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V ážení přátelé a příznivci vozů Ferrari a Maserati,
čas několika kulatých výročí spojených s naší spo-
lečností a značkami, které zastupujeme, završila 
událost, ze které mám mimořádnou radost. Stali 

jsme se autorizovaným dealerstvím značky Ferrari pro program služeb 
Ferrari Classiche! Celosvětově se tímto certifikátem může pochlubit 
pouze necelá třetina dealerství Ferrari. Znamená to, že našim zákazní-
kům s klasickými vozy Ferrari můžeme poskytnout další služby včet-
ně certifikování vozů a to vše s plnou tovární podporou. Zákazníci si 
tak mohou být jisti, že se u nás jejich vozům dostane té nejkvalitnější 
odborné péče.

Přeji Vám hodně zdaru a krásný čas 
za volantem našich italských vozů.

Ing. Zdeněk Kubát / Scuderia Praha, a. s. 
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Některé automobily se zapsaly do historie díky svým 
slavným vítězstvím, inovacím nebo zásluhou legendárních 

pilotů. Jindy jim výjimečnost zajistil ojedinělý příběh, 
historický zvrat, svědectví doby – zkrátka událost, která 

ovlivnila danou epochu automobilismu.

 text scuderia praha    foto  maserati/// NOVINKY 

J edním z takových vozidel bylo Maserati Eldorado, 
které se proslavilo v roce 1958 jako první monopost 
v Evropě, jehož sponzor nebyl spojen se světem auto-
mobilových závodů. Jednalo se o firmu Eldorado, zná-

mého výrobce zmrzliny.
Šlo o vůbec první příklad moderního sponzorství, kdy vůz dostal 

nátěr v barvách partnerské společnosti, místo aby nesl zbarvení 

přidělené podle tehdejších pravidel Mezinárodní automobilovou fede-
rací podle země původu. V té době šlo o historický moment, který 
potvrdil, že motorsport má velkou budoucnost. Od té chvíle se závody 
otevřely finančně silným společnostem.

Gino Zanetti, majitel zmrzlinářské společnosti Eldorado, uzavřel 
s automobilkou Maserati kontrakt o přípravě monopostu, který měl 
propagovat jeho značku na mezinárodní scéně. Slavná automobilka 
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60.
výročí    
Maserati 
Eldorado



s trojzubcem ve znaku připravila vůz pro soutěž Trofeo dei due 
Mondi (Závod obou světů), který se jel v Monze. Italský automobilový 
klub zde zorganizoval závod na 500 mil po vzoru amerických 
500 mil Indianapolis a na start pozval přední jezdce jak z Ameriky, tak 
z Evropy.

Automobilem vybraným pro závod bylo Maserati 420/M/58 s číslem 
podvozku 4203, které místo tradiční červené barvy italských závod-
ních vozů dostalo krémově světlý lak. Po stranách vozu byly umístěny 
nápadné nápisy Eldorado a nechyběla ani dvě malá loga na přídi a pod 
malým spoilerem před řidičem, který sloužil ke snížení náporu vzdu-
chu místo čelního skla. Uprostřed přední části se objevilo nápadné 
logo s rozesmátou tváří kovboje, další bylo na zadní stabilizační ploše.

Kromě toho na voze nechyběl nápis Italia, tentokrát v jasně červené 
barvě, který hrdě hlásal zemi původu, a to jak sponzora, tak výrobce 
automobilu. Protáhlá silueta vozu Eldorado nesla ještě jméno řidiče, 
jenž startoval v závodě v „Monzanapolis“: nebyl jím nikdo jiný než 
Stirling Moss, jeden z nejslavnějších závodníků v dějinách motorspor-
tu a bývalý jezdec Maserati.

Stáj Maserati a její tehdejší pilot Juan Manuel Fangio prožívali slav-
né období, o rok dříve vyhráli mistrovství světa formule 1 a završili tak 
úspěšné působení v královně motorsportu. Od sezony 1958 se auto-
mobilka z Modeny rozhodla stáhnout se ze závodů, ale nadále stavěla 
okruhové vozy pro soukromé týmy a nabízela jim zázemí. A právě to 
hledal Zanetti a i z toho důvodu se známý italský podnikatel obrátil na 
Maserati.

Na základě objednávky vytvořil konstruktér Giulio Alfieri během 
několika málo měsíců vůz Eldorado. Osmiválcový motor s dvojitými 
vačkami, pocházející z modelů 450S, měl zdvihový objem snížený na 
4 190 cm3 a vyvinul výkon 410 k při 8 000/min. Zajímavostí na kon-
strukci vozu bylo vyosení motoru a převodovky o devět centimetrů 
doleva. Důvodem bylo zajištění lepší stability na původním okruhu 
v Monze, který se vyznačoval strmými zatáčkami a projížděl se proti 
směru hodinových ručiček.

Dalším neobvyklým prvkem vozu byla jen dvoustupňová převo-
dovka a zadní náprava typu De Dion bez diferenciálu. Trubkový rám 
vycházel z konstrukce úspěšného závodního vozu 250F, ale proti 
němu byl větší a tužší, aby vozu během dlouhého závodu na betonové 
trati v Monze zajistil nezbytnou robustnost.

Ke snížení hmotnosti přispělo použití hořčíkových kol Halibrand, obu-
tých do 18“ pneumatik plněných heliem. I díky těmto opatřením činila 
hmotnost vozu 758 kg. Ručně zhotovená hliníková karoserie z karosár-
ny Fantuzzi se vyznačovala originální svislou aerodynamickou plo-
chou za kokpitem a nápadným vstupem vzduchu pro účinné plnění 
karburátorů.

Závod v Monze se 29. června 1958 jel na tři rozjížďky, v nichž se roz-
hodovalo o konečném pořadí. Tento způsob členění dlouhého závodu 
měl přilákat evropské výrobce, aby se zúčastnili závodu se svými vozy, 
které nebyly původně navrženy na tak těžké klání s velkými nároky na 
mechanickou odolnost. V první rozjížďce skončil Moss na čtvrté příč-
ce, ve druhé dojel pátý. V poslední části však selhalo jeho vozu řízení, 
narazil do svodidel a naděje na celkové třetí místo se rázem rozplynuly.

S ohledem na úspěchy v prvních etapách závodu a počet odjetých 
kol se Moss nakonec klasifikoval na sedmém místě. Z nehody vyvá-
zl bez zranění a také jeho vůz Eldorado si podle dobových svědectví 
odnesl jen malé poškození, což potvrdilo jeho robustní konstrukci.

Navzdory úspěchu celého závodu z hlediska počtu diváků a napí-
navé podívané se nakonec 500 mil Monzy do závodního kalendáře 
neprosadilo. Vůz Eldorado však pokračoval ve své kariéře: na základě 
zkušeností z Monzy odstranila karosárna Gentilini zadní stabilizační 
plochu, snížila kapotu a s těmito úpravami se automobil v roce 1959 
postavil na start slavného závodu 500 mil Indianapolis.

Tentokrát už vyrazil do závodu v červeném provedení, jak se sluše-
lo na automobil z Itálie, ale stále s výzdobou od sponzora a nápadný-
mi bílými nápisy Eldorado na bocích. Logo s kovbojem zářilo v bílém 
kruhu na přídi i zádi.

Slavný model Maserati Eldorado, který byl dokonale restaurován 
do původní podoby s krémovým lakem, je součástí unikátní sbírky 
v muzeu Panini, jež se nachází na okraji Modeny. ///

Jednomístný závodní vůz ve specifikaci pro Indy
motor  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  V8 s úhlem válců 90° 
zdvihový objem   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 190 cm3

výkon ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 410 k při 8 000/min
převodovka ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dvoustupňová, přímo řazená
podvozek  ---------------------- trubková konstrukce, hliníkové panely karoserie
hmotnost  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 758 kg
nejvyšší rychlost ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přes 350 km/h

Technické údaje
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MASERATI GHIBLI ZÍSKALO 
OCENĚNÍ ZA DESIGN

Spojení elegance se sportovním duchem a špičkovou řemeslnou 
prací, ztělesněné ve voze Maserati Ghibli, slavilo další úspěch. 
Tento model totiž získal první místo v hlasování čtenářů němec-
kého motoristického časopisu auto motor und sport. Ocenění 
„autonis — nejlepší designová novinka roku“ je vždy ukazatelem 
designérských schopností značky. V letošním hlasování této pres-
tižní ceny zvítězil ve vyšší třídě model Maserati Ghibli s více než 
20 % z celkových 11 990 hlasů. Celkem čtenáři časopisu vybírali 
ze zhruba 90 modelů.

 Sportovní čtyřdveřový vůz velkou měrou přispěl k úspěchu 
automobilky ve světě. Díky liniím, které připomínají spíše kupé, 
s velkou mřížkou chladiče inspirovanou legendárním Maserati 
A6 GCS Berlinetta, získává vzhled vozu výraznou dynamičnost. 
Design navrhlo studio Maserati Centro Stile v Turíně. 

Výstava 
Driven

by Enzo

V rámci oslav 120. výročí narození Enza Ferrariho uspořádalo Ferrari 
Museum v Maranellu výstavy s názvem Driven by Enzo a Passion and 
Legend. Prvně jmenovaná výstava představuje čtyřmístné vozy, které 
Ferrari osobně řídil. Je známo, že Enzo zkoušel všechny modely, které 
se v jeho továrně vyráběly, ne všechny však byly určeny ke každodenní-
mu používání. Proto si pro své cesty oblíbil čtyřmístné modely, spojující 
komfort se sportovním duchem. Jeho vášeň pro tyto vozy začala mode-
lem Ferrari 250 GT 2+2 z roku 1960 a pokračovala až do jeho skonu 
vozy 400 GTi, 412 a konečně 456 GT. I když Enzo Ferrari od roku 1969 
zaměstnával osobního řidiče, ten se často stával spolujezdcem a pasa-
žér řidičem. Výstava Passion and Legend ve fotografiích ilustruje příběh 
Enza Ferrariho a jeho vozů. Výstava bude pokračovat do května 2019.
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Ferrari 
Portofino 
v rukou 
zákazníků

VYJÍŽĎKA S JARDOU 
KULHAVÝM PODRUHÉ

Rychlá auta, rychlá kola a jeden z nejrychlej-
ších bikerů planety… Jak to jde dohromady? 
Jednoduše — Jarda Kulhavý je ambasadorem 
značky Maserati. Scuderia Praha, výhradní 
dovozce Maserati do ČR, uspořádala letos již 
druhou vyjížďku pro své klienty a přátele, 
kteří mají rádi nejen značku s trojzubcem ve 
znaku, ale také horská kola. Trasa, která vedla 
přes hřeben Brd směrem na Dobříš a zpět, 
měla zvlněný charakter a v některých čás-
tech kopírovala závod Trans Brdy. Spíše šoto-
linové nebo lesní cesty byly místy okořeněné 
prudším výjezdem, sjezdem nebo kořenovou 
sekcí, což pro zhruba 30členný peloton nebyl 
zásadní problém. Po zhruba 45 kilometrech 
a nastoupaných 850 metrech skupina dorazila 
zpět na základnu, kde na ni čekalo grilované 
maso, saláty a také místní vyhlášený koláč.

