku 2015

Maserati A6 GCS/53 na trati Mille Miglia v roce 2014

V roce 1954 se podařil neuvěřitelný kousek Hansi 
Herrmannovi, který ještě jako jezdec týmu Porsche přejí�žděl 
železniční� trať těsně před rychlí�kem na Ř� í�m
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rozHoVor | text: Pavel Hrůza, foto Martin Mašín

24 Hodin  
V jednoM kole
Josef Král je jedním z nejúspěšnějších jezdců, jaké v moderní době v Česku 
máme. Sny o startech ve formuli 1 už sice nemají reálný základ, ale řidičský 
život tím rozhodně nekončí, a jak jsme se dozvěděli, v mnohém začíná…

Jaká byla uplynulá sportovní sezona? 
Byla dost náročná. Bylo to často nahoru dolů, všechny 
závody se nejdřív vyvíjely hodně slibně, ale většinou 
nám do toho zasáhla smůla. Ať už to byla prasklá 
pneumatika, nebo závada, tak se sice stalo, že jsme 
v průběhu závodu jezdili na třetím, druhém místě, nebo 
dokonce i vedli, jenže většinou z toho nic nebylo. 
Nakonec se to ale přece jen podařilo prolomit a některé 
závody se nám opravdu povedly. Třeba ve Spa, kde jsme 
jeli čtyřiadvacetihodinovku Blancpain – což je pro vozy 
GT úplný vrchol a jeden z nejprestižnějších závodů 
na světě – skončili jsme šestí ve skupině, což je podle mě 
úžasný výsledek. Vzhledem k tomu, že jsme tam měli 
obrovskou smůlu hned na začátku a dojížděli jsme závod 
bez předního blatníku a světla…

Nakonec se nám ta smůla podařila úplně prolomit až 
při čtyřiadvacetihodinovce v Brně, která dopadla úplně 
nejlépe, jak mohla, a my vyhráli. To byl zničehonic 
závod, který se nám od začátku do konce podařil, 
všechno bylo perfektní, auto jelo úplně samo, neobjevil 
se žádný problém a všichni v posádce jsme byli strašně 
rychlí, takže jsme nakonec konkurenci úplně 
deklasovali. 

V čem je největší rozdíl proti formulím? 
Vlastně se dá říct, že úplně ve všem; ať už jde o celkový 
průběh víkendů, nebo o samotnou jízdu – všechno je 
úplně jiné. Hlavní věc, která mi na formulích vadila, 
a naopak u třídy GT si ji pokaždé užívám, je to, že 
u GTéček je daleko větší prostor za volantem na to 
pořádně tlačit a že tam panuje daleko uvolněnější 
atmosféra. Formule je svázaná stájovou politikou a jezdci 
se do auta vlastně dostanou jen na tu chvilku, kdy trvá 

závod, a celou tu dobu jsou pod obrovským tlakem. 
Uděláte drobnou chybu a je po závodě a víkend přišel 
vniveč. Tady jsou závody delší – obzvlášť u těch 
čtyřiadvacetihodinovek si to jezdci užijí, protože 
za volantem stráví pět, šest hodin. Jestliže uděláte chybu 
v jednom kole, tak máte zbytek stintu a spoustu kol 
na to, abyste ji napravil. 

Tohle mi vyhovuje. Na druhou stranu přechod do tak 
odlišného režimu samozřejmě jednoduchý nebyl – 
musel jsem si zvyknout na úplně jiné auto, které je velké, 
nemá takový přítlak, nebrzdí tak dobře. Člověk ho řídí 
úplně jinak a s tím jsem se hodně dlouho sžíval. Musím 
říct, že největší pokroky jsem udělal ve Spa nebo 
v Barceloně – to jsou okruhy, které mi vyhovují, i když 
jsme v Barceloně museli po havárii odstoupit ze závodu – 
 a nakonec samozřejmě Brno, které mi sedlo a kde jsem 
už byl v optimální formě. 

Všechno má svá pro a proti, ale celkově musím uznat, 
že mě GT svět daleko víc baví. Nejezdíte pod takovým 
tlakem a jako závodník si to můžete daleko víc užít. 

Vyžaduje závod na 24 hodin jinou přípravu než 
na jiné závody? 
Úplně jinou. Začíná to tím, že člověk musí hodně spát 
a regenerovat už před závodem samotným. Nedá se  
říct, že by se více trénovalo nebo dělaly nějaké zvláštní 
úkony – vlastně trénujete v průběhu celého roku pořád – 
ale před čtyřiadvacetihodinovým závodem je důležité 
hodně odpočívat. Celá příprava vlastně začíná o víkend 
dřív, kdy už člověk víc relaxuje, není v takovém zápřahu 
jako jindy. Pak přijedete na závod, odjezdíte tréninky, 
kvalifikace a mezi ježděním většina jezdců odpočívá 
a čeká, až to začne. Je důležité zůstat v klidu a šetřit síly. 
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A co v závodě samotném pomáhá víc? Dokážete 
vlastně mezi jednotlivými etapami usnout?
Záleží na jezdci – někdo třeba vůbec nechodí spát, jen 
odpočívá. Závod jako takový začíná někdy v poledne, 
odjedeme tak dva tři stinty (přibližně tři hodiny závodu) 
a já už někdy v pět odpoledne uvažuju, že si půjdu 
lehnout. Takže ještě než se setmí, už se snažím naspat 
něco dopředu, abych trochu zahnal spánkový deficit, 
který se přihlásí někdy kolem třetí čtvrté hodiny ráno, 
kdy bych nejraději zůstal ležet, ale zrovna mi začíná stint 
a musím do auta. Což rozhodně není nejjednodušší – 
nejde ani tak o to, že se vydáváte na trať v tu nejhorší 
možnou hodinu, ale v té době už má každý jezdec docela 
dost odježděno a je to hodně cítit na těle. Rychle do sebe 
dostanete nějaký kofein a různé přípravky 
na povzbuzení a snažíte se podat co nejlepší výkon, jet 
na maximum… není to vůbec jednoduché. 

