
Časopis příznivců a přátel vozů Ferrari a Maserati

SCUDERIA 
MAGAZÍN

2018 / Č. 16

VIVA ITALIA!
FERRARI 
PORTOFINO

MASERATI 
LEVANTE 
TROFEO

GASTRO: 
VÁŠEŇ VE 
SKLENICI

ADÉLA VARTOVÁ:
RYCHLOST POTŘEBUJI 
K ŽIVOTU







4 5

OBSAH
2018 / Č. 16

6   představujeme /
ferrari 488 pista

8  novinky

10   představujeme / ferrari 
portofino

14   představujeme /
maserati levante trofeo

18   kult / kupé maserati

22   racing / další okruh dobyt

26   racing / ferrari challenge

30   vintage / sběratelská scéna

34   vintage / budoucí klasik:
ferrari testarossa

38   fascinace / maserati na 
vlnách

40   racing / novinky v f1

42   klub / start klubové sezóny

44   rozhovor / adéla vartová

50   legendy / vittorio jano

54   roadtrip / kalábrie

60   fascinace / ferrari sp38

62   fashion & style / 
ferrari collection

66   gadgets / rafinovaná 
mechanika

70   design / legendy módního 
návrhářství

74   kult / 120 let od narození 
enza ferrariho

76   kultura

78   gastro / italská bílá vína

82  zajímavosti / víte, že...?

Kategorie luxusních SUV 
se mění. Rozrůstá se a 
neustále zrychluje. Do 

ostře sledované kategorie 
nyní Maserati vysílá jeden 

ze svých nejvýkonnějších a 
nejrychlejších produkčních 

vozů všech dob.

MASERATI 
LEVANTE TROFEO

16

V době excesů, kdy bylo 
přehnané úplně vše od 

módy po hudbu, vytvořilo 
i studio Pininfarina design 

vozu, který byl v mnoha
ohledech „přehnaný“, ale 

zároveň elegantní. 

FERRARI 
TESTAROSSA

36

Milovnice rychlých 
vozů a vášnivá řidička 

se stala ambasadorkou 
Scuderia Praha.

ADÉLA 
VARTOVÁ

46

FERRARI PORTOFINO

12
Doma je doma, řekli si v Itálii, 
a tak nástupce modelu California 
už nese místní jméno po 
věhlasném přístavu Portofino.



Vyšlo v červnu 2018
Vychází dvakrát ročně
 
scuderia praha a. s. 
Čistovická 1707/98
163 00 Praha
www.scuderiapraha.cz

petr kudláček
Managing director
pkudlacek@scuderiapraha.cz

david kopal
Marketing & customer care manager
dkopal@scuderiapraha.cz

petr kabát
Vedoucí prodeje Ferrari
pkabat@scuderiapraha.cz

jan hudeček
Vedoucí prodeje Maserati
jhudecek@scuderiapraha.cz

martin hořice
Classic cars sales manager
mhorice@scuderiapraha.cz

richard vegera
Ferrari General Manager
rvegera@scuderiapraha.cz

Vydává
Luova Publishing, s. r. o.
součást Ewing Group
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7

Redakce
Jan Červenka, Michael Kudela,
Luca Morbidelli, Ivan Adamovič 

Design a grafická úprava
ginger&fred

Inzerce
lenka@luova.cz

Tisk
D&S Design Prague s.r.o.
 
Nevyžádané materiály se stávají 
vlastnictvím vydavatele. Žádná část 
nesmí být reprodukována ani jinak 
užita bez předchozího písemného 
souhlasu. V případě zájmu o další 
informace kontaktujte redakci 
Scuderia magazínu. Všechna práva 
vyhrazena.
 
Informační materiál 
Scuderia Praha a. s.
Neprodejné

V ážení přátelé, příznivci italských sportovních vozů.
 Výrazná cesta je vždy lemována výraznými mil-

níky, a tak i tento rok nás po loňských oslavách čeka-
jí další významná jubilea.

 Letos je to 20 let, kdy vznikla naše společnost, a tehdy ještě pod 
jiným názvem začala na české trhu prodávat vozy legendárních značek 
Ferrari a Maserati.

 Také oslavíme 10 let od založení Ferrari Owners’ Clubu, gentleman-
ského klubu, který spojuje milovníky této značky z Maranella.

 Nové události naznačují, že i naše další cesta bude neméně výraz-
ná. Do dalších dvaceti let nás uvede nový ředitel týmu Ferrari, Richard 
Vegera, zkušený manažer, který byl na trhu doposud spjat s jinou iko-
nou sportovních vozů, se značkou Porsche.

Přeji hodně zdaru a hodně zážitků v sedle našich sportovních vozů!
Ing. Zdeněk Kubát / Scuderia Praha, a. s. 
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/// PŘEDSTAVUJEME 

K dyž se na sklonku roku 2003 objevila Modena 360 
Stradale, bylo to jako zjevení. Vůz, který vycházel 
z okruhového speciálu Challenge, byl lehčí, aerody-
namičtější a o 20 koní silnější než základní provede-

ní. Vyrobilo se jich 700 kusů, jen se po nich zaprášilo a dnes, o patnáct 
let později, jsou jejich ceny dvojnásobné oproti běžnému provedení. 
Pak přišla 430 Scuderia následovaná 458 Speciale a každé malé dítě 
vám řeklo, že se objeví i polozávodní provedení aktuálního mode-
lu 488. Ale že to bude až takový masakr, tak to nikdo netušil…

Konstruktéři při jeho navrhování využili zkušenosti z vytrvalost-
ního šampionátu WEC, kde Ferrari za posledních šest let získalo pět 
titulů v kategorii GTE. K tomu si přidejte pětadvacet let existence série 
Ferrari Challenge a je vám jasné, že mají kde brát. Jméno Pista pak 
v italštině znamená okruh.

488 Pista poznáte na první pohled bez ohledu na svůj věk, pohla-
ví a zkušenosti. Přední nárazník je úplně jiný, jednak kvůli aerody-
namice, jednak kvůli potřebě dostat víc vzduchu k výrazně většímu 
mezichladiči stlačeného vzduchu. Všechna ta křidýlka pak usměrňují 
proud obtékajícího vzduchu, a přestože tady není žádné aktivní řešení, 
inspirace monoposty F1 je nasnadě. Na boku auta jsou výrazně zvět-
šené vstupy vzduchu, a když se podíváte na 488 Pistu zezadu, spadne 
vám brada až na zem a jazyk se vám vyroluje jako červený koberec.

 Tohle že pořád může na silnici? Dvojitý zadní difuzor, obrov-
ské otvory sloužící k odvodu horkého vzduchu a dvě koncovky 
výfuků s průměrem námořního děla. A to ještě nevíte o difuzo-
rech pod autem… Dohromady má Pista o dvacet procent větší 
přítlak — o dvacet procent!

nejvyšší výkon (kw (k)/min-1)  ———————————

529 (720)/8 000
nejvyšší točivý moment (nm/min-1)  -----------------------------

770/3 000
měrný výkon (kw (k)/l)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136 (185)
hmotnost bez náplní (kg)  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 280
provozní hmotnost (kg) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 385
akcelerace 0—100 km/h (s)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,85
akcelerace 0—200 km/h (s) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7,6
nejvyšší rychlost (km/h)  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> 340

Ferrari 
488

Má nejvýkonnější osmiválec v historii Ferrari. 
Je o celých 90 kilogramů lehčí než model 488 GTB, 
ze kterého vychází. A pojede jako z pekla!

PŘÍSAHA

 text jan červenka    foto ferrari s. p. a.

ĎÁBLOVA



  Abyste dostali z motoru výkon 150 koní na litr objemu, potřebuje-
te zkušenosti a přeplňování. Abyste tuhle hranici zvýšili na 185 koní, 
potřebujete se upsat ďáblu. Přeplňovaný osmiválec 3,9 litru v 488 Pista 
ale tohle umí. Potřebuje na to dvě větší turbodmychadla, novou kli-
kovou hřídel, titanové ojnice, nové výfukové svody, karbonové sání 
a samozřejmě jinak naprogramovanou řídicí jednotku. Ruku v ruce 
s tím jde nové chlazení a samozřejmě že motor dostal i jiné olejové hos-
podářství. Motor se umí vyzpívat až na 8 000 otáček za minutu a má 
720 koní a 770 Nm. Jen pro srovnání — to je o 50 koní a 10 Nm víc, než 
má model, ze kterého vychází. 

Sedmistupňová dvouspojková převodovka je rychlejší a ráznější, 
adaptivní podvozek s magnetoreologickými tlumiči SCM je jinak nakali-
brovaný, změn se dočkal i elektronicky řízený diferenciál E-Diff a popr-
vé se objevuje i řídicí systém brzd z označením FDE (Ferrari Dynamic 
Enhancer). Zdánlivě drobnou, ale ve skutečnosti velmi důležitou věcí 
jsou pak pneumatiky. Standardní obutí Pirelli totiž vystřídaly pneu-
matiky Michelin. Suchá váha 488 Pista je 1 280 kg, což je o devadesát 
kilo méně. Můžou za to nejen lehčí součástky v motoru či nový výfuk 
z ocele Inconel, ale taky spousta karbonu v kokpitu i na karoserii. 

Ferrari 360 Modena Stradale zrychlilo na 100 km/h za 4,1 sekun-
dy a v té době to byla vážně raketa. Jenže jaké přirovnání pak použít, 
když Pista zvládne 0≥100 km/h za 2,85 sekundy? Před pár lety pro auto 
s pohonem zadních kol technicky nemožná záležitost, jenže kombina-
ce lepivých pneumatik a systému launch control ze závodních aut umí 
zázraky. Ještě působivější snad ale může být zrychlení na 200 km/h 
za 7,6 sekundy, což je číslo, které připomíná start rakety. Maximálka 
340 km/h pak nemůže nikoho překvapit… ///

 Interiér s novým infotainmentem je směsí 
sportovního purismu a luxusu.
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Maserati do konce roku 2018 spustí program pro starší vozy. V jeho rámci bude zkoumat původ 
a technický stav vybraných vozů. Pokud budou vyhovovat náročným požadavkům, obdrží cer-
tifikaci Officine Maserati. Zájemci o klasická Maserati tak získají jistotu, že vůz, který kupují, má 
prověřený původ a technický stav vyhovující náročnému 121bodovému testu.

Program jde však ještě dál. Umožní například majitelům starších vozů Maserati použít jej 
jako protihodnotu při pořizování nového Maserati. Officine Maserati bude vnímána jako své-
bytná značka s vlastní identitou, logem a strategií.

Grand Prix 
de Monaco 
Historique 
2018

OFFICINE MASERATI: 
NOVÁ ZNAČKA KVALITY PRO 
OJETÉ MASERATI

Skupina devatenácti historických závodních vozů 
Maserati se zúčastnila 11. ročníku Grand Prix his-
torických vozů. Slavnou trať zde druhý květnový 
víkend projelo například Maserati 250F, vítězný vůz 
Grand Prix formule 1 z roku 1957, ikonické 300S nebo 
velmi vzácné 6CM a V8RI. 

V závodě Série A, kam patří poválečné vozy for-
mule 1, získalo Maserati 6CM (jedno ze 13 dochova-
ných z celkem 27 vyrobených) třetí místo. V kategorii 
Série B startovala také jediná ženská účastnice závo-
dů Julia De Baldanza se svým Maserati A6GCM z roku 
1952 a čtyři Maserati 250F.

Z celkem 34 vozů kategorie C bylo celých 12 Mase-
rati: pět 300S, šest A6GCS a jedno 200SI. Na druhém 
místě se v této kategorii umístil vůz Lister z roku 
1956 s motorem Maserati. 
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VALENTINO ROSSI 
ZA VOLANTEM FERRARI 
488 PISTA

Že je legendární motocyklový závodník stejně 
dobrý i za volantem závodních vozů, několi-
krát dokázal ve vozech rally i formule 1. Když 
měl superrychlý Ital možnost svézt se v novém 
720koňovém Ferrari 488 Pista na okruhu Fio-
rano, neváhal. Přiletěl z Kataru, kde na svém 
motocyklu vybojoval bronz a opět prokázal, že 
je pekelně rychlý i na čtyřech kolech.

V Brdech 
s Jardou 
Kulhavým
Již potřetí zorganizovala Scuderia Praha společ-
nou vyjížďku do Brd spolu s ambasadorem znač-
ky Maserati a naším nejúspěšnějším bikerem Jar-
dou Kulhavým.

V pátek 20. dubna 2018 se do Srubu u Kocoura 
sjeli bikeři z celé republiky. Právě zde měli zázemí 
klienti značky Maserati a přátelé Scuderie Praha. 
K dispozici měli skvělé občerstvení, energetic-
ké tyčinky od firmy Nutrend, dále měli možnost 
vypůjčit si elektrokola od značky Specialized, ale 
to, na co se všichni těšili nejvíc, byla trasa čítající 
40 kilometrů v přilehlých brdských hřebenech. 

Tempo bylo pohodové, terén středně náročný, 
grupeto ohleduplné i k méně zkušeným jezdcům. 
Všichni se tak zvládli v pořádku vrátit zpět na 
základnu ke Kocourovi, kde na ně již čekalo grilo-
vané maso a zelenina, vychlazené pivo z lokální-
ho pivovaru i tradiční kafe.
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/// PŘEDSTAVUJEME 

Z námá silnice vypadá úplně jinak, škaredé škarpy 
jsou najednou porostlé svěžím pažitem, každý hori-
zont přináší opojné pocity a zatáčky začínají dostá-
vat jména. Takhle nějak si připadal řidič Ferrari 

California, zdánlivě bonvivánského kabrioletu, který se ale dokázal 
během pár sekund proměnit z elegána v nekompromisního sportov-
ce. Tuhá karoserie, vynikající podvozek, skvostný motor, zprvu bez 
přeplňování a později i s turby. S Californií se dalo zvolna ploužit 
bulvárem a stejně tak na plný plyn stříhat jednu zatáčku za druhou 
pěkně pod plynem.

Není divu, že o toto nejdostupnější Ferrari byl zájem: nabízelo 
vynikající svezení, image jako ostatní modely rudé stáje a k tomu 
nenapodobitelný zážitek z jízdy v otevřeném voze. A také bylo velmi 
snadno ovladatelné, jeho řízení zvládl méně zkušený šofér i jemná 
ženská ručka. Na všechny tyto přednosti navazuje nový model Por-
tofino, který se představil na konci loňského roku a nyní je dostupný 
i na českém trhu. Novinka je výkonnější, rychlejší, chlubí se novým 
podvozkem a nejmodernější výbavou.

QUATTRO STAGIONI
California byla skvostem, ale při pohledu na nový model Portofino se 
ukazuje, že už měla svá léta. Novinka se chlubí mnohem modernější-
mi ostrými liniemi, masivní záď vystřídalo zčásti elegantnější, zčásti 
dravější prove dení. Famózní je nizounká příď s jakoby přimhouřený-
mi světlomety. Výhrůžný pohled umožnila nová osvětlovací techno-
logie využívající diody namísto xenonových výbojek.

Kalifornie je bezesporu krásná země a její název kupé 
kabrioletu od Ferrari náramně slušel. Jenže doma je doma, 
řekli si v Itálii, a tak nástupce modelu California už nese 
místní jméno po věhlasném přístavu Portofino.

VIVA ITALIA!

 text michael kudela    foto  ferrari a enit

Ferrari Portofino



Na tvarech vozu je patrná důsledná 
optimalizace ve vlastním větrném tunelu.

 Největší chloubou každého Ferrari je motor a platí to 
i pro elegantní Portofino. Jeho nečekaných 600 koní umí 
překrásné kabrio vystřelit na „stovku“ za 3,5 sekundy!
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Ferrari je dobře známo svou až posedlostí dokonalým obtékáním 
karoserie. Jako jeden z mála výrobců na světě má svůj vlastní aero-
dynamický tunel, protože si jako konstruktér formulí 1 dobře uvě-
domuje význam aerodynamiky ve vysokých rychlostech. O to více 
můžeme obdivovat výsledné tvary, které jsou spojením emotivního 
designu a velmi funkčních řešení. Stačí se podívat na čtveřici výde-
chů na přídi: dva otvory na kapotě uvolňují horký vzduch od moto-
ru, další kanály najdeme na blatnících, efektně zakomponované do 
nápadných prolisů.

Sochařské dílo jménem Portofino zakončuje nižší a od pohledu 
dynamičtější záď, jejíž jednoduché kruhové svítilny a jemně zakom-
ponovaný spoiler kontrastují se čtveřicí masivních koncovek výfuků 
a nápadným černým difuzorem. Díky jeho účinnosti a vyvíjenému 
podtlaku si elegantní kabrio vystačí s malou odtrhovou hranou na 
víku zavazadlového prostoru — k vytvoření patřičného přítlaku ve 
vysokých rychlostech nepotřebuje rušivá křídla. Navíc konstrukce 
s pevnou skládací střechou umožňuje vůz využívat celoročně: v zimě 
nebo ve vysokých rychlostech na dálnici jako kupé s komfortem 
pevné střechy, v létě a při projížďkách po oblíbené trase bez střechy 
jako pravý kabriolet. Proměna z jednoho typu vozu na druhý pro-
běhne za pouhých 14 sekund. Zkrátka auto pro všechna čtyři roční 
období!