Vlastní zkušenost nenahradí sebelepší testy novi-
nářů. Scuderia Praha ve spolupráci s továrnou Fer-
rari připravila pro zákazníky unikátní víkend plný 
zábavy s možností testování vozu Ferrari Portofi-
no. V sobotu 16. června vyrazila kolona deseti vozů 
Ferrari Portofino na cestu z Drážďan do Prahy. Tato 
akce spadá do celoevropského turné vozu Porto-
fino, které proběhne během čtyř měsíců a zahrne 
64 měst, kde se nachází oficiální dealerství Ferrari. 
V neděli 17. června probíhaly testovací jízdy s vozy 
Ferrari Portofino přímo z dealerství Scuderia Praha 
po okolí. Každý, kdo dorazil, mohl na vlastní kůži 
zažít úžasný pocit z řízení Ferrari Portofino.
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Ferrari Monza SP1 a SP2

VÍTR VE 
VLASECH

Možná se vám v době technicky pokročilých moderních 
vozů zastesklo po zážitcích, jaké měli jezdci v drsných 

padesátých letech, kdy větrem ošlehaná tvář patřila 
k rychlosti stejně jako záplavy adrenalinu.

 text redakce   foto ferrari s. p. a./// PŘEDSTAVENÍ

F errari představilo unikátní nové modely SP1 a SP2, 
které část vjemů, které poskytovaly stroje ze zlaté éry, 
umí zprosředkovat. Jedná se o limitované edice, které 
jsou součástí nové řady s názvem Icona. Inspirují se 

legendárními automobily Ferrari z padesátých let, zároveň však nabíd-
nou i to nejlepší ze špičkové moderní závodní technologie.

Nové modely Monza SP1 a SP2 si oblíbí zejména věrní zákazníci 
a sběratelé Ferrari. Jejich vzhled totiž odkazuje na legendární historic-
ké otevřené závodní vozy této značky — v neposlední řadě například na 
typ 166MM z roku 1948, z něhož nakonec pochází i název „barchetta“ 
neboli lodička. Ten se později vžil jako označení používané pro tento 

segment automobilů i typů 750 či 850 Monza. Tyto automobily, navr-
žené s jediným cílem, vyhrát, svými úspěchy v závodech mistrovství 
světa sportovních vozů pomohly vybudovat v padesátých letech legen-
du značky Ferrari.

ZÁŽITEK Z JÍZDY JE NAPROSTO JEDINEČNÝ
Ferrari Monza SP1 nabízí jako jednomístný silniční vůz zcela jedineč-
ný řidičský zážitek. Verze Monza SP2 se pak díky odstranění vrchního 
krytu, přidání druhého ochranného skla a ochranného rámu změni-
la ve dvoumístný vůz, který umožňuje prožívat stejné zážitky z jízdy 
i spolujezdci.



Modely se mohou pyšnit nejvýkonnějším motorem, jaký kdy v Mara-
nellu sestavili — vidlicovým dvanáctiválcem o výkonu 810 koní, díky 
němuž vozy zrychlí z 0 na 100 km/h za pouhých 2,9 sekundy
a z 0 na 200 km/h za 7,9 sekundy.

Architektura těchto vozů vychází z monolitického tvaru s aerodyna-
mickým tvarem křídla, přičemž naprostá absence střechy a předního 
skla designérům umožnila vytvořit proporce, které by u tradičních spi-
derů nikdy nebyly možné.

Výsledkem je omračující pocit rychlosti, jaký obvykle zažívají pouze 
piloti formule 1. Umožňuje ho koncept kokpitu, jenž je zasazen přímo 
do části vozu, která obepíná řidiče.

Designéři Ferrari se zaměřili především na vytvoření co nejjed-
noduššího designu, který představuje nadčasovou eleganci a řadu 
minimalistických tvarů. Ještě žádný model nevyzařoval takovou sílu 
a nepůsobil dojmem vozu stvořeného pro řízení.

Radikální přístup zvolili konstruktéři v případě návrhu dveří, které 
se otevírají vzhůru. Neméně důležitá je i celokarbonová monolitická 
soustava kapoty a spoileru se závěsem vpředu, díky které vynikne 
mohutný dvanáctiválcový motor.

Jak je u závodních aut běžné, karoserie je vyrobena výhradně z leh-
kých uhlíkových vláken. Ze stejného materiálu s přírodním povrchem 
je vyroben také interiér, což dále posiluje sportovního ducha auta. 

NOVÉ MODELY OBSAHUJÍ 
VIRTUÁLNÍ PŘEDNÍ SKLO
Oba modely představují autentické otevřené sportovní automobily, 
a při jejich návrhu proto byla věnována mimořádná pozornost aerody-
namickému proudění v kokpitu, který není vybaven předním sklem. 
Ferrari se tuto situaci rozhodlo vyřešit patentovaným „virtuálním 
předním sklem“, které zakomponovalo do proudnicového krytu před 
přístrojovým panelem a volantem. Díky tomu se odkloní část proudící-
ho vzduchu, což pomáhá zajistit jízdní pohodlí. /// 

motor
typ  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  vidlicový dvanáctiválec s úhlem řad válců 65° 
zdvihový objem  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 496 cm3

maximální výkon*  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 603 kW (810 k) při 8 500 ot./min
maximální točivý moment* ----------------------------------------------------------------------------- 719 Nm při 7 000 ot./min

rozměry a hmotnost
délka  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  4 657 mm
šířka -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 996 mm
výška  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 155 mm
Suchá hmotnost**  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 500 kg (SP1), 1 520 kg (SP2)

dynamika
0–100 km/h  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2,9 s
0–200 km/h  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,9 s
maximální rychlost  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přes 300 km/h

* Při spalování 98oktanového benzinu
** S volitelným odlehčeným obsahem
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Ferrari 488 
Pista Spider

720 KONÍ 
A NEBE NAD 

HLAVOU

N ovinka přichází pouze půl roku po kupé, které se 
představilo na jarním autosalonu v Ženevě. Převza-
la jeho techniku, včetně 3,9litrového vidlicového 
osmiválce s dvěma turbodmychadly naladěného 

na 720 koní (530 kW) — o 50 k více než 488 Pista a 770 N.m. Díky němu 
zrychlí z 0—100 km/h za pouhé 2,85 vteřiny (stejně jako kupé), na 
dvoustovce je za rovných osm vteřin, maximální rychlost je 340 km/h. 
Testovací trať ve Fioranu zvládne za 1‘21“5.

LEHKÁ KONSTRUKCE
Oproti kupé je Spider o 91 kilogramů těžší, celková hmotnost 1 377 kg 
je ale stále skvělá. Odlehčovalo se třeba vypuštěním koberečků, kliky 
dveří nahradily lehké řemeny. Snížit hmotnost mohou i příplatková 
jednodílná karbonová kola, která jsou oproti standardním kovaným 
hliníkovým diskům o 20 % lehčí.

Aerodynamika si vyžádala přepracování vzhledu, doplněn byl sys-
tém Ferrari Dynamic Enhancer, který pomocí palubního softwaru 
určuje brzdný tlak pro účinnější zatáčení.

Bílo-modrý lak odkazuje na dávné historické modely Ferrari. Tro-
cha nostalgie je namístě, neboť 488 Pista Spider je jubilejním padesá-
tým otevřeným modelem z Maranella. /// 

Otevřená verze Ferrari 488 Pista používá stejný 
motor jako kupé, 3,9litrový vidlicový osmiválec s dvěma 

turbodmychadly o výkonu famózních 720 koní.

 text pavel hrůza    foto ferrari s. p. a./// PŘEDSTAVENÍ
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Maserati Ghibli Ribelle

Maserati představuje novou limitovanou sérii Ghibli Ribelle. 
Jen dvě  stě vozů bude dostupných v černém laku Nero Ribelle 
Mica se speciální úpravou interiéru a exteriéru vozu. Pro české 
zákazníky jsou připraveny pouze dva tyto vozy.

   REBELSKÁ
HRA SE
   SVĚTLEM

 text redakce    foto  maserati s. p. a./// NOVINKY
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Maserati Levante Vulcano vznikne v počtu pouhých 499 kusů,  přičemž do 
ČR poputují pouze čtyři kusy s benzinovým šestiválcem o výkonu 430 koní, 
kterých bude vyrobeno dokonce pouze 150 kusů. Charakterizuje jej 
unikátní matná barva Grigio Lava Matte a řada prvků nadstandardní výbavy 
s cenovým zvýhodněním 330 tisíc Kč 21″, litá matná kola v Helios designu, 
černočerný paket  Nerissimo, interiér provedený v přírodní kůži Pieno 
Fiore nebo karbonové doplňky interiéru.

Maserati Levante Vulcano

    DUNĚNÍ
VULKÁNU
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Maserati pro rok 

2019

 text pavel hrůza    foto  ferrari a enit/// NOVINKY

Nové modely Maserati pro rok 2019 přinášejí novinky, 
které výrazně zpříjemní soužití s těmito temperamentními 

vozy. Změny se dotkly interiérů, ovládání, v případě SUV 
Levante vedly také k pořádnému posílení.