A jak vypadá příprava na závod? běháte, chodíte 
do fitness centra?
Do auta nesmíte před závodem nastoupit fyzicky 
nepřipravený, protože pak nic neujedete a nemůžete 
počítat s tím, že to v průběhu závodu „dotrénujete“. 
U jezdců se způsob přípravy hodně liší, ale já osobně 
hodně běhám. Kdyby se to sečetlo, tak si dám tak dva až 
tři půlmaratony týdně. V tom je třeba další rozdíl mezi 
třídou GT a formulí – ve formuli se musí udržovat 
daleko přísnější fyzička, někdy se denně trénuje 
i dvoufázově. Třída GT je mnohem jednodušší – při 
jízdě nemáte tak velký přítlak, takže tělo nezažívá takové 
přetížení a nedostává tolik zabrat, navíc máte posilovače 
řízení a brzd – takže v tomhle směru jsou nároky 
na fyzičku opravdu nesrovnatelné.

Co plánujete na příští rok?
Celý život jsem závodil ve formulích, ale vzhledem 
k tomu, jaký je tu nedostatek sponzorů, kteří by mi 
pomohli udělat ten úplně poslední krok – postoupit 
do formule 1 – jsem od tohoto cíle upustil a snažím se 
pozvolným způsobem přetransformovat na třídu GT. 
Letošek byl vlastně můj úplně první krok do GT světa 
a rád bych v tom pokračoval. Takže se dá říct, že mě čeká 
v podstatě velice podobný program.

Takže cíl na příští sezonu je absolvovat co nejvíc 
závodů tak, jako v brně. 
Určitě. Brno bylo úplně ideální. Samozřejmě uvidíme, 
jak nám to všechno vyjde – hodně záleží na tom, jaká 
bude skladba závodů. GT svět poskytuje v možnostech 
výběru tratí poměrně široký prostor. Kategorií, 
šampionátů a skupin je v podstatě velká spousta; 
kdybyste chtěl, tak dokážete jezdit závod každý víkend – 
takže je třeba vybrat nějakou variantu, která pro nás 
bude dávat smysl, a uvidíme, jak to dopadne. 
Konkurence v třídě GT se rok od roku zvyšuje a stáje 
fungují čím dál lépe. Závody jsou daleko zábavnější – 
ve formuli třeba nikdy nebudete závodit s auty, která 
normálně potkáte na silnici. Navíc si představte, že jste 
malý kluk a sníte o tom, že si někdy koupíte Ferrari: 
ve třídě GT se můžete přijít podívat na závod a sáhnout 
si na ně – ne jako u formule, kdy si musíte koupit lístek 
a navíc se stejně nikam nedostanete. 

Už z tohoto pohledu je to obrovsky atraktivní 
záležitost. A nejen pro diváka, ale i pro jezdce. Závod 
na 24 hodin je kromě toho výjimečný v tom, že jedete 
dlouho, ale přitom neustále na 100 % a ani na minutu 
nepolevíte. Není to zdaleka jenom bezduché a nudné 
kroužení, ale maximální soustředění, řidičská lahůdka 
a pořád jedete na maximum. K tomu skvělá divácká 
kulisa a atmosféra, která dotváří celkový úžasný dojem.

A jak jezdíte v soukromí? Jako „král“?
Po tak dlouhé době na tratích už mám samozřejmě 
trochu posunutý žebříček toho, co je pomalu a co rychle, 
ale za všech okolností jezdím opatrně. Mezi jinými auty 
se člověk musí chovat rozumně – na okruhu je možná 
sám, ale na normální silnici nikdy nejste sám a musíte 
s tím počítat. 

JOSEF KRáL (15. 6. 1990)
Již v osmi letech nastoupil do závodů motokár. 
O rok později se stává mistrem České republiky a je 
nominován na Zlatý volant. Prošel přes Národní formule 
1400, Formuli BMW až do GP2 Series. V roce 2010 testoval 
na okruhu Abú Dhabí formuli 1 týmu Hispania Racing.
V současné době vede kurzy sportovní jízdy a závodí za tým 
Scuderia Praha. Více na www.josefkral.cz

Jak si vybíráte auto? Jde hlavně o jízdní vlastnosti, 
nebo hraje nějakou roli například image značky? 
Kdybych se teď měl zvednout a jít si koupit auto, tak 
bych vybíral v první řadě podle praktičnosti – 
nepotřebuju nic, s čím bych chtěl na silnici závodit, ani 
nic, v čem je zbytečně moc koní, abych trhal asfalt 
na každém semaforu. Díky tomu, že se vybiju 
na okruhu, nemám vůbec potřebu jezdit rychle 
po městě v superrychlém autě, které je nepraktické 
a nepohodlné. Teď už se spíš dívám po vyšších, 
bezpečných autech. A vzhledem k tomu, že jezdím 
komentovat formuli 1 do Budapešti, toho hodně 
najezdím po nepříliš kvalitních silnicích. Daleko víc mi 
teď vyhovují odolná a bezpečná auta. V tomhle ohledu 
jsem hodně neutrální a nudný – stačí mi, když má auto 
čtyři kola, je bezpečné a dnešní dvoulitrové motory 
na běžný provoz na dálnici úplně stačí. 