VYPILOVANÁ KONSTRUKCE
Navrhnout takový klenot ve skutečnosti není žádný med. Designéři 
se nemůžou jen tak odvázat, musí splnit nejen požadavky inženýrů, 
pokud jde o aerodynamické vlastnosti, ale třeba také konstruktérů 
motoru a převodovky, aby bylo zajištěno důkladné chlazení. A že je 
v tomto případě co chladit!

Motor vychází z osmiválce, který používala poslední California. 
Slavná jednotka, ověnčená titulem Motor roku 2016 a 2017, má dnes 
již dobře známý objem 3,9 litru, ovšem nyní poskytuje výkon rov-
ných 600 koní, o citelných 40 více než předchůdce s americkým 
označením. Maximum točivého momentu vzrostlo jen nepatrně ze 
755 na 760 Nm, průběh křivky je ale plošší a tuto obrovskou sílu nyní 
mohutný osmiválec poskytuje již při 3 000 otáčkách, kdežto dříve 

 Samočinná převodovka se ovládá 
tlačítky na efektním panelu mezi 
sedadly, do řazení může řidič „sáhnout“ 
pákami pod volantem. 

 V interiéru zaujme nový volant, na 
němž samozřejmě nechybí ovladač 
manettino, a také velký dotykový 
displej palubního infotainmentu.

Portofino:
perla Ligurie

Stejně jako je Ferrari pojem mezi auto-
mobily, i Portofino patří ke „známým 
firmám“ italských malebných zákoutí. 
Ve slavném přístavu krčícím se v záto-
ce Ligurského moře se potkávají kou-
zelné jachty, známé osobnosti a znalci 
dobrého jídla i pití. Městečko patří do 
Italské riviéry a nachází se na východní 
straně stejnojmenného poloostrova, 
který je přírodní rezervací. Portofino je 
ale nejvíce známé unikátní architektu-
rou barevných přístavních domů, která 
v minulosti učinila z někdejší rybář-
ské osady místo vyhledávané umělci 
a celebritami.



motor
konstrukce  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  zážehový přeplňovaný V8 90° 
zdvihový objem --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 855 cm3

největší výkon ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 441 kW (600 koní) při 7 500 ot./min
největší točivý moment  ------------------------------------------------------------- 760 Nm 3 000—5 250 ot./min

rozměry a hmotnosti
délka  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 586 mm
šířka --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 938 mm
výška   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 318 mm
rozdělení hmotnosti na nápravy   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 : 54

jízdní výkony
0–100 km/h   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,5 s
nejvyšší rychlost    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     >320 km/h 
spotřeba paliva  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  10,7 l/100 km

Ferrari 
Portofino

si jezdec musel počkat, až se ručka vyšplhá ke 4 750/min. Výhodou 
nové jednotky je, že maximum drží až do 5 250/min, což usnadňuje 
řízení, předjíždění a pružné zrychlení. Nové Portofino je zkrátka sil-
nější, ale současně také hodnější než jeho předchůdce. A nově vyladě-
ný je dokonce i zvuk z mohutného výfukového potrubí.

Za lepší parametry vděčí motor důsledným úpravám. Nové jsou 
písty nebo tvar sání, upraveno bylo řízení motoru včetně speciální 
funkce Variable Boost Management, která nastavuje točivý moment 
v závislosti na zvoleném převodovém stupni pro dosažení co nejlep-
ší akcelerace a snížení spotřeby paliva. Navzdory lepším paramet-
rům než u předchůdce se podařilo dosáhnout také vyšší úspornosti, 
v kombinovaném režimu si téměř čtyřlitrový osmiválec řekne jen 
o 10,7 l benzinu na 100 km.

Vylepšení ve všech směrech včetně podvozku a úspory hmotnos-
ti na karoserii se odrazilo na dalším posunutí už tak mimořádných 
dynamických vlastností. Portofino je rychlejší v absolutním srovnání, 
ale také při zkoušce zrychlení. Maximální rychlost překonává hranici 
320 km/h, zrychlení z klidu na 100 km/h trvá pouhých 3,5 s. Kdo by 
si přál víc?

Tím spíše, že vyladěný motor je spojen se sedmistupňovou samo-
činnou dvouspojkovou převodovkou, samozřejmě s řazením velkými 
pákami pod volantem. Nechybí specialita Ferrari — ovladač manetti-
no na volantu, jímž řidič přepíná jízdní režimy. Takhle vypadá jedno 
z nejlepších „gétéček“ na trhu: auto, které prožene i ryzí supersporty, 
ale svou posádku hýčká luxusním interiérem a vytříbeným podvoz-
kem pro každodenní použití.

PODVOZEK: MALÁ REVOLUCE
Zatímco motor prošel jen decentním firemním tuningem, zcela nové 
je šasi: zavěšení kol i elektronická výbava. Její rozsah je překvapivě 
na úrovni ostrých supersportů s motorem uprostřed nebo dvanácti-
válců. Najdete zde elektronicky řízený diferenciál E-Diff3 ve spojení 
se systémem F1-Trac, což vytváří ještě lepší podmínky pro zajištění 
trakce například při výjezdu z ostré zatáčky. Ferrari Portofino je také 
první GT značky vybavené elektrickým posilovačem řízení. Díky 
tomu si mohli tvůrci dovolit přímější převod řízení (o 7 %), takže auto 
citlivěji reaguje na povely mistra volantu.

Výrazného vylepšení se dočkalo odpružení, nabízející jak více 
komfortu, tak více jistoty při prudkých manévrech. Zásluhu na tom 
má nejen mechanické řešení, ale také pérování SCM-E s proměnnou 
charakteristikou. Vyhlášené vlastnosti a všestrannost Californie se 
tak v Portofinu posouvají mnohem dál.

KOMFORT GT
Nároční zákazníci si však žádají nejen profesorský podvozek a ohro-
mující motor, ale také patřičně luxusní výbavu. Tvůrci Portofina 
si toho byli dobře vědomi, a tak uvnitř najdete vybrané materiály, 
nový infotainment s rozlehlou dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 
10,2 palce, vylepšenou klimatizaci, která se stará o správnou atmo-
sféru dokonce i se sundanou střechou, a řadu dalších doplňků. Samo-
zřejmostí jsou plně elektricky nastavitelná sedadla, jejichž upravený 
tvar ve spodní části opěradla vytvořil více místa pro cestující na zad-
ních sedadlech. 

Konstruktéři z aerodynamického tunelu promluvili kupodivu 
i do řešení vnitřku: navrhli totiž zcela novou větrnou zástěnu neboli 
windschott, která je mnohem účinnější než dříve a zmenšuje proudě-
ní vzduchu v kabině o 30 %. Její předností je i lepší usměrnění vzdu-
chu tak, že je uvnitř méně hluku z obtékajícího vzduchu.

Ferrari Portofino je zkrátka do posledního detailu dílo hodné 
obdivu a podobně jako ve své době California je pro konkurenci 
těžko dosažitelné — a nikoli pouze zásluhou obdivuhodné
dynamiky. ///

Zatímco 
motor prošel 
decentním 
firemním 
tuningem, šasi 
je zcela nové.
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MASERATI 
LEVANTE

TROFEO

NOVÝ KRÁL 
KATEGORIE SUV!

Kategorie luxusních SUV se mění. Rozrůstá se 
a neustále zrychluje. Do ostře sledované kategorie 

nyní Maserati vysílá jeden ze svých nejvýkonnějších 
a nejrychlejších produkčních vozů všech dob. 

V segmentu superluxusních SUV se mění poměr sil...

/// PŘEDSTAVUJEME 
 text redakce    foto maserati s. 



 Agresivita Levante 
je u Trofea zdůrazněna 
ostřejšími liniemi 
a karbonovými 
doplňky upravujícími 
aerodynamiku vozu.
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Motor se chlubí 
nejvyšším litrovým 

výkonem (156 k/l) ze 
všech jednotek, které 
kdy Maserati vyrobilo. 

Jeho ruční výroba 
probíhá u Ferrari 

v Maranellu.



  Pohon nového Maserati Levante Trofeo obstarává osmivál-
cový motor 3.8 Twin Turbo o výkonu 590 k a točivém momen-
tu 730 Nm, spojený s inteligentním pohonem všech kol Q4.

  Mimořádná dynamika a neopakovatelné jízdní vlastnosti: 
zrychlení 0—100 km/h za 3,9 s a nejvyšší rychlost 300 km/h.

  Nové karbonové doplňky exteriéru doplňují kovaná hliníko-
vá kola o průměru 22“, exkluzivní interiér nabízí sportovní 
sedadla potažená zcela přírodní kůží Pieno Fiore s jemnou 
texturou.

  Nově pojatá řadicí páka získala vylepšenou funkčnost, výba-
va obsahuje světlomety s technologií Full Matrix LED, jízdní 
režim Corsa s funkcí Launch Control a stabilizační systém 
Maserati Integrated Vehicle Control (IVC) pro dosažení 
ještě lepších jízdních vlastností.

  Snadnému ovládání výkonného SUV přispívá ideální rozlo-
žení hmotnosti mezi nápravy v poměru 51:49 a nízké těžiště, 
což ovšem platí pro všechny vozy modelové řady Levante.

  Vyzve Alfu Romeo Stelvio QV na Nürburgringu??

Maserati
Levante
Trofeo



MASERATI A6 GCS/53

Rok po druhé světové válce vznikla na rýsovacím prkně 
Ernesta Maseratiho nová řada aut A6. Písmeno A připomína-
lo předčasně zemřelého zakladatele značky Alfieriho Mase-
rati, číslovka 6 pak zvěstuje počet válců řadového motoru. 
Šlo o vozy třídy GT, ale od samého začátku byly v plánu dvě 
linie – cestovní a závodní.

S řadou A6 se Maserati stalo automobilkou, která už 
nevyráběla auta výlučně na zakázku, ale v malých sériích. 
Za prvních devět let vzniklo v jejich dílnách 59 čtyřmístných 
dvoudveřových kupé a dva kabriolety. A co závodní provede-
ní? Napřed vznikl dvoumístný spider A6 GSC, kde G zname-
ná Ghisia – litinový blok válců a písmena CS jsou ekvivalent 
pro Corsa Sportivo. S váhou 630 kg a s dvoulitrovým moto-
rem o výkonu 120 koní to bylo slušné nářadí. Vzniklo jich jen 
šestnáct.

To nejhezčí však mělo teprve přijít… Závodní provedení 
A6GCM dalo vzniknout úžasnému modelu 53. Dvoulitr s dvo-
jitým zapalováním točil na svou dobu závratných 7 300 ot./
min. a měl výkon 170 koní. Přepracovaný byl i podvozek a vůz 
dostal vylepšené brzdy. Většina aut s touto specifikací byly 
spidery, ale dva vozy vznikly s dech beroucí karosérií kupé - 
premiéru si odbylo na stánku studia Pininfarina v Turíně roku 
1952. Jejich výrazná příď zdobená velkým trojzubcem, nízký 
profil střechy a svalnaté tvary je sexy ještě dnes. Byly vyrobe-
ny jen čtyři kusy a další dvě auta vznikla později na originál-
ních podvozcích, ale již jako repliky. 

/// KULT 

NEJLEPŠÍ 
KUPÉ 

MASERATI

  text jan červenka    foto archiv autora

Elegantní a výkonná kupé od Maserati jsou 
pojmem. Představuje několik skvostných vozů, 

které toto renomé pomáhaly budovat.
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MASERATI MERAK

Nese jméno po hvězdě ze souhvězdí velké medvědice a aktu-
álně je to model, u kterého znalci předpokládají největší 
potenciál zhodnocení. Důvod? Vyrobilo se 1 830 kusů a ještě 
před pár lety byl trochu mimo zájem sběratelů, a to i navzdory 
tomu, že sdílí většinu mechanických komponentů s Maserati 
Bora, které stojí pětkrát tolik.

Za všechno mohou nejspíš tři věci… Merak vznikl v době, 
kdy se automobilka Maserati ocitla na pár let v rukou fran-
couzského Citroenu. Sesterská Bora měla motor V8 4,7 l 
a Merak jen V6 3,0 l. A nějaký Jeremy Clarkson o něm sar-
kasticky prohlásil, že je to nejméně spolehlivé auto všech 
dob, což samozřejmě není pravda. Nicméně je fér přiznat, že 
Merak se narodil v roce 1972 ve spěchu, v křečích a s malým 
rozpočtem. Proto si bez ostychu bral díly z Bory, proto se 
v něm objevil šestiválec, což je vlastně motor V8 zkrácený 
o dva válce, který o čtyři roky dříve navrhl Giulio Alfieri pro 
Citroen SM, a proto v něm zpočátku bylo tolik dílů od Citro-
enu - namátkou třeba převodovka nebo brzdy. To se ale mělo 
záhy změnit, protože Citroen po osmi letech z Maserati utekl 
a novým vlastníkem se stal Argentinec Alejandro de Tomaso, 
který si rychle začal dělat věci po svém…

Merak je Boře hodně podobný, ale díky menšímu motoru 
nabízí nouzová zadní sedadla a lepší rozložení váhy. Pozná-
te ho na první pohled podle useknuté kabiny a dvou splýva-
vých vzpěr, které Merak opticky prodlužují. Zatímco první 
verze měly 190 k a točili 6 000 otáček, po čtyřech letech se 
objevila zajímavější verze SS, která byla o 30 koní silnější 
a o 50 kg lehčí. Nakonec se jich vyrobilo celých tisíc kousků 
a není pochyb o tom, který model má větší potenciál růstu na 
trhu klasických vozů. Je úžasné, jak ještě dnes, po čtyřiceti 
letech, motor krásně zpívá a ochotně se vytáčí. Znalci vám 
řeknou, že poněkud neurvalý projev šestiválce v malém Dinu 
od Ferrari se s tímhle motorem nedá vůbec měřit, a že Merak 
celkově jezdí lépe než výrazně dražší malé Ferrari. 



MASERATI GHIBLI

Všichi vám řeknou, že v šedesátých letech Maserati nevyrábělo lepší vůz, než bylo Ghibli. A přestože 
nebylo technicky tak daleko jako třeba Ferrari 275 GTB/4, nebo Lamborghini 350 GT, tak jeho design bral 
dech a bezpochyby jde o jedno z nejhezčích aut všech dob. Designér Giorgetto Giugiaro vždy tvrdil, že je 
to auto, na jehož tvary je nejvíc pyšný.

Navzdory použití osmiválce 4,7 l s výkonem 330 koní vážilo lehkonohé Ghibli jen 1 200 kilo, přitom jelo 
až 270 km/h. Pozdější verze SS měla motor 4,9 l a maximální rychlost dokonce 280 km/h. První generace 
Ghibli se vyráběla do roku 1973 a vzniklo 1 149 kusů v provedení kupé, 125 aut bez střechy s označením 
Spider a 25 vozů Spyder SS. 
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MASERATI 3500 GT

Kdyby se v roce 1957 nerozhodlo Maserati začít vyrábět 
luxusní auta, dnes by to byla jedna ze zapomenutých ital-
ských automobilek. Sportovní vozy totiž tolik netáhly, účast 
ve formuli 1 nepřinesla kýžené ovoce a tohle úchvatné čtyř-
místné kupé lze právem považovat za zachránce značky. 
Ladné linie, výrazná maska chladiče s trojzubcem, protažené 
zadní blatníky, vkusný interiér, ale třeba taky dvojité zapalo-
vání, které prozrazovalo závodní geny značky. 

Přesto se zpočátku zdálo, že ani 3500 GT Maserati neza-
chrání, protože za první rok výroby se prodalo jen 119 aut. To 
bylo zoufale málo. Jenže o dva roky později, tedy v roce 1961, 
vstupuje boloňská automobilka na americký trh a teprve pak 
se výroba rozjela naplno. Je to skoro až s podivem, protože 
na vývoji a výrobě 3500 GT se podílely známé firmy z Anglie 
a Německa a také optikou dnešních dní tenhle vůz funguje 
velmi dobře. 



MASERATI BITURBO

Pohledem dnešních dní je Biturbo vaše mimořádná příležitost bez ohledu na to, jak máte 
hluboko do kapsy. Aktuální ceny ojetých vozů jsou totiž na samém dně a přestože se o něm 
vypráví šílené historky, tak realita není tak divoká. V letech 1981 až 1994 jich totiž vyrobili 
40 tisíc kusů a díky tomu se dají dnes koupit za cenu VW Golf zachovalé kousky s jasnou 
historií a bez nutnosti investic.

Maserati Biturbo bylo nejen vůbec prvním autem s dvěma turbodmychadly, ale taky 
první, které mělo tři ventily na válec. Vždy šlo o šestiválce, na začátku to byly motory 
s objemem 2,0 a 2,5 l, v roce 1989 pak přišlo zvětšení objemu na 2,8 l. Vzhledem k tomu,
že karburátory v průběhu času nahradilo vstřikování, dá se koupit
spousta výkonových verzí,  a to od 150 do 250 koní. 