MASERATI GHIBLI

Nejprodávanější Maserati všech dob pro rok 2019 přináší nenápadná vylepšení, která 
však svému majiteli nápadně zpříjemní život:  ať už jde o nové elegantní řešení inte-
riéru v přírodní kůži Pieno Fiore, přepracovaný design řadicí páky s kratším chodem 
a vylepšeným ovládáním, nebo třívrstvé laky a 20palcová kola z lehké slitiny. Vrchol-
né provedení Ghibli S Q4 se může pochlubit nejvyšší rychlostí 286 km/h a zrychlením 
z klidu na 100 km/h za 4,7 s. Oceňovaný sportovní sedan značky Maserati je i nadále 
k dispozici ve dvou odlišných provedeních GranLusso a GranSport. 



MASERATI QUATTROPORTE

Quattroporte zraje jako nejlepší italské víno a je ještě lepší než dosud. Vlajková loď 
značky Maserati dostala přepracovaný volič samočinné převodovky s vylepšeným ovlá-
dáním, nové barvy exteriéru a litá kola o průměru 20 a 21 palců, k tomu přírodní kůži 
Pieno Fiore a nové elegantní dýhy. Šestá generace modelu Quattroporte se dodává ve 
dvou nápadných verzích: GranLusso a GranSport. Obě mají odlišný charakter, který 
ovšem zdůrazňuje jak eleganci, tak závodní kořeny, tedy vlastnosti, které jsou pevnou 
součástí DNA každého Quattroporte už od roku 1963.

MASERATI LEVANTE

Nové Levante je ještě atraktivnější a komfortnější než dříve, a to zásluhou dvou nových verzí 
s motorem V8 Twin Turbo: 550koňového Levante GTS a 590koňového Trofea, nejvýkonnějšího vozu 
v nabídce Maserati (0–100 km/h za 3,9 s, nejvyšší rychlost 304 km/h). Novinky osmiválcových provedení 
se však dostaly i do ostatních verzí: jde například o nový volič převodovky s vylepšeným ovládáním, stan-
dardní systém IVC (Integrated Vehicle Control), Full LED Matrix světlomety, příplatkové čalounění přírod-
ní kůží Pieno Fiore či modernizovanou grafiku 8,4“ displeje. GranSport navíc přebírá sportovnější exte-
riér z verze GTS. Kromě toho dostalo jedinečné SUV od Maserati i nové barvy, design kol, dýhy v interiéru 
a vylepšený paket Nerissimo. 
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/// KULT

 Niki Lauda ve svém Ferrari na 
Nordschleife. Okruh se zapsal do jeho 
osudu velmi horkým písmem.

Zapomeňte na Le Mans, na Monzu nebo na závodní trať ve Spa. 
Nejslavnější závodní okruh světa je Nordschleife. Dvacet jedna 
kilometrů dlouhý pás asfaltu namotaný v kouzelném pohoří Eiffel 
v západním Německu je opravdovou Mekkou motorsportu, 
místem, které závodní jezdci i obyčejní řidiči buď milují, nebo 
nenávidí. Otevřen byl 19. června 1927 a Jackie Stewart ho 
o mnoho let později překřtil na Zelené peklo.

NORDSCHLEIFE

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

Fenomén jménem



NORDSCHLEIFE
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A byste fenomén jménem Nordschleife pochopili, 
musíte se tam vydat a svézt se. Druhý takový okruh 
na světě není. Je připomínkou toho, jak se závodilo 
kdysi. Ani belgické Spa, ani australský Bathurst se 

nemohou Severní smyčce Nürburgringu rovnat, tohle je opravdový 
světový unikát. Extrémně dlouhá trať s neobyčejně náročným profi-
lem a s různými druhy asfaltu. Bez únikových zón a bez prostoru na 
chybu. A taková byla vždycky. Už od 19. června 1927, kdy se na ní jel 
první automobilový závod. O rok později se tady prvně jela i Velká 
cena F1, aby se pak závody na Ringu nesmazatelně zapsaly do historie 
motorsportu. 

Bohužel, daň za závodění na Nordschleife je extrémně tvrdá. 
V srpnu 1976 se zde jel závod formule 1 a záhy celý svět obletěla zprá-
va o děsivém neštěstí — Niki Lauda se svým Ferrari 312 T2 havaroval 
a málem uhořel. Německý autoklub ADAC si následně nechal vypraco-
vat statistiky, ze kterých vyplynulo, že do Laudovy nehody zemřelo na 
Nürburgringu 138 lidí, z toho 78 závodníků, tři diváci, jeden pilot roga-
la a 57 amatérů při volných jízdách pro veřejnost.

Bylo jasné, že závodní okruh Nordschleife nečeká nic dobrého. 
Naštěstí se závoděním konec nebyl, stavěl se nový závodní okruh 
GP Strecke, který se otevřel 12. května 1984 velkolepou akcí nazva-
nou Závod šampionů. A Nordschelife prošel důkladnou rekonstrukcí — 
ostatně upravuje se každý rok, zvyšuje se bezpečnost jezdců i diváků, 
přesto si dál drží svoji děsivou pověst a říká se, že záchranáři úmyslně 
odvážejí těžce zraněné řidiče mimo okres, aby nezvyšovali už tak ošk-
livou statistiku obětí Severní smyčky.

Dnes se můžete na Nordschleife vydat se svým autem v rámci tak-
zvaných Touristfahren, tedy jízd pro veřejnost, kdy se na okruhu obje-
vují nejrozmanitější vozy všech značek a cenových kategorií. Nebo 
se můžete postavit za plot a dívat se, jak se tady závodí nebo jak zde 
testují automobilky celého světa svoje prototypy, případně jak se zde 
pokouší zajet rekordní časy. 

Ferrari se téhle módní záležitosti nejrychlejšího času na Ringu 
dlouhodobě straní a má pro to svoje dobré důvody. Tím prvním je, 
že má vlastní testovací okruh Fiorano hned vedle fabriky, druhým 
je ne ustále se měnící trať a třetím je fakt, že v případě Nordschleife 
extrémně záleží na znalosti tratě a konkrétním jezdci za volantem. 
Závodníci se shodují, že oproti loňskému roku je samotná trať rychlej-
ší možná o nějakých deset vteřin, a to jen kvůli novému povrchu na 
části dráhy a úpravě několika zatáček. A opravdu rychlí jsou tady jen 

 Fangio a Ferrari na Severní smyčce 
v roce 1957.

 Ferrari 599XX se v roce 2010 na 
Nordschleife jako první produkční vůz 
dostalo pod sedm minut. Celkový čas: 
6 minut 58 vteřin.

 Phil Hill ve Ferrari 156 na 
Nürburgringu v roce 1961.



ti piloti, kteří zde mají najeto alespoň několik tisíc závodních kol. Přes-
to je automobilka se vzpínajícím se koněm ve znaku místními fanouš-
ky milována a její auta figurují v žebříčcích neoficiálních časů hodně 
vysoko. A samozřejmě že hlavně její závodní stroje jsou s Nürburgrin-
gem bytostně spjaté…

Hned při první Velké ceně po druhé světové válce, bylo to 28. čer-
vence 1951, zde totiž zvítězil Alberto Ascari se svým Ferrari 375. Jeho 
závodní monopost s dvanáctiválcovým motorem 4,5 l měl výkon okolo 
330 koní a dovezl Ascariho na celkové druhé místo v šampionátu. 
O rok později to zopakoval (vítěz závodu, nejrychlejší kolo v závodě 
i pole position), to už s monopostem Ferrari 500, což bylo úplně nové 
auto postavené podle aktualizovaných technických předpisů, a tento 
ročník Ascari vyhrál.

Tým Ferrari poté doplnil Juan Manuel Fangio a také jemu zdejší 
extrémní trať seděla — v roce 1956 tady vyhrál hned dvakrát! Tím prv-
ním závodem byl květnový podnik 1 000 km Nürburgringu, ve kterém 
jel s monopostem Ferrari 860 Monza, v srpnu pak vyhrál závod F1 
s Ferrari D50. O rok později vyhrál znovu, to už ale s Maserati 250F.

Již zmíněný Niki Lauda neměl zdejší trať nikdy moc rád, sice tady 
v letech 1974 i 1975 dokázal se svým Ferrari zajet nejrychlejší kolo, ale 
v závodě dojel nejlépe třetí. „Je to extrémně nebezpečná trať, kde 
chybí únikové zóny, pořádná svodidla i zabezpečení a v případě neho-
dy se jezdci dostane pomoci až za strašně dlouho,“ varoval před osud-
ným závodem v roce 1976.

Když se přijedete na Severní smyčku Nürburgringu podívat, urči-
tě na parkovišti nějaké Ferrari nebo Maserati potkáte. Speciálně 
488 Pista nebo 458 Speciale patří ke zdejším černým koňům. Ale 
jak už zaznělo, v případě Nordschleife to není jen o autě, ale hlavně 
o řidiči… ///  

Severní smyčka 
Nürburgringu 
je extrémně 
dlouhá trať 
s neobyčejně 
náročným 
profilem 
a s různými 
druhy asfaltu. 
Bez únikových 
zón a prostoru 
pro chybu. 



FERRARI CHALLENGE
Pravidelný účastník značkového seriálu Ferrari Challenge — závodní 
tým Scuderia Praha — se v polovině července po delší době představil 
českým fanouškům na Masarykově okruhu v Brně.

K lokálnímu závodu nastoupil v zatím nejsilnější letošní sesta-
vě, barvy Scuderia Praha reprezentovali kmenoví jezdci Dušan Palcr 
(Coppa Shell) a Ján Daniš (Trofeo Pirelli), které doplnil Robert Pergl 
(Trofeo Pirelli), jenž se do Ferrari Challenge vrátil po téměř čtyřech 
letech.

V divizi Trofeo Pirelli se pohyboval neustále v popředí Ján Daniš, 
který završil sobotní kvalifikaci na skvělém celkovém čtvrtém místě. 
V sobotním závodě pak dojel na druhém místě mezi amatéry, což zna-
menalo první víkendové stupně vítězů pro český tým. Robert Pergl 
bohužel musel po kontaktu se soupeřem odstoupit.

V neděli si jezdci Scuderie Praha své role prohodili — Robert Pergl si 
po bojovné jízdě dojel pro druhé místo a tím také pro své první letošní 
stupně vítězů mezi amatéry, Ján Daniš zůstal stát na trati po tvrdém 
kontaktu od soupeře již v prvním kole.