Jaký máte klukovský sen, pokud jde o auta? Je to 
Ferrari, nebo něco jiného?
Když jsem byl kluk, moje vysněné auto byl Aston 
Martin. Vždycky mi připadal jako auto s nádhernou 
duší – dokud jsem si nesedl do DBS a nezjistil jsem, že 
to prostě nejde. Je to krásné auto na to, abyste si ho 

postavil do obýváku, díval se na něj a občas se do něj 
posadil. Ale jezdit se v něm nedá. 

Takže přišel na řadu další sen, který jsem měl odmala 
– jezdit formuli 1 ve Ferrari – nakonec jsem sice nejezdil 
 s Ferrari a ve formuli 1 v Abú Dhabí ano. A teď navíc 
s Ferrari závodím v nejnovějším modelu 488 GT3  
a je to naprosto skvělé auto, takže jsem měl v životě 
velké štěstí. 

A co děláte, když zrovna nezávodíte?
Musím říct, že mi hodně času zabere práce pro televizi 
s komentováním závodů formule 1 – při každém závodě 
strávím dobu od čtvrtka do neděle v Budapešti, protože 
komentuju i tréninky a kvalifikace. To si vynásobte 
jednadvaceti závody a zjistíte, že toho času zase tolik 
nezbývá. K tomu samozřejmě moje vlastní závodění 
a aby toho nebylo málo, tak, si dělám doktorát 
z filozofie a psychologie, což také zabere hodně času. 
Mezi to všechno ještě nějak vtěsnám běhání, čas od času 
hraju squash. Také rád vařím – mám italskou přítelkyni, 
takže bývám často v Itálii a tam je všechno propojené 
s jídlem a vínem – skvělé. No a když už nedělám nic 
z toho, tak si prostě sednu na terasu s knížkou, 
odpočinu si a něco si přečtu. ■

Josef Král  
je posilou 
závodního týmu 
Scuderia Praha

Do auta nesmí�te 
před závodem 

nastoupit 
fyzicky 

nepřipravený, 
protože pak nic 

neujedete 
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že to v průběhu 

závodu 
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hodně liší�, ale já 

osobně hodně 
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Hodinky | text:  Robert Čapek, Pavel Hrůza, foto: Archiv firem

když jde o ČaS
Hodinky po staletí vznikaly zejména v oblasti studených, mlžných a tichých horských kantonů 
ve Švýcarsku. Někoho může překvapit, kolik hodinek čerpá inspiraci v dynamickém a hlučném 
světě motorů nebo ve slunné Itálii. 

HUbLOT bIG bANG FERRARI 
CHRONOGRAPH UNICO
Pětileté výročí spolupráce se společnosti Hublot a Ferrari 
rozhodly oslavit pěknou hodinářskou lahůdkou. Než by ale 
vymýšlely něco nového, sáhly po osvědčeném modelu Big 
Bang Unico a rozhodly se jej přepracovat. Limitovaná edice 
přichází na trh ve třech provedeních: v titanu, ve zlatě King 
Gold a v karbonu. Uvnitř tiká pořádně nažhavený automatický 
flyback chronograf, složený ze 330 částí. Rotor pod 
průhledným dýnkem připomíná paprsky kol supersportů 
Ferrari a stejně jako základna či můstky je potažen černým 
PVD. Ručky jsou při pohledu z pravé strany ozdobené ohnivě 
červeným proužkem odkazujícím na model LaFerrari, majitelé 
automobilů z Maranella zbystří, protože velice dobře poznají 
tlačítka chronografu vyvedená v podobě pedálů. Korunka 
zase upomíná na kontrolku tPE, která se ve vozech Ferrari 
nachází ve středu palubní desky. 

Ref.: 402.NX.0123.WR (titan), 402.OX.0138.WR (King Gold), 
402.QU.0113.WR (karbon) | automatický nátah | flyback 
chronograf, datum | titan, King Gold a karbon / ø 45 mm | 
vodotěsnost 100 m | kaučuk/kůže | 194 500 Kč

EbERHARD & CO.  
CHAMPION V – TARGA FLORIO
targa Florio, tradiční závod veteránů napříč 
sicilskými horami, se letos jel už posté. Jeho 
oficiální časomírou byla v novodobé historii 
opětovně značka Eberhard, která se na scéně 
oldtimerů pohybuje už zhruba dvě dekády. U své 
poklony k závodu, který poprvé uspořádal 
Vincenzo Florio už v roce 1906, zvolila stejnou 
taktiku jako Chopard u fenomenální přehlídky 
luxusu Mille Miglia. Připravila totiž sérii 
sportovních chronografů a každý z nich darovala 
posádce na startovací linii. Retro chronograf je 
krásnou připomínkou legendárního závodu. 

Ref. 31063.1 tF | automatický nátah | chronograf, 
datum | ocel / ø 42,8 mm | vodotěsnost 50 m | 
kožený řemínek | 149 000 Kč

H. MOSER & CIE.  
SwISS ALP wATCH S
Velmi elegantní opovržení světem chytrých hodinek 
přišlo v podání malé manufaktury ze Schaffhausenu. 
Pouzdro záměrně připomíná smartwatch od Apple, 
ale uvnitř je stará dobrá mechanika. Hodinky 
neukážou, jak jste se vyspal, ignorují elektronickou 
komunikaci a zcela jistě nedokážou posílat obrázky 
na Instagram. Jejich srdcem je manufakturně 
vyráběný strojek se čtyřdenní rezervou nátahu, která 
je zobrazována na zadní straně hodinek. Skrze 
safírové sklíčko můžete sledovat můstky 
obdélníkového strojku i celý modul setrvačky 
s krokovým ústrojím. Zlaté obdélníkové pouzdro se 
zaoblenými hranami pak dotváří fumé číselník 
v barvě nebes.