MASERATI KHAMSIN

Zapomněli jste na něj? Nedivíme se, narodilo se jen 421 kusů 
a přišlo v té nejhorší možné době – odchod Citroenu z Mase-
rati a světová energetická krize  luxusnímu kupé s motorem 
V8 zkrátka nepřály. Khamsin byl taky obtížný na řízení - měl 
jen dvě otáčky volantu od dorazu k dorazu a příliš silný posi-
lovač brzd.

Bohužel už dnes málokdo ví, jakým technologickým 
skvostem Khamsin byl. Měl trojúhelníkové zavěšení kol, 
vinuté pružiny a osmiválec s hlavami válců z hliníkové sli-
tiny. Motor byl posunutý co nejvíce dozadu kvůli vyvážení, 
v nabídce byl kromě automatu i pětistupňový manuál ZF 
a posilovač řízení měl účinek závislý na rychlosti auta. Klima-
tizace byla v základu, Khamsin měl i stavitelný sloupek řízení, 
nebo hydraulické nastavování sedadel…



V ítězství předcházela pečlivá příprava v týmové 
dílně — v průběhu prvního závodu letošní sezony 
v anglickém Silverstonu utrpěl závodní vůz Ferra-
ri 488 GT3 několik „bojových“ šrámů, které se však 

podařilo odstranit. Tým se také rozhodl pořídit nový „aerokit“.
Na okruh Navarra dorazila již standardní a osvědčená posádka Jiří 

Písařík, Josef Král a Matteo Malucelli. Od prvních volných tréninků se 
tým pohyboval na špici závodního pole, oproti minulým sezonám však 
posílila i konkurence. To potvrdila i kvalifikace, kde český tým skončil 
na třetím místě s časem 1:39,633, což znamenalo průměrnou rychlost 
na kolo 142 km/h. O vyrovnanosti startovního pole svědčí i fakt, že 
rozdíl mezi druhým až osmým vozem na startovním roštu činil čtyři 
desetiny sekundy na jedno kolo!

Závod, který se měl jet podle původního časového plánu v nedě-
li vcelku na 12 hodin, byl rozdělen na dvě části. První, tříhodinová 
byla odstartována v sobotu v 17.15; některé týmy se snažily taktizo-
vat a na rozdíl od českého týmu tak většina konkurentů vyrážela na 
trať s pouze částečně naplněnými nádržemi. Ferrari se tak v prvních 

Český tým Bohemia Energy racing with Scuderia Praha, 
pravidelný účastník mezinárodních vytrvalostních závodů 

automobilů 24H Series, si připsal další vítězství � 
tentokrát na severošpanělském okruhu Navarra.
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DALŠÍ OKRUH 

DOBYT

/// RACING 



kolech kvůli vyšší hmotnosti propadlo až na sedmou pozici. O chví-
li napětí se postaral Matteo Malucelli, který nezaviněně kolidoval 
s  Porsche 911 týmu Herberth, který musel s následky zajet k 25minuto-
vé opravě do boxů, kdežto Ferrari mohlo pokračovat v závodě pouze 
s odřeným nárazníkem. Postupem času se Ferrari podívalo i na první 
místo; konečný výsledek po třech hodinách ale ovlivnilo několik 
tzv. Code 60 (virtuální safety car), po nichž se propadlo až na sedmé 
místo. Český tým strategicky obětoval stíhání špičky startovního pole 
a těsně před koncem první části závodu, na rozdíl od většiny konku-
rentů, doplnil palivo a nazul čerstvé pneumatiky.

Do druhé, nedělní, devítihodinové části tak české Ferrari startovalo 
až ze sedmé pozice se ztrátou jednoho kola. Během neděle se pořadí 
neustále měnilo, Ferrari ale nikdy nevypadlo z první pětky a v posled-
ních třech hodinách závodu si upevňovalo vedoucí postavení. Na 
výsledku se pozitivně podepsala nejen skvělá taktika týmu, ale hlavně 
samotní jezdci, kteří všichni tři podávali konstantně výborné výko-
ny. Tým tak neukázal soupeřům jedinou slabinu a po 387 kolech byl 
odmávnut na prvním místě! ///

 Tým se pohyboval na špici závodního pole od prvních 
volných tréninků. Vítězství bylo zasloužené.

 Ferrari 488 GT3 českého týmu utržilo několik 
šrámů, ale přemožitele nenašlo.
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Jak nejlépe začít?
Start ve Ferrari Challenge znamená dohodnout se s dealerem Ferra-
ri, který na této sérii participuje, na zajištění účasti. Lze si vybrat 
celou sezonou, ale možné jsou i starty v jednotlivých závodech. Vůz 
je možné koupit nebo i pronajmout, v obou případech pak k tomu jde 
servis na závodech a eventuální jezdecký koučink, který obstarávají 
zkušení závodní jezdci. Náš tým třeba spolupracuje s Josefem Králem, 
Matteem Cresonim nebo Matteem Malucellim.
 
Kdo se může zúčastnit?
Základem je mít mezinárodní závodní licenci. Pokud ji zájemce nemá, 
můžeme mu pomoci s jejím získáním. Pak samozřejmě musí být chuť 
závodit a také je třeba mít zajištěné sponzory. Když to vezmeme histo-
ricky, série Ferrari Challenge vznikla před více než 20 lety pro majitele 
Ferrari, kteří chtěli něco víc. Takže jde o šampionát, který je určen pri-
márně pro amatérské jezdce, tzv. gentleman drivers.
 
Jaké jsou technické požadavky/nároky
na techniku?
Ferrari Challenge jsou závody identických vozů, takže nesmíme dělat 
žádné úpravy vozu. Můžeme pracovat jenom v rámci povolených 
nastavení, aby vůz vyhovoval danému okruhu a jezdci. Jediný součas-
ně povolený model je 488 Challenge.
 
Může Challenge posloužit jako start závodní 
kariéry?
Záleží na úhlu pohledu. Pokud má někdo ambice jít do formule 1, pak 
jsou jiné, prověřenější cesty. Pokud ale chce někdo závodit s gétéčky 
a za cíl má třeba vytrvalostní závody, pak je to velmi dobrá průprava. 
Mnoho jezdců, kteří začali s Ferrari Challenge, dnes závodí v Blan-
cpain Series nebo i v Le Mans.

Seriál Ferrari Challenge umožňuje zájemcům závodit 
v profesionálním prostředí světových okruhů. O tom, co 

obnáší závodění v rámci tohoto seriálu, jsme si povídali 
s šéfem závodního týmu Scuderia Praha Ivem Hornem.

  text redakce     foto ferrari s. p. a.

FERRARI 
CHALLENGE

/// RACING 

Zažijte opravdové závody
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Je znám takový případ u nás?
Z domácích jezdců můžeme jmenovat Roberta Pergla, který se přes 
Ferrari Challenge dostal až ke dvěma startům v Le Mans.
 
Jaká investice je odhadem potřeba, aby mohl 
jezdec zajíždět slušné výsledky v první půli 
závodního pole?
To je obtížně vyčíslitelná otázka. Když do auta posadíte zkušeného 
rychlého jezdce, bude mít výsledky okamžitě s minimem testování. 
Když se závody někdo začíná, potřebuje hodně testovat a záleží také 
na talentu.
 
Co byste ze své zkušenosti doporučil 
zájemcům o závodění v rámci Challenge?
Pokud chce někdo začít závodit ve Ferrari Challenge, pak bych v prvé 
řadě doporučil zkušený tým a také spolupráci s jezdeckým koučem. 
Ten zájemce naučí nejenom správnou techniku jízdy, ale díky srovnání 
dat z auta je i krásně vidět, kde jsou rezervy a na co se musí soustředit. 
Takto je zajištěn nejrychlejší progres. ///
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PŘÍBĚHY 
PRODÁVAJÍ

Občas se ohlédneme za klasickým vozem, byť neznáme jeho 
příběh. Možná je to něčí investice, možná celoživotní sen, 

možná okruhový dravec ověnčený vavříny. Aukce jsou skvělou 
příležitostí k nahlédnutí do osudů zajímavých aut. 

/// VINTAGE  text luca morbidelli     foto ferrari s. p. a., sotheby’s, bonhams

FERRARI DINO 246 GTS 
BY SCAGLIETTI

Dino z roku 1974 v provedení Targa strávilo celý život 
v poklidném Švýcarsku. Tomu odpovídá i perfektní stav 
s jemnou patinou v interiéru a pouhých 31 000 naje-
tých km. Vše na voze je v původním stavu včetně laku 
v barvě Blu Dinoi Metallizzato. Díky jasnému původu a ori-
ginálnímu stavu nese vůz pečeť Ferrari Classiche.
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FERRARI 166 MM SPIDER

Toto krásné Ferrari v původním stavu má zajímavý příběh. 
Koupil jej dr. Alberico Cacciari v roce 1953 jako jedno ze 
13 Ferrari 166 MM vyrobených v onom roce. Je však jediné 
s tímto tvarem karoserie, jejíž původ je dodnes záhadou. 
Většina historiků věří, že ji navrhl konstruktér Aurelio Lam-
predi a byla vyrobena přímo ve Ferrari.

První závod vůz jel hned v prvním roce své služby a šlo 
o Giro di Sicilia. Již o pár týdnů později se účastnil slavné 
Mille Miglia se startovním číslem 514. Řídil Cacciari spolu 
s Billem Masonem, otcem Nicka Masona, bubeníka skupi-
ny Pink Floyd (a vášnivého sběratele Ferrari). Ve stejném 
čase byl vůz použit při natáčení filmu o tomto závodě, 
který Bill Mason režíroval. Dvojice mužů se umístila na 
56. místě celkově, třetí ve své kategorii, což je skvělý výsle-
dek. Cacciari byl pravidelným účastníkem závodů a umis-
ťoval se pravidelně v top 10. Několik prvků se na voze za 
jeho vlastnictví měnilo – především štítek, gril na čelní 
masce a podobně. Než byl vůz v roce 1954 prodán, musel 
podstoupit menší kolizi, protože se tvary masky pozměnily.

I v roce 1954 vůz startoval v Mille Miglia, a to v barvách 
Scuderia Ferrari. Používalo ho studio MGM při natáčení 
filmu The Racers s Kirkem Douglasem v hlavní roli. Ve filmu 
Douglas jako Gino Borgesa závod vyhrál, ve skutečnosti 
ho ale kvůli filmování nedokončil.

Vůz má potvrzený původ i originální technický stav. 
Prodělal však několik změn, aby mohl dále sloužit svému 
účelu. Pětistupňová převodovka je plně synchronizovaná, 
zapalování je elektronické, alternátor a větrák chlazení 
jsou taktéž nové. Všechny tyto změny však jdou vyměnit 
za původní díly, které jsou součástí „balení“.

Odhadovaná cena: 3,7–4,5 milionu EUR
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FERRARI 625TF 

Rodokmen a výčet úspěchů tohoto vozu z roku 1953 jsou 
skutečně velmi impozantní. Je jedním ze tří vyrobených 
vozů Ferrari 625 Targa Florio se čtyřválcem o objemu 
2,5 litru. Původně tovární vůz řídili postupně legendární 
Mike Hawthorn, Umberto Maglioli a Luis Milan.

Enzo Ferrari si z nějakého důvodu nijak neoblíbil původní 
karoserii od Autodromo, proto byl na tvorbu nového „pláště“ 
ultrakompaktního Spideru najat legendární Alfredo Vignale. 
Poprvé byl vůz nasazen v tréninku na Grand Prix v Rouenu, 
kde Hawthorn dojel dvakrát čtvrtý. Velmi slušná premiéra. 
Po závodě byl vůz mírně upraven (mimo jiné byl zmenšen gril 
přední masky), věří se, že v dílnách Scaglietti. Další závodní 
klání vůz absolvoval na Coppa d’Oro delle Dolomiti s Umber-
tem Magliolim (jezdec F1 a Carrera Panamericana). Závod 
vyhrál Paolo Marzotto na Ferrari 250 MM, druhý byl Pierro 
Tarufi na Lancii D20, třetí skončil Maglioli s Ferrari 625.

Velmi agilní a rychlý vůz pak pokračoval ve své závodní 
kariéře na náročných závodech v Jižní Americe (5× 1 000 kms 
de Buenos Aires, 500 Miles of Argentina atd.). V polovině 
šedesátých let byl spider vyměněn za Ferrari 250GT a zůstal 
odložený a bez péče až do roku 1974, kdy jej Franco Lombar-
di objevil na vrakovišti nedaleko Neapole. Po rekonstrukci 
v Modeně vůz zažil svůj druhý závodní život, když absolvoval 
Mille Miglia v letech 1984, 1986, 1989 a 1990. V roce 2006 jel 
ještě historickou Grand Prix Monaka. Po další rekonstrukci je 
připraven na výslužbu v rámci historických přehlídek. 

Odhadovaná cena: 4,5–6,5 milionu EUR



MASERATI GHIBLI 4.7 
COUPE BY GHIA

Že už cenná klasická auta v nálezovém stavu neexis-
tují? Tohle Maserati dokazuje opak. Maserati Ghibli 
s karoserií Ghia z roku 1970 bylo zakoupeno roku 1979 na 
aukci v americké Indianě. Nadšenci do sportovních vozů 
Marco Derrick a jeho otec si udělali pořádnou radost 
a každý z aukce odjel s novým Maserati. O rok později 
Marcovo Ghibli utrpělo lehčí náraz na blatník, majitel jej 
poté odstavil do rodinné garáže s pouhými 28 500 mílemi 
na tachometru. V dalších letech dal přednost rodinným 
povinnostem. Občas měl v úmyslu se vrhnout do rekon-
strukce kdysi vysněného vozu, ale k tomu již nedošlo, 
neboť loni zemřel. Maserati tak v garáži stálo dlouhých 
37 let! Nový start vozu do jeho nového života bude sku-
tečně zážitek...

Prodáno za 121 000 USD

MASERATI MISTRAL 3.7 
COUPÉ

Nádherné Maserati Mistral z roku 1965 je jedním z pou-
hých 383 kusů postavených s motorem o objemu 3,7 l 
a manuální převodovkou. Design navrhl Pietro Frua na 
základě upraveného šasi Tipo 109. Mistral, pojmenovaný 
podle silného větru neoblomně vanoucího ze Středoze-
mí na jihofrancouzské pobřeží, měl navázat na úspěch 
modelů 3500 GT a Sebring. Úspěch se dostavil okamžitě 
a vůz se vyráběl v prakticky nezměněné podobě do roku 
1970. Exemplář na fotografiích je jedním z prvních. Je 
v původním stavu včetně motoru a i vzhledem k počtu 
vyrobených kusů jeho cena klesat nebude.
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/// PŘEDSTAVUJEME 

FERRARI   
TESTAROSSA



T ak jak byla šílená osmdesátá léta, stejně šílená je i Tes-
tarossa. Pokud se podíváte napříč osmdesátými lety, 
nenajdete ikoničtější automobil, než je právě ona. Ztě-
lesňuje vše, co k tomuto období patří. Automobil, za 

kterým se i po letech každý otočí. 

KLUK Z PLAKÁTU
Vozu s extrémními tvary a abnormálním designem se v letech 1984 až 
1991 vyrobilo pouhých 7 177 kusů. Byl zrozen proto, aby ohromil. To 
bylo jasné od první chvíle jeho uvedení na automobilovou scénu. Už 
jen to, že se v roce 1984 Ferrari rozhodlo nový vůz netradičně předsta-
vit na pódiu slavného nočního podniku Paris Lido, hovoří za vše. Byl 
to ovšem velmi dobrý tah. Místo vybavené dobře stavěnými tanečnice-
mi přidalo vozu ještě více lesku. Když povyk skončil, byla Testarossa 
ještě ten samý rok představena veřejnosti na Auto Show v Paříži. Netr-
valo dlouho a plakáty skvostného Ferrari s charakteristickou nízkou 
siluetou a žebrováním na bocích zdobily pokoje většiny milovníků aut. 
Začala se tak psát nová supersportovní automobilová historie.

 
ČERVENÁ HLAVA
Testarossa získala své jméno po slavném předchůdci Ferrari 250 Testa 
Rossa, mimořádném závodním vozu, jenž v padesátých a šedesátých 
letech vyhrál impozantní počet závodů kapotovaných automobi-
lů a který proslavil taktéž světový šampionát sportovních automobilů 
v roce 1957. Název Testa Rossa v překladu poukazuje na fakt, že jsou 
hlavy válců lakovány červeně. Řádky historie novodobé Testarossy se 
začaly psát kolem roku 1976. Tehdy spatřil světlo světa model Ferra-
ri 512 BB, nechvalně proslulý svými problémy s přehříváním. Proto 
se konstruktéři Ferrari s designéry studia Pininfarina shodli na tom, 
že u nového vozu bude chlazení výkonného dvanáctiválce vyřešeno 
elegantně i funkčně. Vůz byl osazen dvěma chladiči ve své zadní části 

Ferrari Testarossa je jednou 
z nejvýraznějších designových ikon 

osmdesátých let. V době excesů, kdy 
bylo přehnané úplně vše od módy po 

hudbu, vytvořilo i studio Pininfarina 
design vozu, který byl v mnoha 

ohledech „přehnaný“, ale zároveň 
elegantní. Glam rock, disco i hair 

metal smetly punk do irelevantna, 
skvostné Ferrari však projevilo 

mnohem více nadčasovosti.