V divizi Coppa Shell se celou dobu pohyboval v popředí hodnoce-
ní amatérů Dušan Palcr. V sobotním závodě dokázal předjet několik 

ZÁVODNÍ 
TÝM 

SCUDERIA 
PRAHA
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K brněnskému závodu nastoupil tým letos 
v zatím nejsilnější sestavě. Úspěch se dostavil.

  text redakce   foto scuderia praha/// RACING 

slavil úspěchy



jezdců, dostal se až na třetí místo, které ale bohužel ztratil v předpo-
sledním kole závodu kvůli vadnoucím pneumatikám. V neděli si však 
vše vynahradil a po předchozím úspěchu v italském Misanu se letos 
již podruhé probojoval na stupně vítězů, v tomto případě na bronzový 
stupínek.

STŘÍBRO Z BARCELONY
Již pátý podnik vytrvalostních závodů 24H Series 2018 přivítal v září 
okruh v Barceloně. Český tým Bohemia Energy racing with Scude-
ria Praha nechtěl nic nechat náhodě a po předcházejícím vítězném 
závodě 24 hodin Portimao přivezl do Katalánska k další 24hodinovce 
vůz Ferrari 488 GT3 po kompletní revizi, mimo jiné i s repasovaným 
motorem.

V Barceloně se po vyrovnané kvalifikaci na start postavilo celkem 
48 závodních automobilů Bohemia Energy racing with Scuderia Praha 
27 ve třídě GT a 21 cestovních vozů TCR. Barvy Ferrari tentokrát háji-
ly i týmy Rinaldi a FF Corse, které přivezly stejný typ Bohemia Ener-
gy racing with Scuderia Praha Ferrari 488 GT3. Český tým se během 
první hodiny propracoval na druhé místo a od čtvrté do šestnácté 
hodiny závodu si i díky výbornému taktickému postupu držel první 
místo v celkovém pořadí. Před pátou hodinou ranní se bohužel obje-
vily další technické problémy s brzdami, což způsobilo další neplá-
novanou zastávku v boxech a bylo příčinou poklesu na druhé místo. 
Všichni tři jezdci týmu Bohemia Energy racing with Scuderia Praha Jiří 
Písařík, Josef Král, Matteo Malucelli Bohemia Energy racing with Scu-
deria Praha se nechtěli vzdát šance na vítězství a pokračovali ve stíha-
cí jízdě vedoucího Porsche 911 GT3. Po ujetí 676 kol se nakonec museli 
spokojit s druhým místem, na vítěze ztratili pouhé jedno kolo, proná-
sledovatelé na třetím místě měli ztrátu již sedmi kol.

PRVNÍ MÍSTO VE SPA
Poslední podnik evropské série 24H Series proběhl ve dnech 12. až
13. října 2018 na legendárním belgickém okruhu Spa-Francorshamps.

Za volantem Ferrari 488 GT3, které po skvělé kvalifikaci startova-
lo z první řady, byl již tradičně Matteo Malucelli, kterému se podařilo 
hned v prvním kole předjet Mercedes-AMG GT3 týmu SPS a usadit se 
na čele absolutního pořadí. Začátek závodu byl hodně ovlivněn třemi 
poměrně dlouhými neutralizačními fázemi „Code 60“, kdy bylo potře-
ba odtáhnout nejen několik havarovaných aut, ale i opravit svodidla. 
Český tým této situace využil k taktickému dotankování a absolvová-
ní zvláštní povinné zastávky v boxech Stop & Go, kterou organizátoři 
předepsali pro Ferrari a další značku v rámci „vyrovnání výkonnosti 
na trati“…

Díky těmto aktivitám v boxech se české Ferrari propadlo na páté 
místo po první hodině závodu, po druhé hodině se propracovalo na 
druhé místo. Od třetí hodiny si pak již takticky udržovalo první pozi-
ci, kterou si udrželo až do cíle navzdory dalším deseti neutralizačním 
fázím mezi třetí až dvanáctou hodinou závodu, které trvaly celkem sto 
minut!

Vítězství týmu Bohemia Energy racing with Scuderia Praha potvr-
dilo letošní skvělou formu — po 12H Navarra, 24H Portimao vystoupali 
naši jezdci ve Spa již potřetí na nejvyšší stupínek v absolutním pořadí. 
Ani tyto vynikající výsledky však bohužel nepomohly českému týmu 
k vítězství v celkovém pořadí šampionátu 24H Series 2018, jelikož pra-
vidla pracují poněkud nepřehledně s bonusovými body podle katego-
rie a velikosti startovního pole… /// 

 
Na vítěze ztratili jediné kolo.

 
Na celkové první místo 
v šampionátu to ale kvůli
specifikům pravidel nestačilo.

 
Ve 24hodinovce ve SPA tým vyhrál zlato.

 
V Barceloně získali jezdci Scuderia Praha 
po velké bitvě stříbro.
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Pracovní tým společnosti Scuderia Praha rozšířil Jan 
Pekárek na pozici after sales manager. Přináší bohaté 
zkušenosti, které dříve nabyl u značek Mercedes-Benz, Audi, 
Range Rover a Jaguar.

NOVÁ 
POSILA 
SERVISNÍHO 
TÝMU

J ako vedoucí servisního centra má na starosti veške-
ré poprodejní služby, zahrnující záruční i pozáruční 
servis, opravy vozů a prodej náhradních dílů a znač-
kového příslušenství.

Mise bude náročná. Ferrari a Maserati vynikají nejen unikátní 
a moderní technikou, jejíž péče vyžaduje odborně proškolený a také 
zkušený personál, ale s tím souvisejícími servisními službami. Servis 
společnosti Scuderia se navíc zabývá údržbou nejen nových Ferrari 
a Maserati, ale věnuje se také renovaci a péči o starší modely, young-
timery a veterány, které jsou pro některé zákazníky předmětem inves-
tičního zájmu.

„Servis vozů Ferrari a Maserati je v našem oboru legendární. Je pro mě 
čest, že mohu vést tým zkušených servisních pracovníků, kteří mají 
zkušenosti a také schopnosti udržovat jedny z nejpropracovanějších 
automobilů na světě,“ říká Jan Pekárek. 

S jakou vizí do Scuderie přicházíte,
připravujete nějaké změny?
Budou razantní uvnitř i zvenku. Scuderia je firma s malým počtem 
zaměstnanců oproti firmám, kde jsem dříve působil. Jak jsem měl 
zatím možnost poznat zaměstnance, jde o velmi kvalitní tým, o který 
se můžu opřít. Změny pochopitelně přicházejí s každým novým vedou-
cím, za mou prací v letech minulých jsou vidět výsledky, proto doufám, 
že změny, které přináším s sebou, budou pro všechny přínosem.

V čem bude práce pro Scuderia Praha 
specifická oproti Vašim předchozím 
působištím?
V automobilovém odvětví působím od roku 1997. Začínal jsem u znač-
ky Škoda a pokračoval přes VW, Audi, Mercedes, Land Rover až 
k Ferrari a Maserati. To je podle mne vrchol všech značek a splně-
ní klučičích snů. V předchozích zaměstnáních jsem pracoval pouze 
s auty...

Pozorujete nějaká specifika zákazníků 
Ferrari a Maserati?
Tak jako zákazníci jiných prémiových značek vyžadují osobní a indivi-
duální přístup. A ten jim umíme dát.

Jaké je vaše auto snů?
Ferrari a Maserati samozřejmě. Vždy jsem svému zámožnému švagrovi 
záviděl jeho Maserati, tak nyní se mi sen splnil. ///
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/// FERRARI APPROVED  text scuderia praha    foto  scuderia praha

STARŠÍ 
FERRARI 

S JISTOTOU



P rogram Ferrari Approved sestává z celé řady kom-
plexních kontrol, mezi které patří detailní inspekce 
vozidla techniky Ferrari, ověření historie každého 
staršího vozu Ferrari, předprodejní příprava ex -

teriéru a interiéru, záruka (v Evropě až 24 měsíců) a asistence na ces-
tách (až 24 měsíců). Do programu v současné době spadá celá řada 
vozidel z Maranella. Co se týče osmiválcových kousků, program lze 
uplatit na modely California, California T, 458 Italia, 458 Spider, 
488 GTB, 488 Spider a F430 Coupé a Spider. U dvanáctiválcových 
modelů se bavíme o GTC4 Lusso, FF, F12 Berlinetta, 599 GTB Fiora-
no a 612 Scaglietti. Speciální edice tvoří poslední část programu a do 
ní patří modely Enzo, F50, F40 a 288 GTO – na ně se věkový limit 
nevztahuje.

Program Ferrari Approved funguje ve světě již zhruba osm let, ale 
v naší zemi se díky jedinému oficiálnímu zastoupení značky, tedy 
společnosti Scuderia Praha, začal intenzivněji aplikovat zhruba před 
dvěma lety. Kromě toho, že vůz musí být registrován maximálně 
14 let zpět, platí na program podmínka maximálně 90 000 najetých 
kilometrů.

Jelikož nás zajímaly bližší informace o tomto jistě zajímavém pro-
gramu, který ve finále dokáže i zvýšit cenu vozidla, zeptali jsme se 
rovnou jednoho z nejpovolanějších: Martina Hořice, vedoucího pro-
deje klasických a starších vozů Ferrari, který má společně s dalšími 
členy týmu program na starost. Zajímalo nás zejména to, která kritéria 
musí ojetý vůz Ferrari splnit, aby mohl dostat oficiální certifikát: „Roz-
hodně toho není málo. Vůz prochází skutečně důkladnou prohlídkou, 
která čítá 190 bodů. Postupuje se důkladně bod po bodu podle předem 
daného protokolu. Pokud vozidlo vykazuje jakoukoliv závadu, musí 
být tato závada odstraněna, a to výhradně s použitím originálních dílů – 
bez nich vozidlo certifikaci nedostane,“ popisuje Hořice. Po prohlídce 
se příslušná dokumentace z prohlídky zasílá online přímo do Ferrari, 
a jakmile továrna konkrétní případ schválí, vůz dostane certifikaci 
a související záruku i silniční asistenci.

CERTIFIKACE
Samotná prohlídka se týká nejen mechanických částí, mezi které patří 
motor (včetně například testu komprese válců), převodovka, podvozek, 

brzdy či výfukový systém, ale i všeho ostatního. Zevrubné kontrole je 
podroben například i lak karoserie či stav jednotlivých prvků 
a součástí interiéru. Kontrola je zkrátka úplná, a navíc kromě mecha-
nických věcí se řeší také „drobnosti“, jako je například upevnění clon 
proti slunci.