Ref. 5324-0201 | manuální nátah | indikace rezervy 
nátahu | bílé 18kt zlato / 38,2 × 44 mm | vodotěsnost 
50 m | kožený řemínek z aligátora | 647 000 Kč

ZENITH HERITAGE CRONOMETRO TIPO CP-2
Silný vztah k Itálii má značka Zenith a nyní jej oslavuje novým modelem: 
italští vojenští piloti používají hodinky této legendární švýcarské značky 
od počátku 60. let. tehdy římský dodavatel A. Cairelli dodal 2500 
chronografů pilotům strojů Lockheed F104 Starfighter. Model nazvaný tIPO 
CP-2 měl velké pouzdro o průměru 43 mm a dva velké přehledné sčítače 
chronografu, umožňující skvělou čitelnost. V letošním roce Zenith představil 
hodinky vzdávající hold původním chronografům italských pilotů. tvary 
zůstávají věrné originálu a legenda žije dál…

Ref. 03.2240.4069/21.C774 | automatický nátah | chronograf | limitovaná 
edice 1000 kusů | vodotěsnost 100 m | řemínek z teletiny | 7700 USD

SCUDERIA FERRARI 
Hodinky vyrobené v Itálii 
nevynikají na poli vysoké 
hodinařiny, ale zaujmou svým 
výrazným stylem a dostupností. 
tvar ocelového pouzdra, vzor 
na číselníku i kaučukový pásek se 
vzorem pneumatiky zvýrazňují 
sportovní charakter zajímavého 
modelu. Znak Cavallino jasně 
ukazuje, pro jakou značku bije 
srdce nositele těchto hodinek.

Ref.: 0830295 | quartz | chronograf 
| ocelové pouzdro / ø 46 mm  
| vodotěsnost 50 m | kožený 
řemínek | 9750 Kč

URwERK EMC TIME HUNTER X-RAy
Systém Electro Mechanical Control se poprvé v hodinkách dekadentní značky 
objevil už v roce 2013. Hlavní funkcí je integrovaný elektrický vibrograf, díky 
němuž je na zápěstí možné sledovat denní odchylky, a to na stupnici od –20 
do +20 sekund. Patnáctikusová limitovaná edice X-Ray je částečně skeletovaná 
a odhaluje tak strojek UR-EMC s výraznými červenými detaily ve svých útrobách. 
Pouzdro vzniklo z titanu třídy 5 a PVD černěné oceli.

Ref. EMC.XRAY | manuální nátah | integrovaný vibrograf, indikace denní odchylky, 
indikátor rezervy nátahu | titan a ocel / 43 × 51 mm | vodotěsnost 30 m | nylonový 
řemínek | limitovaná edice 15 kusů | 2 640 000 Kč
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RAyMOND wEIL FREELANCER
Nový model s označením Freelancer rozhodně nezastírá 
svou inspiraci dokonalou čitelností a odvážným 
designem původních modelů Heuer Carrera, které 
v šedesátých letech stanovily ideální podobu řidičského 
chronografu. Jen se patřičně zvětšily, ale jinak je to 
pořád stejná solidní švýcarská práce se strojkem EtA 
Valjoux 7753. Dokonalou symbiózu se světem, 
provoněným benzinem, zdůrazňuje jemně perforovaný 
kožený řemen. 

Ref.: 7740-SC3-65521 | automatický nátah | chronograf, 
datum | ocel / ø 43,5 mm | vodotěsnost 100 m  
| kožený řemínek z teletinky | 91 000 Kč

CHOPARD L.U.C TIME TRAVELER ONE
Jen málokterá značka má řidiče skvělých automobilů raději než Chopard. 
tato manufaktura se dlouhodobě podílí na závodech historických vozů  Mille 
Miglia (více v samostatném článku na straně XX) a každý rok při této 
příležitosti vydává speciální edici vlastních chronografů. A po uvedení 
modelu L.U.C. traveler One je jasné, že bude postaráno i o cestovatele 
na velké vzdálenosti. tento worldtimer využívá pro zobrazení času 
na číselníku dvojici disků – vnější nabízí přehled 24 hlavních časových pásem 
a vnitřní jejich aktuální čas včetně indikace noci a dne.

Ref.: 161942-9001 | automatický nátah | datum, světový čas, indikace  
noci a dne | platina 950 / ø 42 mm | vodotěsnost 50 m  
| kožený řemínek z aligátora | 902 000 Kč 

Mb&F HOROLOGICAL MACHINE Nº8 CAN-AM
Podoba šasi závodních vozů proslulé série Canadian-American Challenge Cup 
inspirovaly designéra Erika Girouda k podobě pouzdra hodinek, které prostě 
nezapadnou. Odvážná konstrukce se v tomto případě spojila s precizním 
technickým zpracováním a útlé pouzdro připomíná ze všeho nejvíc kabinu 
závodního speciálu, vyztuženou bezpečnostním rámem. Čas neukazují tradiční 
ručky, ale disky s luminiscencí zvýrazněnými arabskými číslicemi, které se 
posouvají na konci každé hodiny. Rotor nátahu z 22kt zlata pak slouží jako 
dynamický artefakt.