FERRARI   
TESTAROSSA

/// BUDOUCÍ KLASIK  text kateřina trnková a luca morbidelli    foto martin mašín a ferrari s. p. a.
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u motoru (u 512 BB byl pouze jeden chladič vepředu). Charakteristic-
ké žebrování na bocích napomáhá dynamickému přívodu vzduchu 
k chladičům. Typické boční sání se neodmyslitelně vrylo do povědo-
mí všech milovníků designu sportovních vozů. Tento designový prvek 
poté kopírovala řada jiných výrobců automobilů i motocyklů. Motiv 
mřížky se opakuje i na zádi vozu. O design se postarali přední desig-
néři Pininfariny Leonardo Fiovaranti, Ian Cameron, Giudo Campoli, 
Diego Ottina a Emmanuele Nicosia.

Podíváme-li se detailněji na technickou specifikaci, musíme slo-
žit poklonu silnému plochému motoru uloženému před zadní nápra-
vou, s dvanácti válci svírajícími úhel 180 stupňů a čtyřmi ventily na 
válec. Dvanáctiválec o obsahu 4,9 litru se chlubí výkonem 390 koní při 
6 300 otáčkách za minutu a točivém momentu 490 Nm ve 4 500 otáč-
kách za minutu. Vůz dosahuje maximální rychlosti 290 km/h a zrych-
luje z 0 na 100 km za 5,8 sekundy. Testarossa má výhodné rozložení 
hmotnosti, a to 40 % na přední část a 60 % na zadní část vozu. O řazení 
se stará pětistupňová manuální převodovka. 

V době jejího uvedení v roce 1985 byla na Testarosse kola o průmě-
ru 16,33" uchycena pomocí centrální magneziové matice (Monodado). 
Tato kola využívala systém Michelin TRX, který znemožňuje použi-
tí obyčejných pneumatik. Až začátkem roku 1986 byla kola upravena 
na standardní průměr 16" a šířku 8" vpředu a 10" vzadu. Tato nová 
kola obouvala pneumatiky Goodyear Gatorback 225/50 VR 16 vpředu 
a 255/50 VR 16 vzadu.

Testarossa používá nezávislé zavěšení všech kol. Zadní náprava se 
skládá z trojúhelníkových ramen s vinutými pružinami, dvou tlumičů 
na každé straně a ze stabilizátoru redukujícího náklony karoserie. Sys-
tém zavěšení zadní nápravy byl navržen jako jeden celek s pohonnou 
jednotkou, který se v případě práce na motoru demontoval z karose-
rie. Tento systém usnadňoval veškeré práce na motoru, například při 
výměně rozvodového řemene. Model 1988 přinesl upravené zavěšení 

Ferrari 
Testarossa je 

vítězem mnoha 
srovnávacích 

testů a třeba 
magazín Road 

& Track jej 
na své titulní 

stránce 
otiskl celkem 

devětkrát 
během pěti let.



s upevněním kol za pomoci standardních pěti šroubů. Vůz brzdí kotou-
či o rozměrech 309 milimetrů vpředu a 310 milimetrů vzadu, zajímavé 
je použití větších kotoučů na zadní nápravě, které dorovnávaly hmot-
nost pohonného ústrojí.

FILMOVÁ HVĚZDA
Celkovou charakteristiku Testarossy dokresluje fakt, že se stala velmi 
oblíbenou u těch nejbohatších zákazníků na celém světě. Není proto 
překvapení, že mezi majiteli zaznívají taková jména, jako je Elton John, 
Alain Delon nebo například jezdec F1 Gerhard Berger. Vůz si rovněž 
zahrál v několika filmech a stal se hlavní automobilovou hvězdou se -
riálu Miami Vice.

Testarossa měla pokračovatele ve verzích Ferrari 512 TR a 512 M. 
Design se trochu uhladil a několik hran nahradily obliny. Až model 
550 Maranello s dvanáctiválcem uloženým vepředu byl skutečným 
nástupcem slavného vozu.

ZA VOLANTEM
Ferrari Testarossa je vítězem mnoha srovnávacích testů a třeba maga-
zín Road & Track jej na své titulní stránce otiskl celkem devětkrát 
během pěti let. I po letech způsobuje přítomnost ikonické Testarossy 
jemné mrazení. Při usednutí do přes dva metry širokého a extrém-
ně nízkého vozu se jezdec stává součástí legendy a tep mu stoupá. Po 
nastartování plochého dvanáctiválce se dojem ještě umocní. Řidič 
se připoutá jedním horizontálním a jedním šikmým bezpečnostním 
pásem a je připraven okusit, co vůz nezapomněl. Přes to, jak „kosmic-
ky“ Testarossa i po desítkách let působí, člověk za volantem pocho-
pí, že pod karoserií je stále sportovní Ferrari staré školy: dramatické, 
obhroublé a bezprostřední. Řízení bez posilovačů chce v náročněj-
ších pasážích celého chlapa, tvrdý podvozek dává velmi srozumitelně 
vědět, jaká je kvalita cesty pár centimetrů pod jezdcovým pozadím. 
Motor mocně táhne, ale dle dnešních měřítek samozřejmě o každém 
povelu chvíli přemýšlí. Nízké těžiště a široká stavba vozu však umož-
ňují rychlé průjezdy zatáček i na pneumatikách dobových rozměrů 
a průměrné směsi. Vůz stále budí pozornost u kolemjdoucích, tuhle 
část své práce dělá stejně dobře jako v osmdesátých letech. Tohle je 
Ferrari Testarossa!

TRH
Ceny Ferrari Testarossa se pohybují přibližně mezi 100 000 až 
300 000 EUR v závislosti na stavu. Vzhledem k významu vozu, ikonic-
kému statusu i velké dávce nostalgie spojené s tímto vozem u dnešních 
čtyřicátníků se dá předpokládat, že cena dobře opečovávaných kusů 
stabilně poroste. ///
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Nový rekord na tradiční námořní cestě mezi 
Hongkongem a Londýnem přepsal deset let starý 

záznam velmi výrazně. Nejspíš pěkných pár let vydrží.

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

P ovedlo se — italský trimaran Maserati Multi 70, 
vedený kapitánem Soldinim, doplul k londýnskému 
mostu Královny Alžběty II. po dálkové plavbě trvají-
cí 36 dní, 2 hodiny, 37 minut a 2 vteřiny. Třináct tisíc 

námořních mil dlouhou cestu z Hongkongu do Londýna, již v kolo-
niálních dobách používanou k obchodním cestám do Asie, tak zdolal 
v rekordním čase. Ultramoderní plavidlo cestu zvládlo průměrnou 
rychlostí 17,4 uzlu (přes 32 km/h) a předešlý rekord katamaránu Gita-
na 13 z roku 2008 překonalo o celých 5 dní a 19 hodin.

Kapitán plavidla Giovanni Soldini nešetřil nadšením: „Jsme 
s výsledkem velmi spokojeni. I když v závěru cesty severním Atlanti-
kem na nás Neptun zahrál několik naschválů, nakonec byl na naší stra-
ně. Náš rekord nebude snadné překonat.“ ///

/// FASCINACE 

MASERATI
MULTI 70

MASERATI
MULTI 70

POKOŘILO 
ČAJOVOU CESTU



  Londýnský most 
Královny Alžběty II. 
jako symbolický cíl 
Čajové cesty.
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sání
Aby se omezila soutěž na 

poli mezichladičů plnicího 
vzduchu, teplota vzduchu 

v sacím potrubí musí být 
o více než 10 °C vyšší než 

teplota ovzduší. 

svatoz ář
Titanová konstrukce

chránící hlavu jezdce. 

spalování
Zákaz využívání motorového 
oleje na zvyšování efektivity 

spalování, respektive omezení 
spotřeby na  0,6 l / 100 km. 

Odvětrání klikové skříně už 
není přikázáno do sání, ale 

mimo vůz. 

šasi
Zpřísnění statických 
a dynamických zkoušek 

minimální hmotnost
Zvedla se o 5 kg na 733 kg.

aerodynamik a
Redukce žraločích ploutví, 
výfukových křídel a T-křídel.

motor
Prodloužení životnosti o 40 %. 
Zatímco v minulé sezoně musely 
čtyři pohonné jednotky pokrýt 
vzdálenost přibližně 15 500 km, 
letos musí pouze tři motory, 
turbodmychadla a motorgenerátory 
MGU-H pokrýt přes 16 000 km. 

ATRAKTIVNÍ REVOLUCE

Letošní sezona 
přinesla řadu 
zajímavých změn. 
Nesou se především 
ve znamení
zvyšování 
bezpečnosti,
snižování nákladů,
ale jsou tu i změny 
zatraktivňující 
divákům samotné 
závodění.

zpětná zrcátk a
Zvětšení zpětných zrcátek 
a větší svoboda při jejich 
umístění po stranách kokpitu 
(reakce na omezení výhledu 
„svatozáří“).

/// SPORT  text redakce    foto scuderia ferrari

z avěšení kol
Dvojité jištění matic, kola 
jistí tři zadržovací lanka 
místo dvou. 



Můžete Mít supervýkonné Motory a superschopné podvozky, ale bez kvalitní pneuMatiky je váM to úplně 
k ničeMu. kvalitní černá guMa dělá 80% jízdních schopností každého auta, proto je potřeba správně vybrat. 

jízdní komfort. Záměrně nepravidelné 
uspořádání příčných drážek ruší hluk vytvářený 
nárazy vzduchu a rozděluje zvuk na několik 
různých frekvencí, čímž minimalizuje jeho 
intenzitu.

Snížení valivého odporu o 15 % 
Kombinace nových metod modelování, které 
optimalizovaly tvar formy, snížení hmotnosti 
a použití materiálů s vysokým obsahem siliky 
(více než 80 %) vedla rovněž k 15% snížení 
valivého odporu. Ten se projevuje znatelným 
snížením spotřeby paliva. 

Široká škála uplatnění
Nová pneumatika P Zero přichází s širokým 
portfoliem 60 homologací. To umocňuje její 
postavení legitimního nástupce slavných 
předchůdců, kteří mají nyní na svém kontě 800 
aktuálních homologací (celkem 1000, včetně 
vozů, které už se nevyrábí). Pneumatikami 
Pirelli je v globálním měřítku vybaveno každé 
druhé nově registrované prestižní vozidlo. 
Vozy snů, jako jsou Lamborghini Centenario, 
Ferrari GTC4 Lusso, Mercedes- AMG GT či 
Porsche Boxster, jsou vybavovány novými 
pneumatikami P Zero, které byly vyvinuty 

Zero představuje nejvyspělejší 
technologii proslulé výzkumné 
divize společnosti Pirelli a spojuje 

v sobě rozmanitá technická řešení vývojářů 
této italské společnosti, kteří úzce spolupracují 
se svými kolegy u předních globálních výrobců 
automobilů. Díky důkladnému sladění 
vyspělé technologie, procesů a materiálů 
se specifickými požadavky každého nového 
vozu během vývojové fáze, dokáže Pirelli 
dodávat na míru střižené pneumatiky pro 
každý individuální model. Pneumatika 
P Zero je výrobkem s nejlepšími výkony 
na současném trhu a zároveň nejspolehlivější 
z hlediska přenosu extrémních výkonů 
moderních supersportovních vozů. Vděčí 
za to nové směsi podkladové vrstvy, která 
vylepšuje ovladatelnost a snižuje valivý 
odpor, inovativním polymerům s vyspělými 
mechanickými vlastnostmi pro optimalizaci 
výkonu na mokru a suchu i inovativnímu 
dezénu s hlubšími podélnými drážkami, které 
dokážou odvádět větší množství vody.  

Tichá pneumatika 
Specifická konstrukce dezénu snižuje také 
hlučnost přenášenou do interiéru a zvyšuje 

P

černá magie P zero
v mnoha požadovaných verzích a v souladu 
s technickými požadavky výrobců s důrazem 
na jedinečnou charakteristiku každého vozu. 

Značkové pneumatiky
Individualizace a s ní na míru střižené 
vlastnosti pro různé provozní podmínky, patří 
mezi základní kameny filozofie značky Pirelli, 
která se díky tomu stala světovým lídrem 
v oblasti homologací pro originální výbavu, 
zejména pak v prémiových a prestižních 
segmentech. Inženýři značky Pirelli vyvíjí 
jeden produkt, který  je dokonale přizpůsoben 
jednomu modelu, dva až tři roky. Úzce 
přitom spolupracují se zástupci jednotlivých 
automobilek z celého světa, aby pro daný vůz 
mohli nabídnout co nejlepší přenos výkonu 
na silnici.
Stejným způsobem vznikla i nejnovější 
generace pneumatik P Zero – jako dokonalý 
kompilát strategie Perfect Fit společnosti 
Pirelli, přičemž rodina P Zero tak nyní zahrnuje 
11 produktů. Není nadsázkou tvrzení, že řada 
pneumatik Pirelli pro vozy s vrcholnými 
až extrémními výkony je bezkonkurenční 
a představuje referenční bod nejen pro italskou 
firmu, ale i pro celý pneumatikářský průmysl. 

Advertorial
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 text scuderia praha    foto scuderia praha/// KLUB 

 
V Mariánských Lázních kolona 
zaparkovala na kolonádě 
u známé zpívající fontány.

 
V hotelu Pupp čekal na 
účastníky společný oběd 
a interaktivní soutěž.

 
Na dlouhé letištní dráze v Líni 
u Plzně účastníci otestovali 
maximální rychlost svých vozů. 



SEZONA
2018 
zahájena!

C elá akce se nesla v pohodovém duchu. Ve středu 
25. dubna 2018 se od časných ranních hodin začaly 
sjíždět posádky k showroomu Scuderia Praha a po 
nezbytné registraci, občerstvení a sdělení technic-

kých informací se celá kolona 40 vozů Ferrari a Maserati vydala vstříc 
Karlovým Varům.

 Od obce Petrohrad měla celá kolona policejní doprovod, aby mohli 
všichni účastníci nerušeně dojet po staré karlovarské až k hotelu Pupp. 
Po rychlém zaparkování celé kolony vzniklo před hotelem jedno z nej-
exkluzivnějších a nejdražších parkovišť v ČR, jehož jedinečnost dotvářel 
vystavený hypersport Ferrari LaFerrari.

 V hotelu Pupp čekaly na všechny účastníky společný oběd, interak-
tivní soutěž tematicky spojená se značkami Ferrari a Maserati, nezbytná 
italská káva a společné foto před celou flotilou zaparkovaných vozů.

 Pak se již celá kolona dala do pohybu a směřovala přes Bečov nad 
Teplou směr Mariánské Lázně po zakroucené silnici lemující říčku 
Teplá. Po dojezdu do Mariánských Lázní kolona zaparkovala přímo na 
kolonádě hned vedle zpívající fontány. Návštěvníci kolonády tak měli 
jedinečnou příležitost spatřit (a samozřejmě si vyfotit nebo nafilmovat) 
40 sportovních vozů na jednom z nejkrásnějších míst západních Čech.

 Po hodinové zastávce, přípitku z vřídelního pramene a poslechu zpí-
vající fontány se účastníci přemístili na letiště Líně u Plzně. Zde na ně 
čekala široká a hlavně dlouhá ranvej, na které mohli všichni otestovat 
„top speed“ svých vozů. Výjimkou nebyly rychlosti atakující 300 km/h.

 V 19.30 byla akce oficiálně ukončena předáním certifikátů s maxi-
mální dosaženou rychlostí a účastníci tak mohli vyrazit se svými vozy 
zpět do svých garáží. ///

Kolona 40 vozů Ferrari a Maserati projela 
25. dubna 2018 západní Čechy a zahájila tak 
letošní motoristickou sezonu.

 PODĚKOVÁNÍ 
PATŘÍ TAKÉ 
PARTNERŮM 
AKCE:
  Společnosti Carollinum, která 
se specializuje na prodej luxus-
ních produktů, zahrnujících pře-
devším hodinky, šperky, psací 
potřeby, kožené doplňky a další.

Společnosti Rémy Martin,
dodavateli prémiového francouz-
ského koňaku.

Společnosti Automyčka  Express, 
největší síti autokosmetických 
center pro nejkvalitnější ruční 
mytí a čištění automobilů. 



/// ROZHOVOR 
  text luca morbidelli    foto petr kurečka

ADÉLA 
VARTOVÁ
Rychlost potřebuji k životu



ADÉLA 
VARTOVÁ
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Čím se právě zabýváš?
Aktivit mám víc, primárně už pátým rokem provozuji svoji modelingo-
vou agenturu. Založila jsem ji původně v Ostravě s tím, že na tamním 
trhu něco takového chybí. Je tam spousta mladých návrhářů, jsou tam 
skvělá místa pro módní přehlídky, ale trh není příliš rozvinutý. Vypa-
dalo to jako skvělá díra na trhu v oblasti, kterou umím, protože jsem se 
kromě vysoké školy hotelové dlouho věnovala modelingu. Chvíli jsem 
fungovala souběžně v Ostravě i v Praze a pak jsem firmu přesunula do 
Prahy, kde je víc práce.