Možná se ptáte, co neoriginální díly. Věřte, že ty na voze nemají co 
dělat – zejména u Ferrari. Bez jejich odstranění a nahrazení originální-
mi prvky je certifikace taktéž nepřípustná. A to i v případech, že maji-
tel například nechal namontovat elektricky ovládané klapky výfuku –
před certifikací a následným prodejem musí být tato a jiné podobné 
úpravy odstraněny. Certifikaci nemůže dostat ani vozidlo, které zažilo 
nehodu a bylo neodborně opraveno. Pro certifikaci je zkrátka vyžado-
ván stoprocentní stav, a to ve všech ohledech, takže to není program, 
který se dá udělat na kterýkoliv vůz. Tím je dána jistá výjimečnost cer-
tifikovaných vozů a souvisí s tím dokumentace daného vozu. Zásadní 
není jen mechanický stav, ale neméně pozornosti se věnuje i před-
chozí kompletní servisní historii v oficiální dealerské síti. Prověřují se 
samozřejmě i další záznamy, které jsou k vozidlu dostupné – o stavu 
kilometrů, různé faktury a podobně.

ZÁRUKA, ASISTENCE
Certifikace přináší novému majiteli ojetého Ferrari jistotu, že nekupu-
je „zajíce v pytli“. Ale není to jen o stavu vozidla – s programem Fer-
rari Approved totiž přichází i záruka. A to je zajímavé. Základní záruka 
činí 12 měsíců, přičemž poté se zdarma prodlužuje o dalších 12 mě -
síců. Má to jedinou podmínku – vůz nesmí překročit termín pravidelné 
servisní prohlídky (což by měl majitel výjimečného vozu absolvovat 
tak jako tak). K záruce se pojí i asistence. Přípravu na certifikaci udělá 
každé oficiální zastoupení italské značky, u nás tedy výhradně společ-
nost Scuderia Praha. Kontrolu může provádět kterýkoliv z mechaniků 
Ferrari, protože každý, který pracuje v oficiálním dealerství, prochází 
pravidelným školením přímo u výrobce v Maranellu. Možná vás zají-
má, jak dlouho taková příprava trvá – pokud není nutné řešit nějaké 
nedostatky, mohou mechanici zvládnout proceduru za jeden den, prů-
měrně se však počítá se dvěma dny.

V České republice není o službě zatím příliš velké povědomí a Mar-
tin Hořice se to společně s dalšími snaží změnit. Ostatně je to ku pro-
spěchu věci. „Pokud se nám podaří vysvětlit zákazníkům výhody pro-
gramu Ferrari Approved, tak se pro něj velmi často rozhodnou,“ říká 
Hořice. Mezi výhody patří nejen fakt, že vozidlo s certifikací se bude 
prodávat za vyšší cenu, protože kupující vědí, že dostanou stoprocent-
ně prověřený vůz přímo od Ferrari, a navíc s až dvouletou zárukou 
a nonstop silniční asistencí po celé Evropě. Pokud to se svým Ferrari 
myslíte vážně, připadá nám tento program v případě nákupu ojetého 
vozu jako nutnost. ///

Co je Ferrari Approved? 
Certifikovaný program, 

navržený k tomu, aby zajistil 
novým majitelům při koupi 

staršího Ferrari maximální 
bezpečí a klid v duši. Je tu pro 

vozy Ferrari s maximálním 
stářím 14 let od první 

registrace.



SVĚDKOVÉ 
DOBY

Polykaly benzin dříve, než se 
mnoho z nás narodilo, většina asfaltu, po 

kterém ve své době brousily pneumatiky, 
už je pryč, přesto byste je slovem 

„ojetina“ urazili.

/// VINTAGE  text pavel hrůza    foto ferrari s. p. a., sotheby’s, bonhams
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FERRARI 512 BB 
1977

Londýnský aukční dům Sotheby‘s pořádal v reakci na ros-
toucí zájem o ušlechtilý žlutý kov aukci, která byla zamě-
řena výhradně na zlaté předměty. Kromě obskurních 
předmětů typu zlaté postele s povlečením, zlaté busty 
devadesátkové modelky Kate Moss bylo v nabídce i uni-
kátní Ferrari 512 Berlinetta Boxer.

Tento model byl poprvé představen v roce 1971 na auto-
salonu v Torinu jako odpověď na revoluční  Lamborghini 
Miura. Znamenal důležitý krok směrem ke sportovním vozům 
s motorem uprostřed. 

Tento konkrétní vůz byl prodán u Maranello Piemont S. r. 
l. v Miláně v roce 1977. Dosavadní život strávil v Itálii v rukou 
pouze tří majitelů. Předposlední majitel jej však nechal přela-
kovat na červeno a tím znehodnotil unikátnost vozu – pouze 
čtyři vozy byly vyrobeny v unikátní zlaté barvě Oro Chiaro 
Metalizzato a pouze jeden z nich měl interiér v hnědé kůži 
Testa di Moro.

Vůz byl objeven v roce 2015 a po zjištění, o jaký unikát jde, 
se vrátil do Modeny, aby zde již v dobrých rukou prošel kom-
pletní renovací do původní podoby.

Odhadovaná cena je přes 10,5 milionu Kč.



MASERATI MERAK
BERLINETTA 1973

Maserati Merak bylo druhým vozem této značky s moto-
rem uprostřed. Po modelu Bora měl být Merak jeho 
dostupnější obdobou a měl soupeřit o zákazníky s Ferra-
ri Dino 246. Poháněl jej třílitrový motor V6 (Bora měla V8) 
o výkonu 200 koní vyvinutý též pro Citroën SM. Dobový 
tisk vůz cenil pro výborné jízdní vlastnosti, atraktivní 
design, výkon, cenu i tichý provoz. Reakcí na nové Dino 
V8 byl později Merak SS s výkonem přes 220 koní. Bylo 
vyrobeno jen 626 vozů Merak v původní podobě a jeden 
z nich je nabízen v aukci Bonhams.

Podle Maserati Classiche tento vůz opustil bránu 
továrny 16. května 1973 a přesunul se k zákazníkovi 
v Bologni. Vůz je ve velmi dobré kondici v originálním 
odstínu laku Rosso Fuoco a s béžovým interiérem.  
Současným vlastníkem byl vůz koupen do Francie 
v roce 2017. Servisní kniha obsahuje pouze záznamy 
o běžných servisních úkonech. Vůz je registrován 
v Monaku.

Odhadovaná cena je 1,7–2,2 milionu Kč.
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FERRARI 250 GTO 
BY SCAGLIETTI 
1962

Toto Ferrari 250 GTO s karoserií od Scaglietti značně roz-
vířilo vody trhu investičních vozů. Prodalo se totiž v aukci 
RM Sotheby’s za 48 450 000 dolarů, což je největší suma 
dosud zaplacená za klasický vůz v aukci. Auto, se kterým 
majitel ve své době mohl po silnici přijet na závod, vyhrát 
ho a pak s ním odjet domů, je dnes investiční sázkou na 
jistotu.

Ferrari 250 GTO debutovalo v roce 1953 a vyrábělo se do 
roku 1964. Všech 36 vyrobených vozů se zachovalo. Tento 
model je mnohými považován za nejkrásnější Ferrari, jeho 
závodní úspěchy však rozhodně nestojí ve stínu designu. Jde 
o jedno z nejúspěšnějších závodních aut historie s více než 
300 vítězstvími na kontě.

Tento konkrétní vůz začal svou kariéru jako tovární vůz, 
na kterém jel Phil Hill závod Targa Florio v roce 1962. Poté 
byl prodán Ferrariho oblíbenému soukromému jezdci, kte-
rým byl Edoardo Lualdi-Gabardi. Ten s ním ve stejném roce 
vyhrál devět závodů z deseti ( jednou skončil druhý) a stal se 
italským mistrem třídy GT. Jeho mimořádný úspěch přispěl 
k legendární pověsti GTO. Pod dalšími vlastníky, z nichž jed-
ním byla šperkařská značka Bulgari, vůz vyhrál svou třídy na 
Targa Florio v letech 1963 a 1964. Vůz ve své době absolvoval 
20 závodů, všechny dokončil bez nehody. Stále má původní 
motor, převodovku, zadní nápravu i karoserii, kterou dostal 
od Carrozzeria Scaglietti v roce 1964. To rozhodně není u kla-
sických závodních vozů běžné.

Po ukončení své závodní kariéry vůz prošel rukama řady 
sběratelů, až v roce 2000 skončil u Dr. Grega Whittena, zapá-
leného sběratele a mimochodem bývalého softwarového 
architekta firmy Microsoft. 



MASERATI 
GHIBLI 4,7 L 
1968

Toto klasické GT od Maserati bylo vyrobeno v květnu 1968 
a dodáno svému prvnímu majiteli, kterým byl magnát, imán 
a vlastník závodních stájí princ Karim Aga Khan. Modrý lak 
a béžovou kůži interiéru doplňovaly chromovaný trojzubec, 
hořčíková kola a opěrka hlavy pro spolujezdce. Podle někte-
rých zdrojů vůz figuroval při majitelově svatbě se známou 
modelkou Sarah Croker-Poole, která se tak stala princez-
nou Salimah Aga Khan.

Urozené manželství nevydrželo, ušlechtilé Maserati však 
ano, a dokonce v původním stavu. Současný majitel jej koupil 
v roce 1973, s původní registrací a 27 000 kilometry na počíta-
dle. Udržoval jej v původním stavu. Některé díly dostaly nový 
lak, ale celkově je vůz technicky i vizuálně ve velmi dobrém 
a originálním stavu s patřičnou patinou. Na tachometru má 
54 700 km. 

Prodal se za 180 000 EUR.
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U  sportovních modelů věhlasných značek bývají 
životní cykly podstatně delší než v případě main-
streamových vozů pro běžné potřeby. To platí 
i v případě Maserati a jeho modelu GranTurismo. 

Elegantní dvoudveřové kupé s vnitřním uspořádáním 2+2 se totiž 
veřejnosti představilo už v roce 2007 na autosalonu v Ženevě. Gran-
Turismo tehdy zaujalo odbornou i laickou veřejnost nejen vyzývavou 
karoserií s koeficientem odporu vzduchu 0,33, ale i faktem, že sdílelo 
upravenou platformu s větším modelem Quattroporte a využívalo díly 
z Ferrari 599 GTB a 612 Scaglietti.