Ref.: HM8 | automatický nátah | skoková indikace hodin, využití disků  
| červené 18kt zlato a titan / 49 × 51,5 mm | vodotěsnost 30 m  
| kožený řemínek z aligátora | 2 050 000 Kč

Děkujeme Vám 
za důvěru projevenou 
v roce 2016.
Získejte více informací o možnostech 
privátního bankovnictví, tak jak ho 
vidí Privatbanka.

www.privatbanka.cz
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lekCe Stylu
Sofistikovaná sportovní kolekce Ferrari pro aktuální zimní sezonu 
zaujme vysokou úrovní propracování detailů. Milovníky prvotřídní 
kvality osloví prvky inspirované vozy GT – od barevných kombinací 
po křivky interiérů a zpracování čalounění sedel.

BareVná inSpiraCe
Barvy jsou tmavé, ale teplé, zahrnují různé odstíny červené, černé, námořnické modré i světle modré. 
U dámských kolekcí se setkáme i s pastelovějšími barvami, jako jsou odstíny béžové, růžové, často 
kombinované s detaily z krystalů.
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BonViVáni  
ze StarýCH 
ČaSů
Cestování, závody automobilů, 
neodolatelně svůdné ženy, turnaje 
v pólu a úchvatné večírky. Takový 
byl v 50. letech život pravého 
požitkáře, dominikánského 
diplomata, hráče póla a velkého 
milovníka žen Porfiria Rubirosy. 
Právě tím se nechala inspirovat 
nová kolekce značky  
La Martina. Kolekce plná odkazů 
na staré časy přináší nové verze 
ikonických kousků, inovativní 
detaily i nadčasové klasiky.

Colección Privada představuje nejintimnější 
kolekci značky. Je navržena pro společenské události 
spojené se světem póla – od koktejlových večírků 
přes předávání ocenění a pozápasové oslavy. 

Zimní kolekce nabízí střihy a tkaniny v retro 
duchu (vlna, tvíd, hedvábí a pleteniny). Pánské 
košile, saka a kalhoty jsou šity přímo na tělo, 
dámské oděvy přetvářejí ženskou siluetu 
prostřednictvím kalhot s širokými nohavicemi, 
zvonových sukní a halenek s nabíranými rukávy. ■
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u Ferrari je  
každý detail 

podStatnou VěCí
Jak vidí aktuální dění kolem značky Ferrari Marek Dospiva,  

spolumajitel společnosti Scuderia Praha

Řadíte se k úspěšným podnikatelům, a tak není 
překvapením, že ve vaší garáži parkuje Ferrari. 
Spojení se světovou značkou však máte mnohem 
užší, jste majoritním akcionářem ve Scuderii Praha. 
Proč jste se z pozice partnera Penty k této investici 
rozhodl? 
Když pan Pergl za našeho financování přebíral 
zastoupení Ferrari v České republice, tehdy ještě od pana 
Holubovského, měl jasný cíl. Tím bylo vybudovat silné 
dealerství v regionu střední Evropy. Z jeho strany jsem 
dostal nabídku vstoupit do společnosti a podpořit ji 
v rozvoji a růstu. To jsem rád udělal, protože mám 
od dětství vztah ke sportovním vozům i designu. A ten 
u značek Ferrari a Maserati považuji za vrchol umění. 

Jak vnímáte značku Ferrari globálně a jaká je její 
pozice v České republice?
Ferrari patří k nejznámějším brandům celosvětově, 
o tom není třeba dlouze diskutovat. Se vstupem značky 
na burzu se jen otevírají další možnosti jejího posilování. 
Také tady, v České republice, zažívá dlouhodobý růst. 
Ve Scuderii to vidíme i podle toho, jak narůstá počet 
našich zákazníků, kteří jsou spokojení. Mám mezi nimi 
spoustu přátel a známých, kteří si mohou koupit jakékoli 
jiné auto v té nejvyšší třídě. Jenže Ferrari je srdeční 
záležitost. Proto jsou věrní značce. Podobné je to i s vozy 
Maserati, ty nabídku Ferrari výborně doplňují.

S jakým modelem aktuálně jezdíte a proč?
Vlastním Ferrari FF, tedy přelomový model s revoluční 
technologií pohonu všech kol. Důvod, proč jsem si ho 
vybral, hledejte pod přední kapotou… Vedle síly 
a charakteru motoru V12 jsem uvítal i praktičnost auta 
zabalenou v netradičním designu. Protože jsem v zimě 
často na horách, hodí se mi i pohon všech kol. Přesto se 
na další překvapení od italské automobilky těším.

Prozraďte jaké?
Ferrari GTC4Lusso, nástupce modelu FF. Ne že by mi 
snad stávající model nestačil, ale GTC4Lusso slibuje 
ve všech ohledech rapidní posun. Kamarádi si zvykli, že 
jim novinku osobně předvedu. 

Scuderia Praha otevřela v Praze nový showroom. Jak 
byste jej jako developer ohodnotil?
Je to velmi zdařilá, jednoduchá a nadčasová architektura. 
Krásná budova. Jak z pohledu designu, tak funkčnosti 
odpovídá přísným nárokům automobilky Ferrari, které 
má na všechny showroomy po celém světě. Ten náš má 
dneska na rozdíl od minulosti v areálu také servis. 
Chceme o zákazníky naprosto důsledně pečovat. 
U Ferrari je každý detail podstatnou věcí, pokud patříte 
do klubu jeho příznivců, je samozřejmostí, že musíte mít 
servis nejlepší.