Specializujete se na nějaký konkrétní druh 
zakázek?
Je to hlavně o hostesingu. Nežijeme v Miláně, ale v Praze, módních 
přehlídek a akcí tady není tolik. Po hosteskách je poptávka velká. Dělá-
me pro obchodní centra, golfové akce a podobně. Práce je zajímavá 
minimálně v tom, že není stereotypní a člověk pozná zajímavé lidi. 
Není vždy jednoduché spolupracovat s lidmi od 18 do 23 let, ale na 
druhou stranu mě to nabíjí — je to nová energie.

Co obnáší být ambasadorkou Scuderie 
Praha?
Ambasadorství Scuderie je pro mě spíš srdcová záležitost. Miluji auta 
a myslím, že to je vidět. Ambasadorství je založeno především na 
Instagramu. Cílem je upevnit komunitu kolem zastupovaných značek. 
Informujeme o akcích a o novinkách. Je to podle mě jeden z nejdůle-
žitějších kanálů. Hodně mě to baví, sama odpovídám na dotazy jak 
k technice aut, tak k jízdním dojmům.

Chystám také mediální projekt, kde bych měla psát o autech, ale 
o tom ještě nemůžu moc mluvit. Mám zkrátka ráda hodinky, auta 
a sport, jsem v tom trochu jako chlap, ale o to víc jsem žena v jiných 
oblastech. (smích) 

Prodáváš svůj životní styl.
Vlastně ano, ale pracuji pouze pro značky, které mám ráda. Kdybych 
třeba měla ráda jiná auta, dělala bych pro ně. Lidi se na Instagramu 
inspirují high stylem a mají ho rádi. Všichni máme rádi hezké věci. 
Nedělám to proto, abych se předváděla, ale pro lidi se stejnou vášní. 
A pro ty, kteří nemají tolik možností se s takovými auty setkávat denně, 
ale zajímá je to.

Auta máš evidentně ráda. Jaký jsi řidič?
Řídím dobře a ráda. (smích) Ale vážně, myslím si, že jsem pozorný 
řidič, pak si myslím, že mám dobré reakce, což se mi několikrát potvr-
dilo v náročných situacích. Myslím si, že jsem tolerantní řidič, na 
druhou stranu jestli se někdy dokážu rozčílit, tak je to v autě, proto-
že nesnáším debilitu jiných řidičů. Myslím, že jsem zodpovědný řidič, 
protože nejezdím po městě jako blázen, i když k tomu auto vybízí. 
Když se chci vyblbnout, jedeme na okruh nebo jedeme s kamarády 
na výlet někam za Prahu… Říkáme tomu na výlet, ale samozřejmě se 
začneme hecovat a trošku tomu dáme. Je ale jasné, že jen na cestách, 
kde to jde, kde nikdo nejezdí, a i tak se držíme zpátky.

Co tě na autech fascinuje?
Nejvíc mě zajímají Ferrari a Maserati. Je zajímavé pozorovat jejich tech-
nický vývoj. Úplně mě neberou auta na elektriku, auta se zvukem moto-
ru z repráků a hybridy. Je důležité chránit přírodu, ale neznám milovní-
ka aut, který by si řekl: wow, to je super. Beru auta pocitově. Upřímně, 
když si do nich sednu, začne mi tlouct srdce a stoupá endorfin.

Modelka a majitelka 
modelingové 
agentury se 
poprvé do širšího 
povědomí dostala 
účastí ve finále 
Miss ČR. Angažuje 
se i v úspěšném 
charitativním 
projektu, se kterým 
ji spojuje silný 
osobní příběh. 
Milovnice rychlých 
vozů a vášnivá 
řidička se nyní stala 
ambasadorkou 
Scuderia Praha.
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Když si sednu do auta, začnemi tlouct srdce 
a stoupá endorfin.

V osmnácti devatenácti jsem snila o tom, že budu mít svůj autosa-
lon, ale v té době má člověk jiné představy o realitě. Vždy jsem chtěla 
dělat něco spojeného s auty a to se mi podařilo.

Zajímají tě i klasická auta?
Líbí se mi, ale nejsem žádný odborník a na akce s klasickými auty 
nejezdím úplně cíleně.

Ale jednoho klasika máš...
Chtěla jsem veterána a věděla jsem, že to bude Ferrari. Když jsem si 
dala dohromady hodnotu a to, jak se mi líbí, padla volba na Testarossu. 
Líbí se mi, chodím se na ni dívat, ale nejezdím v ní.

Jezdíš rychle?
Myslím, že ano. Mám kamarády, co závodí v autech, a příliš nezaostá-
vám. Rychlost je pro mě nejlepší zdroj adrenalinu. Mám velký pud sebe-
záchovy, nikdy bych nejela na kolotoči hlavou dolů, nedělala bungee 
jumping, ale jak jde o rychlost v jakékoliv podobě, jsem ochotná jít tro-
chu za hranice ostatních lidí a někdy i za své. Asi to má původ v tom, že 
jsem odmalička závodně lyžovala a tam se mi hranice trochu posunuly.

Na dálnici se docela bojím. Vím, jaké nehody se dějí, vím, kolik lidí 
se nedívá do zpětných zrcátek. Jsem doufám docela dobrý řidič, doká-
žu odhadovat, ale raději neriskuji.

Pojďme trochu do historie. Které bylo tvé 
první auto?
První auto, co jsem měla k dispozici, byl trojkový Golf od rodičů, to 
byla velká láska. Pak jsem měla Z4, tu jsem taky milovala, a první auto 
za vlastní peníze bylo SLK. Můj sen bylo vždycky Ferrari California.

Ten se splnil…
Ano. California naprosto splnila moje očekávání. Někdy se na něco člo-
věk těší a pak je zklamaný, ale to rozhodně nebyl tento případ.

Překvapila tě California něčím?
Asi ne… Ve všem mi vyhovuje. Někdy se dívám na auto a líbí se mi jen 
zepředu nebo zezadu nebo jen jízdní vlastnosti, ale tady mi perfektně 
sedí vše. Když ji postavím mezi ostatní Ferrari, co mají kamarádi, což 
jsou 458, 488, tedy nízká sportovní auta, tak si říkám, že to není úplný 
sporťák. Když do ní ale sednu, je to totální sportovní pocit z jízdy. Při-
tom se s tím autem dá normálně žít. Můžu jet po D1 do Ostravy, můžu 
naložit velkou tašku… Jedno z mála Ferrari, které umožňuje spojit 
praktický a sportovní styl života.

Jezdíš hodně?
Jezdím hodně. Miluji cestování v autě a z tohoto pohledu je pro mě cesta 
cíl. Často i za cenu, že si do kufru vezmu jen jedny šaty a jedny tenisky, 
protože víc se nevejde. V autě trávím většinu času, jak kvůli agentuře, tak 
i kvůi další práci. Nechodím do kanceláře, sedím v autě. (smích)

Zajímá tě, jak funguje technika ve tvém autě?
Technická stránka mě až tak nebere. Samozřejmě dokážu posoudit, 
jak to auto jede, když má tolik nebo tolik koní, takový nebo takový 

obsah. Tím to úplně nekončí, ale že bych si spravila převodovku, tak to 
ne. Maximálně si vyměním kolo. Spoustu věcí se ale za pochodu učím, 
a když se chlapi baví o technice, úplně to hltám.

Máš ještě nějaký automobilový sen? 
Nejkrásnější auto je pro mě LaFerrari, to je pro mě dokonalost…

Tam ti elektromotor nevadí?
Ne, jak jsem u toho auta na pět metrů, už mám to, co ve chvíli, kdy si 
do jiného auta sednu. Stála jsem nad tím autem a nechápala, jak něco 
takového může člověk vytvořit.

Když jsme spolu naposledy mluvili, tvá 
maminka rozjížděla mobilní hospic
Ondrášek a ty jsi pomáhala pořádáním
akcí v jeho prospěch. Stále se angažuješ? 
Jak se projektu daří?
Nemám žádné atestace, abych se mohla věnovat přímo zdravotnické 
činnosti. Snažím se pomáhat se sháněním sponzorů a zviditelněním. 
Dělám akce, jejichž výtěžek jde na mobilní hospic.

Rozvíjí se skvěle. Z původních pěti šesti zaměstnanců jich má dnes 
přes třicet, má už svůj stacionář, což je místo, kde jsou permanent-
ně zdravotní sestry našeho mobilního hospice, chodí tam doktorky 
a maminky, které mají smrtelně nemocné děti. Ty tam mohou nechat 
třeba na den a sestřičky se o ně starají. Není to klasický kamenný hos-
pic, kde jsou lidé přímo ubytovaní, ale je to přesto velká pomoc pro 
maminky.

Další nová věc je ta, že se hospic začal soustředit i na sourozence 
nemocných dětí, kteří jdou v těch chvílích v rodinách do pozadí, pro-
tože veškerá péče, pozornost a energie se logicky věnují nemocným 
dětem. Pro tyto sourozence se pořádají třeba výlety, aby tolik psychic-
ky netrpěli.

Mobilní hospic se jako první u nás zaměřil na nemocné děti. Posun 
za těch devět let, co jsme se neviděli, je značný a jsem na maminku 
a celý tým lidí pyšná, že tohle dokázali. Časem se vždy ukáže, jestli je 
daná charitativní činnost opravdová. Tady je to myslím na sto procent 
jasné. Hospic byl navíc zahrnut do pilotního projektu VZP, která nyní 
některé úkony hradí.

To je skvělé. Je to jiný svět než sportovní auta...
Lidé by si měli uvědomovat, že krásné věci a krásná auta jsou fajn, ale 
podstata života je někde jinde, nejspíš v pomoci druhým. Mít správně 
nastavené hodnoty je nejdůležitější. Na druhou stranu si i tohle doká-
žu užít, protože z vlastní zkušenosti vím, že zítra nebo pozítří může 
být všechno jinak a je potřeba žít naplno.

Jak odpočíváš?
Mám ráda aktivní odpočinek. Na pláži vydržím ležet tak den, ale mezi-
tím potřebuji plavat, jít na paddleboard, wakeboard, na vodní lyže, 
musím něco dělat. Nebo si ráno aspoň zaběhat a zacvičit.

Potřebuji sport k životu, aby mě nabíjel. Aerobik, TRX, bosu — 
nesnáším cvičení na strojích. Když někde jsem, už se dívám po tom, co 
by se tam dalo dělat za sport. ///
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 Potenciál 
revoluční Lancie 
D50 pomohl 
rozvinout Enzo 
Ferrari.



/// LEGENDY

N arodil se 22. dubna 1891 jako János Viktor v ital-
ském San Giorgio Cavanese maďarským přistě-
hovalcům, kteří přišli do země o rok dříve. Syn 
technického ředitele jedné z turínských továren 

nastoupil v 18 letech, po vystudování Instituto Professionale Operaio, 
jako technický kreslič v automobilce Rapid. V roce 1911 začal pracovat 
pod skvělým konstruktérem Carlem Cavallim ve Fiatu, který byl už 
v té době jedním z lídrů automobilového průmyslu. Již v roce 1921, ve 
svých 20 letech, se talentovaný konstruktér stal šéfem konstruk ční 
kanceláře Fiat a pracoval například na závodním speciálu Fiat 805. 
Tehdy se spřátelil s Luigim Bazzim a jejich profesní dráhy se měly pro-
tnout i v budoucnu.

ALFA ROMEO
Jistý Nicola Romeo v té době vyráběl pod licencí americké firmy Inger-
sol pozemní stroje v milánské továrně Alfa. Protože poválečná doba 
volala po mobilitě, Romeo se rozhodl ve své továrně produkovat auta 
pod značkou Alfa Romeo. V pionýrském věku automobilismu byl sport 
samospásným marketingovým nástrojem, a Romeo se proto rozhodl 
vrhnout se naplno do tohoto světa. 

První závodní vůz Alfa P1, který navrhl Giuseppe Morosi, byl zkla-
máním, a tak testovací jezdec značky Luigi Bazzi navrhl najmout 
mladého konstruktéra Fiatu Vittoria Jana. Fiat byl vyhlášenou líhní 
skvělých konstruktérů a získat mladého Jana nebylo lehké. Ve Fiatu 
si vydělal 1 800 lir měsíčně, v Alfě mu nabídli 3 500 lir za měsíc, 

Legendární konstruktér se zapsal do automobilové 
historie prací pro několik věhlasných značek. Zásadním 
způsobem pomohl budovat základy slávy a prestiže italských 
sportovních vozů, které trvají dodnes. Vittorio Jano patří mezi 
nejvýznamnější osobnosti automobilového sportu.

VITTORIO 
JANO

  text luca morbidelli    foto archiv redakce, scuderia, sotheby’s
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ubytování a další výhody. Nabídku tedy přijal. Po svém příchodu začal 
radikálně měnit zažité pořádky. Konstruktéři byli například zvyklí 
motory na testovací lavici „trápit“ pod plným výkonem maximálně 
30 vteřin. Když to Jano viděl, nastavil plný plyn, páku zatížil závažím 
a prohlásil: „Je pět hodin, jdu domů něco sníst, kolem osmé očekávám 
informace, jak si motor vede.“

Prvním závodním strojem milánské značky, který Jano vytvořil, 
byla Alfa P2. Při konstrukci tohoto automobilu ještě čerpal z know-

-how nabytého ve Fiatu. Motor vozu měl ve své době nejvyšší litrový 
výkon mezi vozy Grand Prix. Už svůj první závod P2, řízená Antoniem 
Ascarim, vyhrála a následovalo vítězství v Grand Prix v Lyonu. Vittorio 
Jano však pro značku navrhoval i cestovní vozy.

Na závodním poli Alfa Romeo absolutně dominovala všemu ostat-
nímu na čtyřech kolech. Dobře to ilustruje historka z belgické Grand 
Prix z roku 1925. Všechny vozy oblíbeného domácího týmu Delage 
odstoupily a závod se stal exhibicí Ascariho a Campariho v Alfách. 
K výrazné a velmi hlučné nelibosti místních fanoušků. Jano reagoval 
ve velkém stylu: svolal oba jezdce do boxů, nechal jejich vozy dotan-
kovat, poté umýt a vyleštit. Opodál si nechal na velký stůl připravit 
pohoštění a významně si na něm pochutnával, hluchý k pokřikování 
nepřejícných fanoušků. Za nějaký čas se vozy vrátily na závodní dráhu 
a s přehledem vyhrály.

V roce 1932 následoval vůz P3 Monoposto, předobraz všech závod-
ních monopostů té doby. Osmiválcový motor tvořily dva čtyřválcové 
bloky, každý s vlastním přeplňováním Roots. Jednou z předností moto-
ru byla síla v malých otáčkách. Výkon se přenášel na zadní kola dvěma 
hřídelemi, což umožnilo sedlo jezdce umístěné mezi nimi usadit 
výrazně níže. Odpružení listovými pery bylo o tři roky později nahra-
zeno nezávislým systémem Dubonnet.

Hned při prvním startu vyhrál Tazio Nuvolari italskou Grand 
Prix a ve stejném roce P3 dojela pro zlato ještě pětkrát. Později se 
vůz dočkal svého nejslavnějšího vítězství, když Nuvolari na německé 
Grand Prix porazil před zraky nacistických pohlavárů na tribunách 
silné německé týmy Mercedes a Auto Union.

LANCIA 
Když v roce 1937 zemřel Vincenzo Lancia, chopil se Vittorio Jano 
výzvy vést konstrukční kancelář věhlasné značky. Pod jeho vedením 
zde vznikla například revoluční Lancia Aurelia, poháněná prvním pro-
dukčním motorem koncepce V6. Motor s úhlem válců 60° vyvinul pod 
Janovým vedením Francesco de Virgilio. Krásné Gran Turismo bylo 
také prvním vozem standardně vybaveným radiálními pneumatikami. 

Závodní verze Aurelie na sebe nenechala dlouho čekat. Vůz 
s názvem Aurelia B20 GT byl prvním závodním strojem v tehdy 45leté 
historii firmy. Získal řadu vítězství v rally a také na Le Mans, což znač-
ku motivovalo k tvorbě pravého závodního speciálu. Vznikl tak vůz 
D20, který například v náročném závodě Mille Miglia roku 1953 vybo-
joval bronz navzdory silné konkurenci Alfy Romeo a Ferrari. Úspěchy 
dráždily apetit závodního oddělení, a tak dal Gianni Lancia zelenou 
dalším sportovním vozům. Vznikl vůz D23 s otevřenou karoserií od 
Pinin Fariny a také D24. Objem motoru postupně rostl až k 3,3 litru, 
výkon k 265 koním, vytříbenější chování dodalo zavěšení De-Dion. Po 
chaotickém debutu v Monze přišel úspěch v Carrera Panamericana, 
kde vozy Lancia D24 obsadily první tři místa. O rok později D24 získa-
ly řadu vítězství v silničních závodech Mille Miglia a Targa Florio. Lan-
cia však později ze závodního programu odstoupila, aby se tým mohl 
zaměřit na pokoření další mety — Grand Prix.

V roce 1954 tak vznikl revoluční vůz Lancia D50, ve kterém 
Jano zúročil vše, co se dosud naučil, ale především přišel s řadou 
zcela nových konstrukčních prvků: motor, dvaapůllitrový osmi-
válec, tvořil pevnostně namáhanou součást šasi. Navíc byla jeho 
podélná osa vychýlena od osy vozu, aby hřídel míjela sedlo jezdce. 