Maserati GranTurismo 
je na trhu už nějaký pátek, 
ale na kráse mu to neubírá. 
A stále umí zaujmout 
způsobem, jaký umějí jen 
Italové. U nejostřejší silniční 
verze MC Stradale nejde jen 
o karbonové doplňky nebo 
efektní materiály, ale hlavně 
o jízdní zážitek.

/// BUDOUCÍ KLASIK  text františek vahala    foto ondřej kroutil pro steering media

MASERATI      
MC 
STRADALE
Stále plné emocí
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Základní verze tehdy přijela s motorem V8 o objemu 4,2 litru, navr-
ženým ve spolupráci s Ferrari. Nabídla výkon 405 koní, přenášený na 
zadní kola pomocí automatické šestistupňové převodovky ZF. V roce 
2013 přišla aktuální, dosud vyráběná verze MC Stradale s atmosféric-
kým motorem V8 o zvýšeném objemu 4,7 litru, jež na zadní kola posílá 
zajímavější výkon 460 koní při 7 000/min.

Ačkoliv je MC Stradale nejostřejší silniční verzí modelové řady, stále 
se jedná hlavně o GT (Grand Tourer), takže kromě rychlosti a řidič-
ských zážitků je zaměřené na komfort. Tomu pomáhá podvozek 
v podobě dvojitých lichoběžníků vpředu a víceprvková náprava vzadu. 
Pod 20“ koly se skrývají karbon-keramické brzdy, a jakmile usednete 
do interiéru, obklopí vás alcantara, hliník a kvalitní kůže. Italové mají 
výhodu vkusu, takže už první setkání a usednutí do výrazně tvaro-
vaných sedadel vás zaujmou a probudí ve vás jisté očekávání. Pozice 
k sezení je uspokojivá, všechno důležité mám po ruce, zvykám si na 
pádla. Sedadla jsou tuhá a pevně obepnou tělo, ale nejsou to závodní 
skořepiny: naopak spíše dbají na váš komfort. Detaily se mi líbí, samo-
zřejmě hlavně hodiny uprostřed palubní desky či pošití částí palubní 
desky alcantarou s kontrastními švy. Starobylé rádio s CD přehráva-
čem je milou připomínkou toho, jak rychle čas letí.

OSM VÁLCŮ
Jakmile nastartujete osmiválec, očekávání se logicky zdvojnásobí. 
Jdeme na to! MC Stradale samozřejmě nabízí očekávanou dynamiku 
luxusního GT — na 100 km/h se rozjede za 4,5 s, a pokud máte mož-
nost, omezovač vás zastaví až při 303 km/h. Motor má charakteru na 
rozdávání: z nízkých otáček se ochotně sbírá, ve středních už táhne 
drsným způsobem a s radostí se dostává ke svému vrcholu. Přenos síly 

MC Stradale 
je krásné auto, 

a to ze všech 
úhlů pohledu. 

Jeho svalnatá 
karoserie či 

jemně vyvážené 
linie, jež 

nezapřou italský 
cit pro design, 

jsou prostě 
sexy. A to dost.



zajišťuje převodovka MC Race-Shift, což je zjednodušeně řečeno robo-
tizovaný manuál s automatickým modem. V praxi to znamená, že se 
ovládá rozměrnými páčkami pod volantem a při nejostřejším režimu 
Race je schopný přeřadit za pouhých 60 ms. Přeřazení je vždy dopro-
vázeno hrubou prodlevou a následným kopnutím, což je něco, na co 
už u moderních GT současnosti nejsme zvyklí, ale souvisí to s kon-
strukcí převodovky. Díky tomu je jízda ještě emotivnější, než by byla 
pokud by převodovka řadila za milisekundu bez jakéhokoliv rázu.

Chtivost motoru a jeho podmanivý charakter si vás okamžitě omo-
tají kolem prstu. V režimu Race jsou reakce ještě ostřejší a vaše cesta 
k vrcholu o to napínavější. Tohle má koule!

Podvozek pohodlně zvládá české nerovnosti a při ostré jízdě je 
potěšující tuhá karoserie a dostatečně komunikativní řízení. Na výjez-
du ze zatáčky potěší dlouho neutrální chování, které se mění v čitel-
nou přetáčivost v případě, že jedete skutečně rychle nebo si podobné 
chování přejete. I přes použití karbonu je zejména při rychlé jízdě 
trochu znát hmotnost, která dosahuje nemalých 1 800 kg. Zážitek je 
ale svým způsobem opojný a zvuk motoru rozehřeje nejedno chladné 
srdce — i v tomto ohledu si Italové drží své výjimečné postavení. 

Poněkud zastaralejší koncept chování převodovky a mechaničnost 
vozu nejsou na škodu, naopak by v době čím dál rychlejších aut, co 
mnohé odpouštějí, mohly zaujmout.

POJĎTE SI HRÁT
MC Stradale má svůj neotřelý charakter, a proto se mi líbí. Motoru 
není co vytknout, vysoká spotřeba se dá předpokládat (pomáhá velká 
nádrž na 90 litrů). Zvláštní způsob řazení převodovky s ostrých reži-
mech je nakonec docela sympatickou kuriozitou. Jízdní vlastnosti, jistá 
hravost a čitelná rozpustilost jsou součástí charakteru.

Scuderia Praha jakožto oficiální zástupce značky pro ČR nabízí tes-
tované MC Stradale za 3,5 milionu Kč (s DPH), což je adekvátní hodno-
ta vzhledem k tomu, že je MC Stradale dostatečně jedinečné, živelné 
a zábavné. A toho si cením.

Jistá oldschoolová mechaničnost pořádného GT s atmosférickým  
točivým motorem je to, co jsem si na MC Stradale zamiloval. Je třeba 
počítat s tím, že se jedná o velké a relativně těžké auto, ale nic z toho 
mu neubírá na dramatičnosti projevu. Dynamika není z dnešního 
pohledu vyloženě brutální, ale je živelně neředěná, což podkresluje 
celý zážitek. A ten je, jak asi tušíte, nezapomenutelný a jedinečný. MC 
Stradale mám od společné projížďky obzvlášť rád! ///

motor
motor  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  V8 
úhel sevření válců  ------------------------------------------------------------------------ úhel sevření válců 90°,  4, 691 cm³
největší výkon ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 338 kW (460 k) při 7 000/min
největší točivý moment  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 520 Nm
převodovka -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- robotizovaná poloautomatická 

převodovka Maserati MC Race-Shift s automatickým 
modem HMI uložená podélně za motorem

rozměry a hmotnosti
délka  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 933 mm
šířka --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 903 mm
výška   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 343 mm
rozvor   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 942 mm
suchá hmotnost  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 700 kg
objem zavazadlového prostoru  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 320 dm³
objem palivové nádrže  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90 l
rozdělení hmotnosti na nápravy   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 : 52 %
objem zavazadlového prostoru  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 320 dm³
maximální rychlost   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 303 km/h
zrychlení z 0 na 100 km/h   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4,5 s
kombinovaná spotřeba   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14,4 l/100 km

kola a pneumatiky
kola  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20palcové disky z lehké slitiny
pneumatiky vpředu   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     255/35 ZR20
pneumatiky vzadu   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  295/35 ZR20

Maserati 
GranTurismo 
MC Stradale
(2016)
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 text foc   foto foc/// KLUB 

N ěkteré z dvanácti posádek vyrazily již v pondělí 
večer a noc strávily u Bodamského jezera v Bregen-
zu. Po ranní procházce kolem jezera pak ve sluneč-
ném počasí účastníci vyrazili horskými silničkami 

do švýcarského St. Moritz na oběd a odtud po východním břehu jezera 
Como se zastávkou v městečku Bellano až do Merone, kde se všechny 
posádky sešly na první společné večeři, aby další den mohly společně 
vyrazit na plánovaný program. 

LEGENDÁRNÍ OKRUH I LEGENDA DESIGNU
Ráno kolona vozů se vzpínajícím se koněm ve znaku vyrazila na legen-
dární okruh v Monze, kde jsme měli možnost projít celé zázemí okru-
hu, vyfotit se na stupních vítězů přímo nad cílovou rovinkou nebo se 
posadit v tiskovém centru. Po krátké procházce k dnes již nepoužíva-
né klopené dráze a projížďce po okruhu v mikrobusech pořadatelů 
jsme se přesunuli na oběd v michelinské restauraci přímo v zámeckém 
parku, abychom mohli vyrazit k Torinu, kde jsme měli domluvenou 

V letošním roce jsme se ve Ferrari Owners Clubu rozhodli 
s naší pravidelnou podzimní vyjížďkou zamířit na Azurové 

pobřeží a za startovní místo jsme si zvolili italské jezero 
Como. Ale nepředbíhejme, ještě předtím nás čekala cesta 

z České republiky na místo setkání.



 
Horská etapa s cílem v Nice dala 
vyniknout sportovnímu charakteru 
vozů Ferrari.

NA 
CESTÁCH
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návštěvu designérského studia Pininfarina. A věřte, že příjezd kolo-
ny Ferrari vyvolal pozdvižení i ve firmě, kde design většiny těchto aut 
vznikl. Zatímco my jsme byli nadšeni z možnosti vidět sbírku prototy-
pů aut, velká část zaměstnanců si šla zblízka prohlédnout vozy zapar-
kované na cestě mezi budovami designérského studia. Vešli jsme do 
prezentačního centra, kde stál zaparkovaný prototyp Ferrari Mythos 
a vedle F50, ale to hlavní nás zde teprve čekalo, když mezi nás na 
dvě hodiny přišel dnes již legendární designér Maurizio Corbi, jenž 
se podílel na návrzích vozů jako Ferrari 456, F50, 355, 550 Maranello 
a je podepsaný pod designem vozu Ferrari California, který byl v naší 
koloně zastoupen celkem třikrát. Pro všechny účastníky to byl svá-
tek, setkání s designérskou legendou, která dokáže poutavě vyprávět 
o designu a vozech Ferrari a která nám navíc tužkou a fixy naskicovala 
„náš vlastní“ návrh vozu. Podepsaný obrázek s věnováním získal jeden 
z účastníků jako dárek ke svému životnímu jubileu. A věřte, že takový 
dárek může mít jednou vysokou sběratelkou hodnotu. I to je součást 
našich výletů. 