Plánuje společnost Scuderia Praha v nejbližší době 
nějaké zásadní kroky či změny?
Jistě, vždy je prostor jít dál. Novým showroomem jsme 
směrem k našim zákazníkům vyslali jasný vzkaz – 
k dokonalým automobilům patří maximální zákaznický 
komfort. Chceme proto rozšířit servisní zázemí a jisté 
plány máme i s ojetými vozy. Také jsme uvedli 
do provozu divizi Ferrari a Maserati Classiche, mohou se 
tedy na nás obracet i sběratelé a zájemci o veterány. Když 
se podívám zpět, tak za poslední dobu ušla Scuderia 
Praha velký kus cesty. Dneska můžeme bez ostychu říct, 
že je mezi zastoupeními Ferrari ve střední Evropě pro 
automobilku opravdu silným a stabilním partnerem.  
To není jen názor vedení Scuderie, ale zejména samotné 
automobilky. ■

rozHoVor | text: Scuderia Praha, foto: Scuderia Praha

76 | | 77 



tradiCe | text: Robert Čapek, foto: archiv

italSké VánoCe:  
BoHeM poSVěCená 
HoStina
Vánoce jsou (vedle Velikonoc) pro katolickou Itálii tím nejdůležitějším svátkem. V průběhu let se 
zvyky samozřejmě měnily a upravovaly. Konkrétní průběh oslav se liší nejen mezi jednotlivými 
kraji, ale i mezi městy. Jádro však zůstalo vždy stejné: Natale je doba, kdy lidé zůstávají doma, 
obklopují se svými nejbližšími a přichází ke slovu proslulá italská gastronomie. 

italské čekání na vánoční svátky se může někdy 
zdát velice dlouhé – zvlášť v době, kdy jsme si už 
dávno zvykli na vánoční akce už v listopadu 
a Štědrý den je vysvobozením z nákupních 
horeček. V Itálii je to všechno trochu jinak. Stačí 

opustit Řím, zabrousit do některého z menších městeček 
a rázem se zbavíte importovaných zvyků, které na tento 
krásný svátek nalepili obchodníci – v ulicích neblikají 
žádná vánoční světla, obchody nepřetékají ozdobami ani 
výzdobou a všechno se zdánlivě pohybuje 
v každodenních kolejích. 

triuMFální příCHod
To se změní až 8. prosince s příchodem slavnosti 
Neposkvrněného početí Panny Marie – zničehonic se 
všude objeví všechno to, nač jsme zvyklí. Ulice i domy se 
rozzáří barevnými světly a v každém městě propuknou 
v plné síle vánoční trhy, kde se mísí davy svátečně 
naladěných Italů i turistů. Centrem dění bývají 
samozřejmě náměstí, kde jsou postaveny vysoké vánoční 
stromy s výzdobou, ale hlavně (což je italská specialita) 
spousta betlémů, kterým Italové říkají presepi a jejichž 
velikost se pohybuje od malých a skromných až po scény 
narození Ježíška s živými zvířaty, dospělými 
i nemluvnětem. Někdy se zdá, že betlémům není konce 
– Italové jimi zdobí nejen náměstí, ale i kostely (většinou 
hned v několika provedeních), nároží, zapadlé uličky 
a každý prostor v dosahu, který by se mohl alespoň 
vzdáleně podobat jeskyni, nebo kudy se přinejmenším 
pohybuje dostatek lidí. V mnoha částech země je to 
dodnes otevřená soutěž o to, kdo bude mít nekrásněji 
vyřezávané a omalované figurky a nejlépe postavené 
jesličky. (Tuto soutěž většinou vyhrávají obyvatelé 
Neapole.)

V Římě je běžné, že se 8. prosince večer v podstatě 
zastaví celé město a všichni čekají na slavnostní zahájení 
Vánoc, které ohlašuje půlnoční výstřel z děla 
na Andělském hradu. V italských Alpách se zase 
o půlnoci na sjezdovky vyhrnou lyžaři s pochodněmi.

tradiCe, tradiCe a tradiCe
Osm dní před Vánocemi nastává tradiční katolická 
novéna – devítidenní období modliteb a bohoslužeb 
v nádherně vyzdobených kostelích –, která vrcholí 

půlnoční mší 24. prosince. Nepřehlédnete ji, protože 
ulice se zaplní koledníky, kteří postávají před domy 
a zpívají a každá tesařská dílna pořádá oslavy na počest 
Svatého Josefa. Obzvlášť v Římě, na jihu Itálie či 
na Sicílii můžete dokonce narazit na tradiční 
zampognari: tak se kdysi říkalo obyvatelům hor, kteří 
vždy před Vánoci scházeli do měst a hráli na dudy. 

Stejně jako v našich krajích se Italové na Štědrý den 
vyhýbají červenému masu a ke slovu tedy přicházejí 
ryby. Vánoční zvyky se postupem času vyvinuly 
do hostiny sedmi ryb (v originále Festa dei sette pesci), 
kdy se podává sedm druhů mořských lahůdek včetně 
tresky, chobotnic, mušlí, ančoviček, lososa a dalších. 

Pokud se Italové na Štědrý den šetří, rozhodně si to 
vynahradí 25. prosince, kdy nastanou ty pravé Vánoce: 
slavnostní hostina trvá celý den, během něhož se 
scházejí staří přátelé, a hlavně rodina včetně jindy 
opomíjených strýčků a tet. V kuchyni se přitom vystřídá 
několik generací kuchařek a používají se zásadně 
osvědčené a dlouhými lety vyzkoušené recepty. Tyto 
oslavy se mnohdy protáhnou až do 26. prosince, kdy 
přichází státní svátek svatého Štěpána a dojídají se 
poslední zbytky hostiny. 