 GP v Monze roku 1932 — 
Jano stojí na zídce v boxech. 
Nuvolari u vozu pomáhá 
s tankováním.

 Peter Collins s Ferrari 
246 Dino na britské GP 
v Silverstonu (1958).



Charakteristické postranní nádrže zachovávaly rozložení hmotnosti 
vozu i při úbytku paliva a výrazně zmenšily čelní plochu vozu. Mezi 
menší technické vychytávky patřila třeba žebrovaná vodítka venti-
lů pro jejich lepší chlazení. Vůz byl vyvíjen s ohledem na minimální 
hmotnost (byl o 70 kg lehčí než konkurenční Mercedes) a maximální 
účinnost.

Hned v prvním závodě získal Alberto Ascari pole position i nejlepší 
čas na kolo, závod však nedokončil kvůli problému se spojkou. První 
výhry dosáhli Ascari a Luigi Villoresi až v nemistrovském závodě 
v Turíně. Smůla i technické problémy pronásledovaly vozy D50 i nadá-
le. V Monte Carlu byl Ascari ve vedení, když byl při výjezdu z tunelu 
oslepen slunečními paprsky, nezvládl šikanu a skončil se zlomeným 
nosem v moři. O čtyři dny později byl opět na dráze a sledoval trénink 
vozů Ferrari. Zde se rozhodl vyzkoušet Castellottiho Ferrari, do vozu 
usedl jen v civilním oblečení a vypůjčené přilbě. Po pár kolech však 
tragicky havaroval. 

FERRARI
Smrt Alberta Ascariho ovlivnila vedení Lancie natolik, že se rozhod-
lo se ze závodění stáhnout. Závodní tým, včetně techniky, náhrad-
ních dílů i Vittoria Jana, převzal pod svá křídla Enzo Ferrari, který 
se s Janem znal od jejich společného působení v Alfě Romeo. Vůz 
D50 měl evidentně značný potenciál, ale byl v zatáčkách nestabil-
ní a přetáčivý, což nejspíš souviselo i s umístěním nádrží. Ferrari to 
dobře věděl a jeho zkušenosti pomohly vyladit vůz k dokonalosti. Po 
takřka dvouleté pauze tak měl „commendatore“ stroj, na němž mohl 
po odchodu konstruktéra Lamprediho stavět. S upraveným strojem, 
nazvaným Lancia-Ferrari D50 nebo jen Ferrari D50, získal Juan Manu-
el Fangio v roce 1956 Pohár jezdců v Grand Prix. Celkem D50 vyhrála 
pět závodů F1 ze 14, kterých se účastnila.

Vittorio Jano u Ferrari působil dále. S Enzovým synem Dinem pra-
coval na novém motoru V6 pro formuli 2. Premiéry motoru se však 
mladý Dino nedožil, rok před jeho premiérou, v roce 1956, zemřel na 
svalovou dystrofii. Úspěšný motor V6 Dino byl použit v mnoha pro-
dukčních vozech Ferrari, než byl v půlce šedesátých let nahrazen 
osmiválcem. Motory V6 a V8 z dílny Vittoria Jana postupně v závodním 
oddělení vytlačily starší motory Lamprediho a Colomba.

Podobně jako Enzo Ferrari, i Vittorio Jano přišel o přibližně deset 
let později, v roce 1965, o syna. Ještě ve stejném roce ho to spolu s dia-
gnózou smrtelné nemoci přimělo k rozhodnutí dobrovolně ukončit 
svůj život. Bylo to měsíc před jeho 74. narozeninami. ///

 Janův šestiválec
SOHC z roku 1927.

 Předváleční rivalové v roce 
1955: Jano (vlevo) a šéf 
závodního týmu Mercedes 
Neubauer, mezi nimi Ascari.

 Vittorio Jano před slavnou 
Alfa Romeo P2.
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N a špičce „italské boty“ na vás čekají pláže, které 
v posledních letech získaly několik ocenění, a při-
tom se často o ně nemusíte s nikým dělit. Moře je 
tu prý jedno z nejčistších v celé Evropě. Ve skuteč-

nosti je Kalábrie převážně hornatá. Vyplňují ji Jižní Apeniny a hory, 
horské masívy, kopcovitá krajina tvoří přes 90 % její rozlohy. Nejvyš-
ší vrchol Serra Dolcedorme (2 267 m) hledejte v pohoří Pollino, které 
je s plochou skoro 2 000 km² největším národním parkem v Itálii. 
Kalábrie má, díky svému protáhlému tvaru pořádně dlouhé pobřeží. 
Na západě se můžete koupat v Tyrhénském moři, na východě v Jón-
ském. Na ploše 15 079 km² (jako Středočeský a Pardubický kraj dohro-
mady) zde žije téměř dva miliony obyvatel.

   text hynek adámek    foto istock a archiv autora/// ROAD TRIP 

Neuvěřitelný klid. Nikam se tu nespěchá. To je 
Kalábrie. Z Maranella, hlavního města náboženství 
Ferrari, je to na jih Itálie skoro tisíc kilometrů. 
Daleko? Jak se to vezme. Kalábrie bude ještě dlouho 
jedním z nejméně rozvinutých krajů a dojet až sem 
znamená setkat se s autentickými zážitky a poznat 
Itálii bez příkras, bez make-upu a cizích chutí. 

KALÁBRIE
Tam, kde žil Pythagoras… 



KALÁBRIE

Mytickým skalám Scilla, které 
jsou ve dvanáctém zpěvu 
Odyssey popisovány jako sídlo 
šestihlavého netvora, vládne 
středověká tvrz.
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lety nazval nejkrásnějším kilometrem Itálie. Za návštěvu Reggia stojí 
i Museo Nazionale. Hlavním lákadlem jsou v něm dvě bronzové sochy 
řeckých válečníků v nadživotní velikosti, vytažené z Jónského moře 
u Riace v roce 1972. Za další antickou památkou pak musíte až do 
odkryté a částečně zrestaurované římské vily v Casignany na druhé 
straně poloostrova. 

Catanzaro — dnešní hlavní město Kalábrie. Leží v nejužším místě 
Apeninského poloostrova. Za dobrého počasí jsou tak z něj vidět břehy 

KDE SE URČITĚ ZASTAVIT? 
Reggio di Calabria — město, co má trochu smůlu. Nejdříve ho 
ovlivnilo řádění sicilské sopky Etny a zemětřesení poničila většinu 
historických budov. V roce 1970 pak přišlo o status hlavního města 
Kalábrie, když ho vystřídalo sto šedesát kilometrů vzdálené Catanza-
ro. Občas ho nazývají kolébkou evropské kultury, ale možná budete 
mít pocit, jako by se ze ztráty významu pořád nevzpamatovalo. Nej-
fotogeničtější je při procházce podél moře a určitě nejhezčím místem 
je promenáda Lungomare. Básník Gabriele d’Annuzio ji už před sto 



Jónského i Tyrhénského moře. K prohlídce je tu katedrála z roku 
1121, respektive stavba, která vznikla po vybombardování té původní 
v roce 1943. Zajímavá je i bazilika Immacolata a zbytky normanského 
hradu. Hlavně stojí za to procházka místními uličkami. Ve městě obje-
víte množství zajímavě řešených mostů. Jeden z nich, Ponte Bisantis, 
patří svou délkou 468 metrů k největším betonovým mostům starého 
kontinentu.

Gerace — středověký živý skanzen. Podle legendy prý kvůli malá-
rii a útokům pirátů opustili původní obyvatelé pobřeží. Útočiště našli 
až ve vnitrozemí na obrovském skalním masivu. Postavili si městečko 
Gerace. Dominantou se stala katedrála, která je označována za největ-
ší církevní stavbu v Kalábrii. V Gerace se nachází spousta malých kos-
telíků. Za zmínku stojí třeba kostel sv. Františka s bohatě zdobenými 
oltáři.

CHCETE NA PLÁŽ?
K těm nejkrásnějším se musí k Capo Vaticano — mysu, který je srdcem 
Kalábrie a jejím nejúchvatnějším místem. Výhled ze zdejších útesů je 
magický, a když máte navíc štěstí, zahlédnete i skoro šedesát kilomet-
rů vzdálenou sopku Stromboli. Přímo pod sebou tady máte nejkrásněj-
ší pláže Itálie. K některým se dostanete pěšinkou od parkoviště Belve-
der Nord. Následný výšlap je náročný, ale stojí to za to. Jinou možností 
je vyrazit k nim na lodi či zapůjčeném šlapadle. Dál v zátoce Groticelle 
už jsou pláže snadno dostupné a víc obsazené. Ještě před pár lety se tu 
turisté objevovali jen sporadicky. To dnes už sice, ale narváno jako ve 
Španělsku či Egyptě zde rozhodně hned tak nebude. 

HISTORICKÉ SEXY MĚSTEČKO
Jak jinak dnes asi nazvat Tropeu, městečko osm kilometrů od Capo 
Vaticano. Má přibližně 6 775 obyvatel a je jedním z nejnavštěvova-
nějších a nejkrásnějších měst Kalábrie. Kostely, františkánský klášter, 
katedrála z 12. století. Narazíte i na několik památek odkazujících na 
řecké a římské období. Většina návštěvníků je ubytována v okolí města 
a centrum tady žije dlouho do noci. Unikátní záběry nabízí skalní ost-
roh Isola Bella, na kterém se tyčí kostel Santa Maria dell’Isola, který je 
emblémem města. Prošel celou řadou úprav a renovací. Interiér má tři 
lodě a pochází z 18. století. Fragmenty na hrobkách jsou z dílny mistra 
Mileta. Svatyně patřila jedné ze 400 byzantinských mnišských komu-
nit, které byly v Kalábrii objeveny. Dál za Tropeou najdete dvě pěkné 
malé pláže podobného rázu jako pod majákem Belveder. Z moře je 
odtud navíc výborný výhled na starobylé centrum. Zaparkovat můžete 
zadarmo na Via Michelino a dolů sejít po kamenném schodišti.

PRO GURMÁNY
Kalábrie, to je zemědělství postavené na pěstování olivovníků (kraj je 
na druhém místě v Itálii z hlediska výroby oleje), vinné révy a citrusů. 
Lokální kuchyně se skládá z domácích těstovin s rajčatovou omáčkou, 
z jehněčího a uzeného masa, plněných lilků, nakládané zeleniny a na 

 Kostel Santa 
Maria dell’Isola 
se nachází na 
skalnatém útesu 
u moře a tvoří 
jednu z dominant 
města Tropea.

Unikátní záběry nabízí skalní 
ostroh Isola Bella, na kterém 
se tyčí kostel Santa Maria 
dell’Isola.
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pobřeží z ryb. Vyrábí se tady sýry provolone, caciocavallo, scamorza 
nebo ricotta. 

Díky řeckým kolonizátorům, kteří rychle odhalili potenciál zdejší 
krajiny pro vinařství, si starověká Kalábrie vysloužila přezdívku Oino-
tria — země vína. Nejvíce se proslavila oblast rozložená při pobřeží 
Jónského moře, severně od města Krotón. Víno odtud bylo v Řecku 
pokládáno za jedno z nejlahodnějších vůbec. Tato oblast má reno-
mé i v současnosti a odrůdová vína Ciro jsou chloubou kalábrijského 
vinařství. 

Určitě nevynechejte městečko Pizzo Calabro. Na skalnaté plošině 
nad mořem mají malý kostelík vytesaný do skály, který v 17. století 
vybudovali neapolští námořníci jako poděkování, že přežili ohromnou 
bouři. O dvě staletí později místní umělec prostory rozšířil a vyzdobil 
je desítkami soch světců vytesaných do pískovce. Dodnes se v tradici 
pokračuje a můžete zde narazit i na sochu Fidela Castra. 

Důležitější ale je, že jste přímo v rodišti zmrzlinového dezertu tar-
tufo. Dostanete ho v každém podniku. Všude bude výborný.

Tartufo je zmrzlinová koule plněná likérem nebo ovocem a obale-
ná v čokoládě, oříšcích, případně kokosu. Tento dezert vznikl náho-
dou. Místní cukrář se chtěl zavděčit šlechtici ze Savojska, který přijel 
na inspekci a který miloval čokoládu a lanýže. Cukrář proto vytvořil 
zmrzlinovou kouli obalenou v čokoládě, která připomínala lanýžo-
vý bonbon, a podal ji princi. Kulinářský pokus s nejistým výsledkem. 
Jenže tento měl úspěch a dnes se tartufo servíruje v kavárnách po 
celém světě. 

Dejte si taky trochu načas a na chvíli se zastavte v krajině u citruso-
vých plantáží. Určitě narazíte na kalábrijský bergamot (Citrus berga-
mia). Z jeho plodů velikosti pomeranče a barvou podobných citronu se 
získávají silice pro vůně a chutě čajů Earl Grey. V Kalábrii se ho pěstuje 
80 % světové produkce.

VZHŮRU DO VESNICE DUCHŮ  
Pobřeží s plážemi je obraz Kalábrie z prospektů většiny cestovních 
kanceláří. Jenže převážnou většinu rozlohy tvoří hory a vyrazit od 

 Folklorní tanec tarantella vyjadřuje temperament Kalábrijců. 

 Živé úzké uličky italských měst mají pro našince neodolatelné kouzlo.

 Klasický kalábrijský salám.

místní ferrari club  ————————————————————————

Via Nazionale Pentimele 153/F 
89122 Reggio Calabria 
CF: 92078930804 
096 54 63 43
scuderiaferrariclubreggiocalabria.it
reggiocalabria@scuderiaferrari.club
 

tipy na ubytování  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Těch běžných je, podle nabídek na 
specializovaných webech spousta. 
Náročnějším se určitě bude líbit: 

Hotel Ipomea Club, Capo Vaticano 
Hotel Bravo Club, Pizzo Calabro 
Hotel Panta Rei, Parghelia

ostatní tipy  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počasí: www.meteo.it
Dálnice – poplatky: www.autostrade.it

kniha na cestu  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud máte rádi fantasy literatu-
ru, doporučuji vzít si s sebou román 
V Kalábrii od Petera Beagla.



moře do vnitrozemí se určitě vyplatí. Například z Reggio di Calabria 
je to do „vesnice duchů“ Pentidattila asi 35 km. Dojedete ke skalnímu 
útvaru připomínajícímu otevřenou ruku, pod nímž se rozkládají domy 
liduprázdné vesnice. Jste v nejznámějším a nejfotografovanějších místě 
Kalábrie. Pentidattilo se proslavilo díky rozhodnutí o kompletním 
vystěhování na základě posudku civilní obrany z poloviny šedesátých 
let 20. století. Zdejší provincie Reggio se rozkládá v seizmicky aktivní 
oblasti a údajně hrozilo extrémní nebezpečí sesuvu. Lidé zmizeli. Na 
vesnici působí jen čas. Jinak se nic neděje. A nebezpečí? V následují-
cích desetiletích byly všechny vesnice v oblasti zemětřesením nějakým 
způsobem zasaženy. Všechny, až na Pentidattilo. Někdy předpovědi 
nevyjdou. 

CESTOU DO DRSNÝCH HOR
Když už se budete toulat opuštěnou vesnicí, zkuste potom odtud cestu 
do hor. Stojí to za to. Autem se nejdříve dostanete skoro k moři a pak 

stoupáte do výšky 1 400 m. Zajímavých 55 km pohořím Aspromonte 
(už je to národní park) do střediska Gambarie. Aspromonte ve volném 
překladu znamená Drsné hory a název mu prý dali místní zemědělci, 
když tady s obtížemi budovali terasy pro pěstování plodin. Cesta do 
Gambarie, turistického srdce oblasti, vede krajinou s vesnicemi bez 
vlivů turistů, kde je každý návštěvník atrakcí. Počítejte s tím, že i v létě 
tady mohou být nejvyšší teploty jen kolem 15 0C. Gambarii ale neopou-
štějte hned, turistika po okolí se vyplatí. 

Pro všechny fandy Itálie je Kalábrie nádherná na první dobrou. 
Ostatní si toto hornaté území, kde část života strávil Pythagoras a kde 
se narodil filozof, teolog, astrolog a básník Tommaso Campanella, spo-
lehlivě získá na druhý pohled. ///

Středověké Stilo nese byzantské 
rysy i prvky baroka.
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/// FASCINACE  text redakce    foto ferrari s. p. a.



N ejčerstvějším výtvorem programu one-off, který 
nejnáročnějším zákazníkům Ferrari umožňuje 
stavbu vozu na míru, včetně unikátního designu, 
je model SP38. Novému majiteli byl vysněný soli-

tér slavnostně předán na okruhu Fiorano, kde zároveň odkroužil sérii 
několika ostrých kol.

Design vznikl v designovém centru Ferrari, technika pochází 
z vozu 488 GTB. Anonymní klient — automobilka ho charakterizovala 
jako jednoho z nejoddanějších zákazníků Ferrari — chtěl, aby podoba 
vozu vyjádřila jeho vášeň pro závodění. Výsledkem je vůz, který obsto-
jí stejně dobře na silnici i na závodní trati, přitom je v něm obsažena 
veškerá krása a inovační duch silničních vozů Ferrari.