Naše další cesta zamířila do vesničky Bra, kde jsme se ubytova-
li v moderním hotelu a ještě před večeří jsme absolvovali prohlídku 
rodinného vinařství spojenou s degustací. Tu jsme měli naplánovanou 
se současným majitelem, který patří do sedmé generace vinařů a z kaž-
dého jeho slova byla cítit tradice a úcta k předchozím generacím. 
A také obrovský závazek pokračovat v úspěšné rodinné tradici. 

VZHŮRU DO HOR
Další den ráno nás čekala „horská“ etapa s cílem v Nice. Do opravdo-
vých hor jsme vjížděli u vesničky Vinadio a odtud už naše cesta vedla 
úzkými horskými vlásenkami a vracečkami kolem Sanctuary of 
Sant‘Anna Vinadio přes horské středisko Isola 2000 až do francouzské 
Isoly a po krátkém obědě dalšími horskými silničkami až do Monaka. 
Část účastníků si zde prošla přístav, který se právě připravoval na vele-
trh jachet, část prošla oceánografické muzeum, ale všichni do jedno-
ho zamířili do soukromé sbírky vozů monackého knížete, což byl další 
bod našeho programu. Velká kolekce vozů formule 1, historické vozy, 
prototypy a samozřejmě Ferrari 288 GTO, 246 Dino, 365/4, 
275 GTB, nechyběla ani Testarossa a znalce potěšil i rallye speciál 
Ferrari 308. Srdce fanoušků automobilismu se nabažilo, a tak jsme se 
soumrakem vyrazili po pobřežní silnici do Nice, abychom si po nároč-
ném dni odpočinuli v hotelu přímo na promenádě. Odpočinek se nako-
nec nekonal, jelikož jsme vyrazili do nočního Nice na večeři a zážitky 
z celého dne jsme probírali dlouho do noci u střešního hotelového 
baru.

AZUROVÉ POBŘEŽÍ
Na počasí jsme měli štěstí celou cestu a nejinak tomu bylo i na Azuro-
vém pobřeží. Ranní procházka nebo běh kolem moře byly ideálním 
startem dne a mnozí si před snídaní došli zaplavat na hotelovou pláž. 
Po předchozích dnech strávených na sedadlech aut jsme mohli zvol-
nit, a tak jsme vyjížděli až před obědem, který jsme měli v St. Maxime 
s výhledem na moře, a pokračovali jsme podél moře na „zmrzlinovou“ 
zastávku v Saint-Tropez. Přivítala nás nově opravená četnická stanice 
včetně „pravého“ četníka ze Saint-Tropez, výstavní jachty v přístavu, 
procházka k majáku a cestou zpět do Nice jsme ještě stihli krátkou pro-
jížďku a zastávku v Antibes. A pak další večer na promenádě v Nice a ti 
rychlejší ještě předtím stihli podvečerní návštěvu pláže. 

A JEŠTĚ JEDNA LEGENDA NA ZÁVĚR
V sobotu jsme se vydali na cestu k našemu poslednímu noclehu u jeze-
ra Iseo a proložili jsme ji posledními dvěma zastávkami. Tou první 
byla návštěva muzea automobilky Alfa Romeo u Milána, druhou Fran-
ciacorta Outlet Village. Zastavení v muzeu Alfy Romeo doporučujeme 
každému fanouškovi aut, jelikož v šesti patrech projdete skutečnou 

 
Legendární designér Maurizio Corbi se

podílel na návrzích vozů Ferrari 456, 
F50, 355, 550 Maranello a je podepsaný 

i pod pod Ferrari California.

 
Pověstná francouzská gastronomie 

v St. Maxime.



automobilovou historií, která se často prolínala s Ferrari. Ať již tím, že 
Enzo Ferrari u této automobilové značky začínal svou kariéru, nebo 
tím, že spolu tyto dvě legendární značky mnohokrát měřily síly na 
závodních okruzích. Před příjezdem na hotel si jednotliví účastníci 
zastavili v blízkém outletu a večer nás čekala galavečeře a rozloučení 
s letošní podzimní cestou. 

V neděli jsme v menších skupinkách vyrazili směrem domů s myš-
lenkami na to, kam v příští sezoně společně vyrazíme, co podnikneme 
a které zajímavosti navštívíme a prožijeme. Nejstarším vozidlem, které 
s námi cestu absolvovalo, bylo Ferrari Mondial z roku 1988, nejnověj-
ším pak 488 Spider z letošního roku. Důležitý však byl týmový duch, 
dobrá nálada, přátelská atmosféra a vášeň pro vozy z Maranella. ///

 
Kolona Ferrari zaparkovaná před sídle 
studia PIninfarina vyvolala zájem jeho 
zaměstnanců.

 
Ferrari Mythos a F50 v prezentačním 
centru studia Pininfarina.
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 text maserati klub   foto maserati klub/// KLUB 

Maserati Klub

V inařství Unterortl z údolí Juval je jedním z nejvýše 
položených v Itálii, hrozny se pěstují na svahu ve 
výšce od 650 do 800 metrů nad mořem. Ideální slo-
žení půdy a jihovýchodní expozice svahu s vysokými 

denními teplotami, chladnými nocemi a nepřetržitě cirkulujícím vzdu-
chem vanoucím z údolí vytvářejí jedinečné mikroklima pro pěstová-
ní hroznů. Prudké svahy navíc moc nedovolují využití strojů, a tak je 
na vinicích stále velký podíl manuální práce. To vše dohromady dává 
předpoklad ke vzniku vynikajících vín. Vinařství se nachází v blízkosti 
průsmyku Passo del Stelvio, který je známý snad každému, kdo se zají-
má o sportovní auta nebo motorky. Když jsme plánovali náš další výlet 
do Itálie, bylo tedy hned jasné, kam vyrazíme.

Ve vinařství nás přivítali Gisela a Martin Aurichovi, kteří společně 
s majitelem, světoznámým horolezcem Reinholdem Messnerem, vyrá-
bějí nejen víno, ale i destiláty z ovoce pěstovaného na farmě.

Toto místo je na výlety jako stvořené. V blízkosti vinařství stojí hrad 
Juval, který od roku 1983 patří také Reinholdu Messnerovi. Ten ho zís-
kal, postupně ho rekonstruuje a během léta v něm i bydlí. Hrad slouží 
jako muzeum tibetského umění a konají se zde i koncerty.

Kdo má rád hory a horolezectví, může navštívit unikátní Messnero-
vo muzeum. To je umístěno uvnitř jeskyně a tematicky se věnuje ledov-
cům, Arktidě a Antarktidě. Kousek od muzea je hostinec Yak & Yeti, ve 
kterém výborně vaří typické místní speciality z jačího masa. ///

I cesta může být cíl, zvlášť v autě, 
které má zábavu a vzrušení 
zakořeněné ve své DNA. Nevšední 
gastronomický zážitek pomůže 
nabrat sílu a odhodlání pro další 
cestu. Jako jedno unikátní místo 
v severní Itálii.

CESTA
JE CÍL

 
Zdejší víno stále vzniká 
s vysokým podílem ruční 
práce.

Gastronomie je v této 
oblasti pověstná.

 
Prudké svahy navíc moc 
nedovolují využití strojů.



OAKS_SCUDERIA_105X300_fin.indd   1 21/11/2018   15:10



46 47

Na čem právě pracujete?
Moje práce vždy spočívá v dirigování orchestrů. Včera jsme měli 
německý romantický program – Roberta Schumanna a jeho první 
symfonii, také Mendelssohnův houslový koncert. Minulý týden jsem 
měl zase operní gala ve Frankfurtu, takže každý týden je jiný. Sou-
středím se především na symfonický repertoár, jsem umělecký ředitel 
Krakovské filharmonie, mnoho let jsem byl šéfdirigentem Severočes-
ké filharmonie Teplice, který má letos velké výročí – 180 let. Teď jsem 
jeho čestným šéfdirigentem.

Kdy jste přišel do České republiky?
Přišel jsem v roce 1992, abych studoval v Brně na Janáčkově akademii 
múzických umění. Za dva roky jsem promoval a získal práci v brněn-
ském filharmonickém orchestru jako druhý dirigent. Zůstal jsem tam 
tři roky a pak jsem dostal nabídku z Teplic, abych se stal šéfdirigentem.

/// ROZHOVOR   text pavel hrůza   foto petr kurečka

Život zde je melodičtější

CHARLES 
OLIVIERI–

–MUNROE
V Praze žijící kanadský rodák je šéfdirigentem 

několika evropských filharmonií. Má rád 
výjimečná auta a prozradil nám svůj názor na 

moderní i klasickou hudbu a to, co poslouchá ve 
svém Maserati Ghibli S Q4 GranSport.





4948



Proč jste si vybral Brno? Přece jen je to 
z Kanady docela z ruky…
To určitě je. V Torontu, odkud pocházím, je ale velká česká přistěho-
valecká komunita. Žil tam velmi slavný český dirigent z pozdních šede-
sátých let Karel Ančerl, který kdysi opustil Československo a dodnes 
je skutečně velmi respektovaný a uctívaný za svou práci s Toront-
ským symfonickým orchestrem. Od té doby mnoho českých dirigen-
tů navštívilo Toronto, například Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Václav 
Neumann… S Jiřím Bělohlávkem jsem se setkal, když dirigoval koncert 
Torontského symfonického orchestru, mluvil jsem s ním a doporučil 
mi, že jestli se zajímám o studium v jeho zemi, mám jít do Brna, ne do 
Prahy, protože v Brně je velmi dobrý profesor, prý lepší než v Praze. 
To bylo v devadesátých letech a tím profesorem byl Otakar Trhlík.

Jaká hudba je nejbližší vašemu srdci?
Je to středoevropská hudba, hudba Gustava Mahlera, Richarda 
Strausse, Dvořáka, Janáčka, teď jsem pár let v Krakově, tak Szyma-
nowski, Penderecki, ale také Rusové, Čajkovskij, Rachmaninov, Šosta-
kovič. Slovanská hudba je velmi blízká mému srdci.