Oficiální konec Vánoc ale přichází až 6. ledna, na  
Tři krále. Den předtím se většinou chystá velká večeře 
na oslavu konce svátků a děti dostávají cukroví (pokud 
byly hodné). Po Tříkrálovém svátku oslavy končí, 
ozdoby se vracejí do krabic ve skříních a trhovci 
na náměstích rozebírají své stánky. 

a dárky?
Na rozdíl od našich krajů, kde je rozbalování dárků 

jasně dané, to mají italské děti trochu složitější. Je 
poměrně běžné, že se dárky rozdávají 25. prosince 
po hlavním poledním chodu celodenní hostiny, ale 
v některých severských městech je přináší Svatá Lucie 
na svůj svátek 13. prosince. Rozšířená je i tradice  
La Befany, která přilétá do Říma či Boloně na koštěti 
(do Benátek připlouvá lodí). 

U této „hodné čarodějnice“ se zastavili tři králové 
na cestě do Betléma na noc. Za to, že je nechala přespat 
ve svém domě, jí nabídli, aby jela navštívit čerstvě 
narozeného Ježíška s nimi, ale ona odmítla s tím, že má 
ještě spoustu práce při úklidu. Když ale večer viděla 
na nebi vánoční hvězdu, rozmyslela se, naskočila 
na koště, sbalila do pytle hračky, které jí zůstaly doma 
po jejím dítěti, a rozlétla se za nimi. Chlév s malým 
Ježíškem se jí ale nepodařilo najít, a tak rozdala hračky 
jiným dětem. A dělá to dodnes každý rok. 

Italský betlém je místo, 
které se v průběhu let 
může rozrůst až do 
nečekaných rozměrů

Vánoční ulice v severoitalském  
městě Alba

bez třikrát kynutého těsta by panettone 
nebyl tím, čím je…
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gaStronoMie  | text: Pavel Hrůza, foto Martin Mašín

itálií  
inSpiroVané  
MenuProč projednou 

nezkusit vydat 
se pro materiál 

na sváteční menu 
místo k rybníku 

do místních 
luhů a hájů? 

Taková jelení 
svíčková tak, jak 

ji dělá Robert 
Loos, šéfkuchař 

znalci italské 
kuchyně oblíbené 
restaurace Aromi, 
je skvělým tipem 

pro trochu 
gastronomické 

rebelie. 

PEČENé JAbLKO  
S VANILKOVOU 
OMáČKOU:
1 menší jablko
10 g rozinek
10 g  nasekaných lískových  

a vlašských oříšků
10 g marcipánu
listové těsto
čerstvé máslo 
14 g moučkového cukru 
1 čerstvé vejce 

vanilková omáčka:
50 ml smetany
½ vanilkového lusku

Vyšleháme cukr společně  
s 1 žloutkem, smícháme a provaříme 
se smetanou a vanilkovým luskem. 
Poté v chladničce za častého míchání 
vychladíme. 
Jablko očistíme, ze strany od stopky 
vydlabeme, stranu od „bubáků“ 
vydloubneme, slupku necháme. 
Naplníme marcipánem smíchaným 
s ořechy a rozinkami.
Listové těsto vyválíme, potřeme 
máslem a zabalíme do něho 
naplněné jablko. Potřeme 
rozšlehaným vejcem a pečeme  
15 minut na 170 °C. Před podáváním 
pocukrujeme práškovým cukrem, 
polijeme omáčkou a můžeme přidat 
lesní ovoce.

JELENí SVíČKOVá  
S DýňOVýM ZELíM, 
bRAMbOROVýMI NOKy  
A ŠVESTKOVOU 
OMáČKOU:
160 g  (čistá váha na 1 porci cca 180 g 

neočištěné) čerstvé jelení svíčkové 
(z jelena Sika)

stolní olej
hrubá sůl 
černý pepř z mlýnku
větvička čerstvého tymiánu
5 g čerstvého másla

Svíčkovou z jelena odblaníme, 
nasolíme a opepříme, opečeme 
zprudka na oleji na rozehřáté pánvi 
ze všech stran, poté vložíme na asi  
12 minut do trouby vyhřáté na 58 °C 
a necháme odpočívat, aby se maso 
odleželo.

dýňoVé zelí 
200 g dýně, nejlépe muškátové 
15 g najemno nakrájené cibule 
8 g hladké mouky 
20 g čerstvého másla 
sůl
15 ml octa
muškátový oříšek
20 g krupicového cukru 

Cibulku dáme na rozehřáté máslo, 
přidáme dýni nakrájenou nahrubo 
a po chvíli zaprášíme moukou, 
osolíme a pomalu dusíme. 
V okamžiku kdy začne dýně 
měknout, přidáme cukr a ocet  
(ten zastaví var) a dochutíme 
muškátovým oříškem – stačí pětkrát 
strouhnout.

BraMBoroVé noky Se 
špenáteM 
100 g den předem vařených brambor 
1 čerstvé vejce 
30–45 g hladké mouky
lžíce rozmixovaného listového špenátu 

Brambory propasírujeme, přidáme 
vejce, mouku a špenát 
a propracujeme těsto. Tvarujeme 
přes vidličku noky, které vaříme 
v dost osolené vodě (protože těsto 
nesolíme, aby neřídlo). Vaříme  
3 minuty a hned zchladíme (pokud 
je ihned neservírujeme).