Úzká přední světla, inspirovaná vozem 308 GTB, spolu se zadním 
křídlem, po vzoru legendárního F40 po stranách zapuštěným do boků 
vozu, opticky posouvají těžiště ploch blíže k zádi vozu, než je tomu 
u „dárce“ techniky 488 GTB.

Interiér vozu je zcela dle tradic programu Tailor Made vyroben na 
míru a dotváří dramatický charakter vozu. Veřejnosti se vůz poprvé 
představil naživo během Concorso d’Eleganza Villa d’Este poslední 
květnový víkend. ///

Inspiroval se u ikonických vozů Ferrari 
let minulých, jeho technika je ale nanejvýš 
současná. Obstojí na závodním okruhu 
i na cestách a je jediný na světě. 
Solitér z Maranella.

Splněný sen
FERRARI 
SP38
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/// FASHION STORY

VE 
ZNAMENÍ 
ZÁVODŮ

  text redakce    foto ferrari s. p. a.



Nová kolekce Scuderia Ferrari čerpá inspiraci 
pro své barvy a grafické elementy ze světa závodů. 
Lehkost, síla, flexibilita a prodyšnost jsou hlavními atributy 
volnočasového oblečení.
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BREITLING NAVITIMER SUPER 8
Breitling nás nechává nahlédnout do své aviatické historie. Nový model je inspi-
rován stopkami Reference 637, které nosili letci během druhé světové války při-
pevněné na stehnu. Hodinky měly pouzdro o průměru 46 mm, respektive 50 mm 
i s velkou lunetou. Velká korunka i otočná luneta byly tvarovány pro pohodlné 
použití i v rukavicích. Nové hodinky zachovávají většinu těchto atributů, včetně 
velikosti. Breitlingy, jaké tu chyběly.

strojek  ——————————————————————————————————————————                   automatický, dodává Tudor
pouzdro  —————————————————————————————————————————————————————————  ocel, 50 mm
vodotěsnost  ————————————————————————————————————————————————————————————    30 m
cena  ———————————————————————————————————————————————————————  dosud neuvedena

VKUSU
Možná že v tak tradičním a konzervativním světě, jakým 
hodinářství je, by novinky ani nebyly třeba, ale jsou tu. Nové 
hodinky jsou důkazem toho, že značky, i když nejsou hnány 
vpřed vášní pro výkon, ani vzad ekologickými limity, neúnavně 
pracují, aby představily nové materiály, nové funkce i nový 
přístup k tradičním tématům.
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CHOPARD MILLE 
MIGLIA 2018 RACE 
EDITION
Chopard letos slaví 30 let partnerství 
s legendárním závodem Mille Miglia, 
který vede z Brescii do Říma. Vydal 
k tomu novou edici svého chronogra-
fu, která nese všechny „povinné“ prvky 
této řady: chronograf se třemi subčí-
selníky, výrazné červené prvky, logo 
Mille Miglia na číselníku a pásek z per-
forované kůže, evokující sedačky spor-
tovních strojů, nebo volitelně ikonický 
kaučukový pásek se vzorem pneuma-
tiky Dunlop. Číselník v barvě antracitu 
evokuje nerezový plech. Důležitá je 
zadní strana hodinek, kde nápis „Cho-
pard & Mille Miglia 30 anni di passione“ 
na safírovém skle označuje příslušnost 
k letošní limitované edici 1 000 kusů 
v oceli a 100 ve zlatě.

strojek  — automatický chronograf, ETA 
pouzdro  ————  ocel / růžové zlato, 42 mm
vodotěsnost  ——————————————————————————  50 m
cena  ———————————————————————————————     5 170 EUR

LONGINES 
HYDRO-
CONQUEST 43
Oblíbené potápky švýcarské značky 
letos vyrostly na průměr 43 mm. Odol-
nosti hodinek přispívá výrazná ochra-
na korunky i vložka lunety z keramiky. 
Časomíra připravená na dobrodružství 
pod hladinou.

strojek  ————————————————  automatický, ETA 
pouzdro———————————————————————— ocel, 43 mm
vodotěsnost  ———————————————————————— 300 m
cena  ——————————————————————————————— 1 400 EUR

   Historický 
Breitling 
Reference 637.

  text luca morbidelli    foto archiv značek/// GADGETS 
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NOMOS 
GLASHÜTTE 
AUTOBAHN
Německá značka z proslulé hodinářské 
oblasti v Glashütte připravila hodin-
ky věnované autům. Nejde však o kus 
prosáklý kdovíjakou dynamikou a adre-
nalinem. Spíše nonšalantní elegan-
ce hodinek jde v duchu designového 
minimalismu, který je značce vlastní. 
Inspirace světem aut není prvopláno-
vá a pro každého. Kdo však ví, pozná 
v pruhu tvořeném luminiscenční bar-
vou pokrytými kruhovými výsečemi 
na číselníku a vlastně i v písmu číslic 
inspiraci v přístrojových deskách kla-
sických aut.

BVLGARI OCTO 
FINISSIMO 
TOURBILLON 
AUTOMATIC
Partnerská značka Maserati předsta-
vila kromě velmi působivé pískované 
verze svého ikonického modelu Octo 
Finissimo také vrcholné provedení 
s tourbillonem. Nejitalštější ze všech 
švýcarských značek zde již počtvr-
té stanovila rekord v tenkosti svých 
mechanických strojků. Tentokrát se 
i s tourbillonem vešly do neuvěřitel-
ných 3,95 mm.

strojek  ——————————————————————— automatický 
s tourbillonem, in-house 

pouzdro———————————————————————  titan, 42 mm
vodotěsnost  —————————————————————————— 30 m
cena  ————————————————————————————    125 000 EUR

strojek  —————————— automatický, in-house 
pouzdro————————————————————————  ocel, 41 mm
vodotěsnost  —————————————————————————200 m
cena  ———————————————————————————     110 600  CHF

strojek  —————————— automatický, in-house 
pouzdro————————————————— keramika, 45 mm
vodotěsnost  —————————————————————————100 m
cena  —————————————————————————————   24 900  CHF

HUBLOT BIG BANG 
UNICO RED MAGIC
Hublot vždy sázel na high-tech mate-
riály a tento nový kousek není výjim-
kou. Je téměř celý vyroben z nové-
ho druhu keramiky, která je tvrdší 
a dá se obarvit na velmi syté odstíny. 
Dříve jsme tento materiál mohli vidět 
na lunetě modelu Ferrari Unico Car-
bon Red Ceramic. Jinak zůstává vše 
v duchu mladé tradice značky: propra-
cované pouzdro Big Bang, automatický 
chronograf, mohutný dojem. Limitova-
ná edice 500 kusů.

TUDOR BLACK 
BAY GMT
Tudor, jedna z mála značek, které doká-
zaly v tomto století stvořit něco iko-
nického, rozšířila svou atraktivní retro 
potápěčskou řadu Black Bay o hodin-
ky s druhou časovou zónou. Hodiny 
v druhé zóně zobrazuje červená ručka 
na 24hodinové škále na otočné lunetě. 
Ta má pro rozlišení denních a nočních 
hodin dvě barevné zóny. „Pepsi“ prove-
dení se samozřejmě inspirovalo u ses-
terského Rolexu. K výraznému stylu 
hodinek přibyla navíc užitečná funkce 
a časomíra tak patří mezi „nejobletova-
nější“ letošní novinky.

strojek  ———————— automatický, in-housee 
průměr  ———————————————————————————————— 41 mm
vodotěsnost  ———————————————————————— 200 m
cena  —————————————————     13 400 CHF (na kůži) 

3 700 CHF (na ocelovém tahu)



AD



D nes je jasné, že právě Itálie je stále centrem světo-
vé módy a kolébkou nejsilnější sestavy návrhářů 
druhé poloviny 20. století. Italové měli totiž kromě 
po staletí pěstěného vkusu zároveň odvahu odvrh-

nout zastaralé tvary a podívat se na svět krásy moderníma očima. Cen-
trem současné módy je Milán, ale kdybychom měli zapátrat v historii, 
odkud se úspěch italského oblékání bere, dorazili bychom do Floren-
cie 14. století. Tu tehdy obývaly nejbohatší rody té doby a všechny byly 
posedlé honosným oblékáním. A Florencie diktovala i 20. století, když 
tu na jeho počátku vlivný podnikatel Giovanni Battista Giorgini pořá-
dal první módní přehlídky a vytvářel kontakty na světové prodejce 
módních kolekcí.

Nejvíce však italské módě pomohl filmový průmysl. Do Itálie 
i kvůli jejímu příznivému klimatu a technickému zázemí jezdily točit 
americké filmové štáby, ovšem o kostýmy herců se postaraly míst-
ní krejčovské salony. Americké filmové hvězdy pochopitelně razi-
ly trendy a byly všude následovány houfem paparazzi, takže slavné 
tváře v šik oblecích se v médiích automaticky propojily s prostředím 
italských měst. Diváci byli okouzleni šarmem protagonistů Prázdnin 
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  text ivan adamovič     foto istock, prada, versace, dolce & gabbana, armani

V padesátých letech minulého století se v Itálii konal 
hospodářský zázrak. Země se rychle vzpamatovala ze 

světové války a brzy začala diktovat světu možná
mocnější zbraní — krásou. Na světovou špičku se

dostal nejen italský design, ale i móda.

MÓDNÍ 
OLYMP 
se nachází v Miláně

/// DESIGN 



Módní průmysl je 
oblastí, kde být gay 
není žádné stigma,
spíše naopak.

 Fotka z kampaně Dolce & Gabbana (2013).



v Římě či 9 a ½ týdne. Liz Taylor nakupovala během natáčení Kleopat-
ry zásadně boty značky Bulgari, což bylo, jak se v žertu tvrdilo, jediné 
italské slovo, které znala.

GIANNI VERSACE
Letos je to právě 40 let, kdy byla založena firma Versace, pojmenova-
ná podle návrháře Gianniho Versaceho. Jako firemní značku si zvo-
lil hlavu medúzy, což má hned dvě vysvětlení. Jednak to byl výjev ze 
starého chodníku, kde si zakladatel hrál jako malý chlapec. Zároveň 
medúza symbolizuje moc, jakou má móda nad svými uživateli. Jakmile 
ji spatří, nedokážou odtrhnout zrak. Jsou navždy polapeni.

Od počátku to byl tandem sourozenecké dvojice, zatímco Gianni 
se staral o střihy, jeho sestra Donnatella například pečovala o kontakt 
s modelkami, které se i díky Versaceho slávě záhy staly supermodelka-
mi. V roce 1993 Donnatella založila značku Versus s módou pro mladé. 
Gianni měl velkou výhodu v tom, že byl sám krejčí, takže rozuměl 
všem střihům a každý nový model ze své kolekce nejprve vyzkoušel 
sám na sobě. Zatímco Armaniho modely se nejčastěji promenovaly po 
červeném filmovém koberci, Versace šatil hvězdy hudebního průmys-
lu, jako byl Michael Jackson, Madonna či Elton John. Ve svých padesáti 
letech byl Versace zastřelen na schodišti před svým domem psychopa-
tickým vrahem Andrewem Cunananem. Podle této tragické události 
vznikl letos film Zavraždění Gianniho Versaceho.

GIORGIO ARMANI
Je považován za ikonu italského designu číslo 1. Proslul čistými klasic-
kými liniemi, uměřenou barevností. Jeho modely se skutečně dají nosit 
během dne a nejsou určeny jen k exkluzivním příležitostem. Svou 
značku založil v roce 1975, v současné době vykazuje obrat 1,6 mili-
ardy dolarů ročně. Jeho cesta ke slávě byla klikatá. Tři roky studoval 
medicínu, ale jeho studia přerušila vojna. Sloužil jako vojenský lékař 
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 Giorgio Armani je jedním 
z hybatelů světové módy.

 Aktuální výrazná kolekce 
značky Versace.



ve Veroně, kde se mu zalíbil svět módy. Po opuštění armády začal 
pracovat jako „oblékač figurín“ ve výkladních skříních obchodního 
domu. Brzy po založení vlastní značky začal spolupracovat s Holly-
woodem a staral se o ošacení herců ve filmech, což mu přineslo mezi-
národní věhlas. Značku rozšiřoval o další obory — Armani Jeans či 
parfémy, nechybí ale ani brýle, hodinky či značkové ponožky. Značka 
Armani se skutečně rozrostla v impérium a počátkem tisíciletí hostilo 
jeho produkty Guggenheimovo muzeum v New Yorku jako důkaz, že 
i módní návrhář může být v podstatě umělcem. Na rozdíl od většiny 
tvůrců módy má dnes již 83letý Armani blízko ke sportu, je sportov-
ním fanouškem, produkuje sportovní oblečení a několikrát šatil italský 
olympijský tým.

GUCCIO GUCCI
V roce 2016 byla značka Gucci vyhlášena nejlépe spravovanou a nej-
cennější obchodní značkou v Itálii. Firma tohoto jména orientovaná 
na luxusní zboží byla založena již v roce 1921 ve Florencii Gucciem 
Guccim, dosud žijícím nestorem módy. Zakladatel pracoval jako mladý 
námezdní zaměstnanec v hotelích v Paříži a Londýně a všiml si, jak 
důležitá jsou pro bohatou klientelu kvalitní zavazadla. Dnes nese jeho 
logo 278 značkových obchodů po celém světě. Současný kreativní ředi-
tel značky Alessandro Michele každým rokem překvapuje svou nápa-
ditostí. V poslední době projevil svou zálibu v připomínání retro stylů, 
například klasických britských textilií, v novém kontextu. Gucci je 
dnes součástí skupiny Kering Group, která patří ke špičce producentů 
luxusního zboží. V roce 2017 společnost prohlásila, že z důvodu ochra-
ny zvířat končí s používáním kožešin na svých výrobcích — ovšem 
kožené zboží prodává ve velkém dál. 

MARIO/MIUCCIA PRADA
Svou firmu založil Mario Prada v Miláně již v roce 1913. Zaměřil se na 
luxusní módní doplňky a zavazadla se zacílením na nejvyšší řemesl-
nou kvalitu. Zakladatelova vnučka Miuccia Prada se v sedmdesátých 
letech spojila s talentovaným návrhářem Patriziem Bertellim, vdala se 
za něj a začali dobývat nové trhy a rozšiřovat sortiment. Kuriózní je, že 
tato miliardářka byla v mládí členkou komunistické strany Itálie. Spo-
jení avantgardních postupů se špičkovou kvalitou je pro Pradu typické. 
Dominuje zejména ve zboží z kůže, obuvi a dámské módě, samozřej-
mostí je i vlastní značka parfému, nicméně podniká třeba i v oblasti 
mobilních telefonů. Značka je známá svou neustálou snahou o inova-
ci. Zavedla například nový typ obchodů nazývaných Prada Epicenter, 
které jsou designovány nejslavnějšími světovými architekty. Zasahují 
i do oblasti moderního umění a architektury. Miuccia Prada také zalo-
žila módní značku Miu Miu.

DOLCE & GABBANA
Módní průmysl je oblastí, kde být gay není žádné stigma, spíše naopak. 
Příkladem je úspěšná dvojice Domenico Dolce a Stefano Gabbana, 
kteří byli zpočátku i životními partnery. Nejsou to ovšem žádní tvrdí 
propagátoři odlišné sexuality — nechtějí být dokonce ani řazeni mezi 
gay návrháře a kontroverze vyvolaly jejich výroky kritizující umělé 
oplodnění a adopce dětí gayi. První z nich se narodil na Sicílii do rodi-
ny vlastnící textilní manufakturu. Druhý pochází z Milána, vystudoval 
grafický design, ale oba nakonec propadli módě. Společnou značku 
vytvořili v roce 1985. Jejich poznávacím znamením je nadčasový styl 
odkazující ke Středomoří a také pletená móda. Modely jsou praktic-
ké a uměřené, takže je můžete vídat i běžně na ulicích. Vizuálně se 
zpočátku inspirovali výtvarným stylem italského filmového neorea-
lismu z šedesátých let. Výrazně se prosadili na trhu parfémů. Vlajko-
vý obchod na milánském Corso Venezzia zahrnuje i pizzerii, holičství 
a luxusní lázně. Výtahem ke slávě pro ně byl okamžik, kdy si zpěvačka 
Madonna pořídila v roce 1990 jejich korzet posázený drahými kameny 
a uvedla v něm v Cannes svůj snímek S Madonnou v posteli.  ///

 Butik značky Prada v Miláně.

 Domenico Dolce a Stefano Gabbana.
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  text luca morbidelli    foto ferrari s. p. a./// KULTURA 

„Auto musíte 
nejdřív vysnít.“
Enzo Ferrari



E nzo Anselmo Ferrari se narodil 18. února 1898 v Mode-
ně. Podle rodného listu však byl o dva dny mladší, pro-
tože otec kvůli sněhové bouři nezvládl nahlásit naroze-
ní syna úřadům včas. Bouřlivý byl i profesní život Enza 

Ferrariho, zejména vztahy se členy jeho týmu. Byl známý tím, že udě-
lal cokoliv, aby ze svých konstruktérů a jezdců dostal maximum. Za 
vším vždy byla obrovská vášeň pro automobily i touha po vítězstvích. 
Začínal jako testovací jezdec firmy Costruzioni Meccaniche Nazionali, 
krátce nato začal také závodit. V závodění pokračoval pro značku Alfa 
Romeo, avšak po smrti Antonia Ascariho a narození svého syna se ze 
závodních okruhů přesunul do managementu a vývoje firmy. Zde také 
založil slavné závodní oddělení Scuderia Ferrari. Po odchodu od Alfy 

založil vlastní automobilku Auto-Avio Costruzioni, v roce 1947 potom 
konečně firmu Ferrari S. p. A. Zde mohl své vize rychlých elegantních 
vozů zhmotnit naplno.

Enzo Ferrari, zvaný „Commendatore“, nebyl jen geniální konstruk-
tér a úspěšný podnikatel s jasnou vizí, ale jaksi mimoděk byl i jedním 
z největších ambasadorů italského stylu obecně. Zemřel ve věku 
90 let v Maranellu. Na jeho přání o tom byla veřejnost informová-
na o dva dny později — podobně jako se o dva dny později dozvěděly 
úřady o jeho narození.

V rámci oslav 120. výročí narození Enza Ferrariho uspořádalo 
modenské muzeum nesoucí jeho jméno výstavu, která na fotografiích 
zachycuje tuto legendární osobnost v různých fázích jejího života.  ///

120 LET
OD NAROZENÍ
Enzo Ferrari, jedna z nejvýraznějších osobností automobilového 
průmyslu, se narodil před 120 lety. Nadaný závodník, 
konstruktér, podnikatel, a především člověk, který dokázal jít 
nekompromisně za naplněním svých vizí, je dodnes oslavován 
i mimo výročí svého narození.

Enzo Ferrari
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Termíny

  text redakce    foto ng prague

Letos je mnoho důvodů, 
proč naplnit asketický 

kufr svého rychlého 
vozu zavazadly a vyrazit 

do Benátek.

/// KULTURA 

B enátské bienále — Biennale di Venezia — představuje 
aktuální díla umělců (a od roku 1980 také architek-
tů) s přestávkami už od roku 1885. Výstava výtvar-
ného umění se koná každé dva roky. Později vznika-

ly přidružené expozice filmu (Benátský filmový festival), architektury 
(bienále architektury), divadla a hudby, které se konají každoročně. 
Posledním doplňkem je Mezinárodní výstava současného tance, která 
byla do schématu bienále zakomponována v roce 1999.

VOLNÝ PROSTOR
Českou republiku bude na bienále architektury zastupovat Kateřina 
Šedá. Tématem bienále bude Freespace, volný prostor, vyjadřující vel-
korysost ducha a smysl lidskosti jakožto centrální funkce architektu-
ry. Umělkyně se k tématu postavila poněkud podvratně a v projektu 
nazvaném UNES-CO ukazuje, co volný prostor není. Znepokojuje ji 
absence reálného života ve vylidněných turistických centrech, jako 
jsou Český Krumlov nebo právě Benátky, které fungují pouze jako kuli-
sa pro potěchu turistů. 

Autorkou stvořená fiktivní firma UNES-CO se tento trend poku-
sí zvrátit. V Krumlově by se tak měli do několika domů vrátit oby-
vatelé. Dostanou k dispozici startovací byty a obdrží mzdu za to, že 
v nich povedou běžný život. V pavilonu v Benátkách pak vznikne sídlo 
firmy UNES-CO, z nějž budou návštěvníci moci sledovat přímý přenos 
z Krumlova. ///

16. Benátské 
BIENÁLE

Ženy a Ferrari —
nevyřčený příběh

bienále architektury  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/05—25/11/2018
bienále tance ——————————————————————————————

22/06—01/07/2018
filmový festival  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/08—08/09/2018
bienále divadla  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/07—05/08/2018
bienále hudby  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/09—07/10/2018
www.labiennale.org



  text luca morbidelli    foto ferrari s. p. a.

V ýstavu s tímto názvem můžete zhlédnout v Muzeu 
Enza Ferrariho v Modeně. Výstava ikonických vozů 
Ferrari s linkou k slavným ženským osobnostem, 
které je řídily, má být poctou všem ženám, jež pomá-

haly a pomáhají budovat nádherný svět aut, ať už profesionálně, nebo 
jako zákaznice či řidičky.

Padesátá léta a zlatou éru filmového plátna zastupují například 
Ferrari 212 Inter z roku 1951, které řídila filmová hvězda Anna Magna-
ni — stejný model si oblíbila také ikonická Ingrid Bergman, dále 250 GT 
Berlinetta „Tdf“ z roku 1956 z pozůstalosti holywoodské herečky 
Normy Shearer. Šedesátá léta zastupuje například 250 GTO z roku 1962 
francouzské závodnice Annie de Montaigu a 250 LM z roku 1963, které 
si vybrala slavná americká herečka Jayne Mansfield.

Mezi novodobými vozy zde najdete například Ferrari FF zpěvačky 
Beyoncé, Ferrari 458 Speciale A Donny Karan nebo Ferrari California 
Ellen DeGeneres.

Přítomny jsou také vozy moderátorek slavnostního otevření, tedy 
Ferrari 458 Italia skotské zpěvačky Amy Macdonald a Ferrari 458 Italia 
GT3 a okruhové Ferrari 488 Challenge patřící podnikatelce a jezdkyni 
GT Deborah Mayer. ///

Výstava odhaluje nečekaná spojení mezi světem vzpínajícího se 
koně a významnými ženskými osobnostmi.

IL ROSSO 
IL ROSSA 

Ženy a Ferrari —
nevyřčený příběh
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itálie na špici —————————————————————————————————

Italští vinaři obhospodařují téměř 
800 000 hektarů půdy, což je spolu 
s jejich francouzskými kolegy staví na 
špičku vinařské pyramidy nejen Evro-
py, ale i celého světa. 

tradice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V dobách antiky Řekové území dnešní 
Itálie označovali jako Enotria, tedy Země 
vína. Révě se v podmínkách Apenin-
ského poloostrova daří skutečně velmi 
dobře, ale to ještě není záruka kvality 
finálního produktu. Bylo by krátkozraké 
spoléhat na to, že z rukou Itala se ve své 
sklence dočkáte jen skvělého vína. Opak 
totiž nezřídka bývá pravdou, obzvlášť na 
agroturistických farmách, kde jejich pro-
vozovatelé mnohdy hřeší na sílu kouz-
la okamžiku a také náchylnost turistů 
odpouštět nedostatky za cenu zážitku. 
Zklamání se téměř spolehlivě vyhnete, 
pokud prokážete alespoň částečnou 
erudovanost v oboru a když budete svou 
pozornost soustředit přímo na zdroj, 
tedy vinařství.

Věděli jste, že...

  text jitka krulcová    foto archiv autora, istock/// GASTRO



V ynechme tentokrát velká těžká italská červená vína 
a zaměřme na to, co chcete mít ve sklenici během 
nadcházejících letních večerů. Italská gastronomie 
patří mezi nejvyhlášenější v Evropě a možná není 

ani příliš troufalé tvrdit, že i na světě. Svou pozici si přitom vybojovala 
výjimečnou simplicitou a až odvážně puristickým přístupem k ingre-
diencím, jež tvoří její charakter. Touha po jednoduchosti a oddanost 
kvalitě jsou u italských kulinářských kreací tím patrnější, čím výše se 
jejich tvůrci posouvají na pomyslném gourmet žebříčku, což je skvěle 
vidět na příkladu Massima Bottury, zakladatele dnes již tříhvězdičko-
vé michelinské restaurace Osteria Francescana v Modeně. Massimo 
je bezesporu jednou z nejvýznamnějších postav italské gastronomie 
a označit jej za spolutvůrce expanze její slávy je jen velmi základní 
konstatování jeho postavení v moderní italské gourmet sféře. 

STRŮJCE REVOLUCE
Bottura se totiž ve svých začátcích nebál překročit hranice a jít 
v honbě za dokonalým vystižením italských chutí až k dekonstrukci 
tradičních receptů, čímž — jak si asi dokážete v ani ne dvousettisícové 
Modeně představit — pobouřil celé město a později nadchl celou Itá-
lii i svět. Jeho Five ages of Parmigiano Regiano dnes patří na  bucket 
list většiny těch, kdo se považují za znalce chutí, ačkoliv se skládá jen 
z riccoty, parmezánu, vaječného bílku, soli a pepře. Ještě před několi-
ka lety ale Massimo stál před rozhodnutím, jestli svou restauraci zavřít, 
nebo ještě zkusit udržet prázdné stoly otevřené k tomu, aby vyprávě-
ly příběh jeho filozofie tou nejpřesvědčivější cestou, cestou osobního 
zážitku. Sám „capocuoco“ dnes tvrdí, že k volbě pokračovat, která 
se z dnešní perspektivy nepochybně vyplatila, jej přiměla jeho žena. 
Mimochodem, potkali se u kávy, ne u vína.  

Itálie bez vína by byla jako léto bez slunce. Ale tenhle 
vztah platí oboustranně, protože enologie by bez 
Itálie a italského smyslu pro la dolce vita byla o mnoho 
příběhů, ale i smyslových nuancí chudší. 

ITALSKÁ 
VÁŠEŇ VE 
SKLENICI
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ZAKLÍNADLO DOCG JAKO 
KLÍČ KE SPRÁVNÉ VOLBĚ
Výběr správného vína se bez jeho předchozí znalosti může jevit tro-
chu komplikovaný, italská vína ale navedou ke správnému cíli jedno-
duchou indicií na etiketě — řeč je o zkratkách VDT, IGT, DOC a DOCG. 
Řazení tady není náhodné, postupuje kvalitativně od nejobyčejnějších 
vín k těm nejušlechtilejším. Zkratka VDT označuje označuj Vino di 
Tavola, v překladu stolní víno, IGT pak Indicazione Geografica Tipi-
ca, tedy oblastní vína s kontrolovaným původem, a DOC skrývá sdě-
lení Denominazione di Origine Controllata, které zahrnuje kontrolu 
jak původu, tak celého procesu výroby a zrání. Nejvyšší kategorií ital-
ských vín je DOCG, tuto zkratku najdete na etiketách jen zhruba stovky 
italských vín, což je vzhledem k bohaté produkci regionu dokladem 
exkluzivity. G v názvu představuje slovo Garantita. Toto označení bylo 
poprvé použito teprve v roce 1980 a pionýrem segmentu se stalo čer-
vené Brunello di Montalcino. 

HLEDEJTE LOKÁLNÍ PERLY
Nejvýznamnější vinařskou oblastí Itálie je kouzelné Toskánsko. Samo-
zřejmě si tady z bílých vín můžete dát obvyklé Chardonnay, ale zeptej-
te se raději na místní, téměř endemickou odrůdu Vernaccia di San 
Gimignano, révu s velmi dlouhou historií sahající až do dob antiky. 
Aktuálně se pěstuje jen asi na čtyřech stech hektarech v centrálním 
Toskánsku, takže se v rámci italského vinařského průmyslu jedná spíš 
o výjimečnou záležitost. Nejznámějšími odrůdami Toskánska jsou 
ikonická Chianty, Barollo nebo již zmíněné Brunello di Montalcino. 
Zásadní podíl na pověsti italských vín má i oblast Piemont, jíž navíc 
dělají výborné jméno tamní lanýže — ideální kombinace. Portfolio 
produkce Piemontu je z více než 70 procent složeno z červených vín, 

nejzásadnější odrůdou je nepochybně hluboké a intenzivní Nebiollo. 
Hvězdou zbývající třetiny produkce bílých vín je Gavi di Gavi z odrůdy 
Cortese. Geniální nápoj, v němž se komplexní minerální vůně a chuť 
moře snoubí se skutečností, že révu, z níž pochází, plodí vinice, jež 
kdysi samy byly mořským dnem, opět odkazuje k filozofii italské gas-
tronomické simplicity. Těžko najdete k míse mořských plodů, serví-
rované na pláži za teplého večera, vhodnější víno, než je právě Gavi 
di Gavi. 

PROSECCO, KAPITOLA SAMA PRO SEBE
Máloco naplňuje představu svěžího letního italského vína víc než šťav-
naté prosecco, víno z hroznů odrůdy Glera. Prosecco má nižší obsah 
alkoholu a také nižší aciditu než šampaňské. Celá řada italských šumi-
vých vín převýší ta z oblasti Champagne v mnoha ohledech — obvykle 
tedy kromě ceny. Ta nejlepší extra suchá prosecca pocházejí z kopců 
v okolí Valdobbiadene v benátské provincii Treviso, kde najdete právě 
i vína s klasifikací DOCG. Mezi nejzajímavější vinařství této apelace 
patří rodinné Nino Franco, ale možnosti ochutnávat jsou tady v pod-
statě neomezené. ///

Máloco naplňuje 
představu svěžího 
letního italského 
vína víc než šťavnaté 
prosecco, víno 
z hroznů odrůdy 
Glera. 
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Tým více než 50 lékařů, embryologů, odborníků na genetiku a asistentů 
zaručuje prvotřídní péči a vysokou úspěšnost.

Volejte od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00,
v sobotu od 8:00 do 16:00.
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1 Ferrari nejezdí na Nürburgring. 
Ferrari je jediná značka, která má 

vlastní závodní okruh pro testování 
svých vozů. Každá zatáčka okruhu 
Fiorano je koncipována tak, aby 
testovala jeden specifický aspekt 
techniky vozu. Dají se na ní také 
simulovat různé úseky jiných
závodních okruhů.

2 Ferrari jako první získalo sto 
vítězství v Grand Prix. Scuderia 

Ferrari je prvním tým, který dosáhl sta 
vítězství v závodech Grand Prix. Jubilejní 
100. závod  vyhrál v roce 1990 Alain Prost 
v rámci Velké ceny Francie. V roce 1992, 
během belgické Grand Prix, Scuderia 
Ferrari slavila svůj 500. závod.

3 Málem vzniklo čtyřdveřové 
Ferrari. V osmdesátých 

letech téměř vzniklo čtyřdveřové 
Ferrari. Koncept nazvaný Pinin, podle 
zakladatele designérského studia 
Pininfarina, měl slušný ohlas, nakonec 
projektu nedal zelenou Enzo Ferrari.

4 Maserati zpočátku dávalo 
jiskru značce Fiat. Než začalo 

Maserati vyrábět auta, bylo známé 
výrobou zapalovacích svíček.

5 Maserati se specializovalo 
na závody. Prvních dvacet 

let své existence Maserati vyrábělo 
pouze závodní vozy, jako bylo Tipo 26B. 
Prvním silničním Maserati bylo až A6, 
postavené v roce 1947.

6 Nejen Maserati. V dílnách firmy 
Maserati v Modeně se vyrábí 

také malý agilní sporťák sesterské 
značky Alfa Romeo 4C.

6 VĚCÍ
které jste o Ferrari
a Maserati nejspíš
nevěděli*

/// ZAJÍMAVOSTI   text redakce    foto maserati s. p. a.

*  A pokud ano, 
jste znalec! 



CESTUJTE 
EXKLUZIVNĚ

Když se sny stávají skutečností

Tento poukaz je možné uplatnit při objednávce zahraniční dovolené do 31. 12. 2018 přímo na oddělení Exclusive Travel Čedok, e-mail: exclusive@cedok.cz, telefon 800 211 212, 
adresa: Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3. Podmínkou uplatnění poukazu je celková částka zájezdu bez letenek, jízdenek a cestovního pojištění převy-
šující 100 000 Kč na cestovní smlouvu. Poukaz je nutné uplatnit již při poptávce. Na jednu cestovní smlouvu je možné uplatnit pouze jeden dárkový poukaz.

DÁRKOVÝ POUKAZ
pro klienty Exclusive Travel Čedok
při nákupu zahraniční dovolené na míru 10 000 Kč

Nespokojíte se s konfekcí?
Na přání Vám rádi ušijeme dovolenou na míru!

... nechte se inspirovat katalogem
Exclusive Travel Čedok

a vyberte si dovolenou Vašich snů
Ubytování | nejlepší hotely, penziony a luxusní vily po celém světě | Doprava | letenky do celého světa | železniční, autobusové 
a lodní lístky po celé Evropě | zapůjčení vozu kdekoliv na světě | Aktivní dovolená | golf | potápění | windsurfi ng | pronájem jachet 
rybolov | safari | lyžařské pobyty | Sportovní akce | fotbal | tenis | formule 1 | OH | Davis Cup a další | Relaxace | lázeňské pobyty 
v zahraničí | Vzdělávací aktivity | jazykové kurzy pro mládež i dospělé | Speciální přání | svatební cesty | plavby lodí | víkendy ve 
světových metropolích | cokoliv dalšího Vás napadne | Praktické záležitosti | víza | cestovní pojištění

VIP linka 800 211 212 | mail: exclusive@cedok.cz www.exclusive-travel.cz
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Techframe Ferrari Sapphire White Gold.
Pouzdro vyrobené ze safíru a bílého zlata 
bylo inspirováno ikonickou řadou značky 

Ferrari. Inovativní hodinky vybavené vlastním 
strojkem z manufaktury Hublot s komplikacemi 

mono pusher chronograph a tourbillon  
s pětidenní rezervou chodu. Kaučukový  

pásek. Limitovaná edice 70 kusů.
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