šVeStkoVá oMáČka
Všechen ořez z masa orestujeme, 
přidáme trochu švestkových povidel, 
zakápneme slivovicí (odvaříme či 
zapálíme alkohol) a poté zalijeme 
demi glace nebo silným vývarem, 
provaříme a přecedíme na namočené 
a pokrájené švestky v pomerančové 
čerstvé šťávě, společně provaříme, 
dochutíme.
Jelení svíčkovou zešikma nakrájíme 
asi na pět kusů a ohřejeme dýňové 
zelí, celý pokrm doladíme 
švestkovou omáčkou. Noky můžeme 
před podáváním prohodit na pánvi 
s hladkolistou petrželkou a čerstvým 
máslem.

Připravil šéfkuchař restaurace Aromi 
Robert Loos. www.aromi.cz
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Víte, že…
Několik poutavých faktů o Ferrari a Maserati

… logo Se VzpínajíCíM Se koněM poCHází z roku 1923? 
Tehdy se Enzo Ferrari seznámil s hrabětem a hraběnkou Baraccovými, 
rodiči proslulého italského pilotního esa z první světové války Francesca 
Baraccy, který padl v roce 1918. Ten měl vzpínajícího se koně nakresleného 
jako znak na trupu letadla a podle hraběnky měl tentýž kůň přinést 
Ferrarimu štěstí. 

… VýroBu autoMoBilů Ferrari zdržela Válka? 
V roce 1939 odešel Enzo Ferrari od Alfa Romeo a rozhodl se vyrábět auta 
na vlastní pěst. O rok později vyrobil dva kusy automobilů 815 Auto Avio 
Costruzioni, ale následovalo vybombardování továrny v Maranellu (nejdřív 
v roce 1944 a pak v roce 1945), takže první oficiální Ferrari – dvanáctiválec 
125 S – bylo představeno až v roce 1947, dva roky po válce. 

… Si Můžete každý díl Ve SVéM Ferrari přizpůSoBit? 
Stačí, když si zajedete do Maranella, kde do své objednávky zadáte jakýkoli 
požadavek od barvy čalounění až po doplňky či leštění ploch interiéru. 
Dodací lhůta vašeho vozu se sice může protáhnout až na dva roky, ale 
budete mít Ferrari na míru jako třeba Eric Clapton nebo golfista Ian Poulter. 

… enzo Ferrari Měl pro StraCH uděláno? 
Když v roce 1919 projížděl horami na jihu Itálie cestou na Targu Florio, 
octl se spolu s Ugem Sivoccim dočasně v zajetí sněhových závějí a obklíčila 
je smečka vlků. Enzo Ferrari je zahnal střelbou z revolveru, bez kterého se 
na silnici nevydával, a nakonec oba jezdci dorazili na start včas a bez 
zranění. 

… znaČku MaSerati Mají rádi FilMoVí padouši? 
Mnohokrát v historii už se stalo, že se záporná postava příběhu pohybovala 
právě za volantem auta s trojzubcem. Od seriálových trháků jako Sopranovi 
(hned dvě 4200 Coupé) nebo Miami Vice (Quattroporte III) přes Kmotra III 
(taktéž Quattroporte III) a honičku v bondovce Povolení zabíjet (425 
Biturbo) až po ostentativně zaparkovaný Merak v gangsterce Zjizvená tvář 
– všude samé Maserati.

… znaČka MaSerati VyráBěla Skútry? 
Na začátku padesátých let dvacátého století koupila firma (pod vedením 
Adolpha Orsiho) výrobce motocyklů Italmoto a rozhodla se rozšířit své 
obzory. Mezi modely patřily 50/T2/u, moped pro muže, a jeho sourozenec 
T2/d pro ženy – lišily se rámem, který byl v provedení „d“ (jako donna) 
tvarovaný tak, aby umožnil jednoduché nastupování dámám v sukních. 

… Vaše MaSerati oBSaHuje tu nejlepší kliMatizaCi? 
Vzhledem k tomu, že Maserati nedisponuje příliš širokou výrobou, 
nespecifikuje své automobily pro jednotlivé trhy. Proto (s ohledem 
na zákazníky v Dubaji a dalších pouštních zemích) je každé Maserati 
vybaveno tím nejsilnějším dostupným kompresorem klimatizace. 

… Si MaSerati VyBral Benito MuSSolini?  
Když si Adolf Hitler objednal vlastní Porsche, rozhodl se jeho italský 
protějšek, že si pořídí něco rychlejšího a obrátil se právě na Maserati. Sám 
přišel s několika návrhy a stavba začala, ale nakonec se Il Duce rozmyslel 
a obrátil se se svými požadavky na milánskou konkurenci. 

zajíMaVoSti | text: Robert Čapek, foto: archiv

Zajišťujeme luxusní dovolenou

V hotelech jsme bydleli

Dáme Vám osobní rady

Zájezdy připravujeme na míru

Royal Palm
Maurícius

Severní pobřeží ostrova Maurícius ukrývá poklad, který je 
symbolem majestátnosti a luxusu. 84 suit zasazených                   
v tropické zahradě nabízí svým hostům dokonalé zázemí pro 
bezchybnou dovolenou. Rozmazlete své chuťové pohárky           
v jedné z oceňovaných restaurací a zrelaxujte své tělo 
oddychem na pláži s jemným bílým pískem. V nejprestižnějším 
hotelu na Mauríciu budete personálem hýčkáni.

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

Jindřiška
Jelínková
724 065 778

Zuzana
Zjavková
+421 915 647 333

Pavlína
Zbořilová
724 730 003
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