Čím to je? Je to ta naše specifická 
melodičnost?
Ano! Absolutně. A mimochodem, to je také důvod, proč žiju tady, a ne 
třeba v Německu. Právě jsem ukončil sedmiletý kontrakt jako šéfdiri-
gent Philharmonie Südwestfalen. Je to skvělá země, největší ekonomi-
ka v Evropě, důležitá země, je skvělé tam dirigovat orchestry a opery, 
ale pro žití se cítím pohodlněji tady, protože jak jste řekl, je to melodič-
tější. I život je tu melodičtější. Ne všechno je v pořádku, ale kdo říká, 
že život je o pořádku. Důležité je i dobré pivo, dobří přátelé.

Myslíte, že se může nějaká současná klasická 
hudba stát stejně ikonickou jako hudba starých 
mistrů?
Myslím, že ikonická není to správné slovo. Nemůžete mluvit o Dvořá-
kovi jako o ikonickém skladateli, bylo by to myslím povrchní. V jeho 
hudbě se toho děje o tolik víc. Beethoven, Mozart, Dvořák v hudbě 
nebo Rembrandt, Picasso, Van Gogh v malířství nebo Dostojevskij, 
Milan Kundera, to jsou vrcholy lidské kultury. A to je úplně jiná kate-
gorie než pop, lehká muzika dne. To neznamená, že ta je špatná. Má ve 
společnosti svou funkci, ale nemůžeme srovnávat.

Odpověď tedy je, že ne. I dnes žijí skladatelé vážné hudby, jsou známí 
především lidem, kteří poslouchají vážnou hudbu, a nejspíš nebudou 
nikdy tak slavní jako Beethoven a Mozart.

Čím to je?
Stručně řečeno, hudba Beethovena, Mozarta, Dvořáka se dobře 
poslouchá, snadněji než hudba pozdějších autorů. Vývoj vážné hudby 
je příběhem rozbíjení harmonických pravidel, ta je tak víc a víc 
v nesouladu a chromatická. Boří se hranice. Je to stejné jako v architek-
tuře. Mimochodem, je to moc zajímavá věc, když se podíváte na hudbu, 
architekturu, literaturu, trendy jsou paralelní. Totálně paralelní. Podí-
vejte se na Obecní dům a na hudbu a literaturu té doby. Je to podob-
né. Vezměte si moderní architekturu, která je mnohem tvrdší, ostřejší 

a jednodušší, hudba je podobná. Když se podíváte na Obecní dům 
nebo Rudolfinum, řeknete si: To je krásná budova! Ale neřeknete to 
stejné o nějaké moderní stavbě, jako je například Tančící dům. Možná 
není krásný v tradičním smyslu. Je zajímavý, je „ikonický“, ale neza-
milujete se do něj. Nebo Česká národní banka. Není to art nouveau, je 
to post. Ale to neznamená, že nejsou zvláštní. Jsou zvláštní, Janáček je 
zvláštní, ale pro většinu lidí jsou Mozart a Beethoven přístupnější.

Myslíte, že se smysl pro krásu nějak vyvíjí, 
nebo už lidé zkrátka krásu nehledají a hledají 
spíš zajímavé věci, bonbony pro oči?
To je zajímavá otázka. Moje matka je malířka, velmi dobrá malířka. Má 
také talent vytvářet svým uměleckým citem krásné interiéry. Často 
mluví o slově krása. Když jsem byl malý, skoro mě to otravovalo. Říka-
la „udělej to krásné“, „proč to není krásné“, až mnohem později jsem si 
uvědomil, že měla pravdu. V našich životech je prostě málo krásy. Svět 
se stává ošklivějším spíše než krásnějším a my bychom měli vytvá-
řet krásu, ona nevznikne sama. Když se podíváte na války, hladomor, 
ošklivost tolika aspektů našich životů, krásu nemůžeme brát jako 
samozřejmost. 

Tohle město je krásné, je to jedno z nejkrásnějších měst na světě. Je 
zvláštní, že je tak snadné zapomenout, když jdete centrem. Díváme se 
dolů, nedíváme se kolem sebe. V této zemi je tolik talentovaných archi-
tektů, malířů a tak dále. Myslím, že krása je velmi důležitá. A mimo-
chodem, je to jeden z důvodů, proč jsem si koupil Maserati. Nebo 
tyhle reproduktory: Řekli byste, že reproduktory jsou jen o zvuku, ne 
o vzhledu. Ale proč mají být reproduktory vždy hranaté? Tyto byly 
vyrobeny v jižní Africe konstruktérem Vivid Audio. Laurence Dicke 
(dříve zvukový inženýr pro B & W v Londýně) odešel do jižní Afriky 
a založil firmu, která dělá věci jinak. Také Maserati je pro mě objektem 
krásy, stejně tak Morgan.

Morgan?
Ano, mám Maserati, ale mám také Morgana.

Skutečně? Threewheeler?
Ne, mám Morgan Plus 8. Threewheeler vypadá jako věc z první světo-
vé války. Velmi zvláštní, ale byl bych trochu nervózní ho řídit. Jsou to 
skvělá auta na léto, kdy nejedete příliš daleko. Žádná střecha, žádný 
airbag…

Když jsem naposledy řídil Morgan 
Threewheeler, něco se pokazilo a měl jsem 
plný obličej benzinu.
Ne, opravdu?

Můžu říct, 
že řídím auto 
svých snů.
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Byl to hodně benzinový zážitek. Majitel pak 
dotáhl pár šroubů na vstřikovači a bylo po 
problému. 
To je pravda, člověk na tom může spravit všechno sám.

Pojďme tedy k autům, vypadá to, 
že jste slušný petrolhead.
(smích) Petrolhead… Ano, to asi jsem, k Tesle jsem ještě nepřešel. 

Měl jste rád auta odmalička?
Každý kluk má rád auta. Ale auta, která máme v Kanadě, jsou velmi 
odlišná od evropských aut. Máme většinou americká auta, která 
nejsou přehlídkou nejnovějších technologií, také japonská auta. 
Německé vozy jsou u nás velmi exkluzivní. Je tam drsnější klima, takže 
máme často různé džípy.

Vždy jsem měl rád auta, ale své první jsem si koupil docela v pozd-
ním věku. Už jsem byl zde a bylo mi 33. Předtím jsem samozřejmě 
v Kanadě řídil auta rodičů. Tady jsem dřív často jezdil vlakem a měst-
skou dopravou, protože veřejná doprava v Evropě skutečně funguje 
dobře a vzdálenosti jsou menší. V Americe a Kanadě musíte mít auto.

Které bylo vaše první auto?
Byl jsem velkým milovníkem Saabu. Kupoval jsem si auta přímo 
v továrně ve švédském Trollhättanu, to bylo skvělé. To je další důvod, 
proč jsem si koupil Maserati: vždy jsem měl rád něco zvláštnější-
ho, exkluzivnějšího, jiného, než mají ostatní. Takže jsem měl Saaba, 
dokud nezbankrotovali. Pak jsem přešel k BMW série 6 předchozí 
generace.

Jaký máte nejsilnější zážitek spojený s auty?
Vyrostl jsem v Torontu. Měl jsem skvělou pratetu z matčiny strany. 
Byla to Holanďanka žijící v Mexiku, kde založila vlastní továrnu na 
vlnu na koberce, závěsy a podobně. Ve své továrně naučila místní 
indiány tkát vlnu na obřích tkalcovských stavech. Každý rok jsme 
jezdívali autem z Kanady dolů do Mexika. Jedna cesta trvala pět dní, 
zůstávali jsme tam měsíc, pak jsme jeli zpátky. Když se mluví o řízení, 
vždy si vybavím tyto cesty.

Jaký druh řidiče jste?
Považuji se za rozumného řidiče. Velmi si užívám sportovní jízdu, ale 
neriskuji. To je mimochodem jedna ze silných stránek kanadské řidič-
ské školy, učí klidnou jízdu. Tady musím být kritický k jednomu aspek-
tu žití v České republice: řidiči zde příliš riskují a jsou hodně agresivní. 
Především muži. Děje se spousta zbytečných nehod jen proto, že si 
řidiči nedrží před sebou dostatečný odstup. Zatím jsem měl štěstí, pro-
tože jsem neměl žádnou nehodu.

Kterou jste jel nejdelší cestu?
Rád jezdím dlouhé cesty. Myslím, že když jsem navštívil svou matku 
v Toskánsku. Asi 12 hodin včetně zastávek.

Jakou hudbu posloucháte v autě?
Mění se to. Když jsem jako mladý řídil tátovo auto, poslouchal jsem 
tehdejší pop. V mých autech to bylo jiné. Například v Maserati moc 
rád poslouchám zvuk motoru, je to krásný, bohatý, hluboký, hrdelní 
zvuk. Pořídil jsem si do vozu ale také nejvyšší audiosystém Bowers 
and Wilkins a je fantastický. Opravdu velmi, velmi dobrý – vím, o čem 
mluvím. ! (smích) Ještě víc než dříve si tak mohu v autě vychutnat váž-
nou hudbu. Většinou není auto na poslouchání klasické hudby vhod-
né, protože v té se často mění hlasitost. Populární hudba je založená 
na beatech, což jde lépe ke zvukům jízdy třeba na dálnici. Před pár 
týdny jsem ale objevil velmi dobrou jazzovou stanici. Vůbec neposlou-
chám populární hudbu z rádia. Mám vlastní sbírku se svou hudbou na 
SD kartě. Co jsem si hodně oblíbil, jsou audioknihy, to je skvělá věc. 
Nevím, jak v češtině, ale v angličtině je tolik dobrých knih na výběr. To 
je fantastické.

Máte nějaký automobilový sen?
Nepřitahuje mě mít nejdražší auto na světě. Věřím v určitou skromnost 
v životě, jako dirigent částečně musím být extrovert, ale jsem uvnitř 
zároveň introvert. Na Maserati se mi líbí, že není tak opulentní jako 
třeba Lamborghini. Maserati je elegantní, ale také celkem decentní. 
Můžu říct, že řídím své auto snů. Má mnoho charakteristik, které ho 
odlišují od ostatních aut. Vzduchové tlumení je skvělé na dlouhých tra-
tích. Podle mě mají nejpohodlnější sedačky v průmyslu Saab a Volvo. 
V Maserati jsou sportovnější, možná ne tolik pohodlné, což ale vyna-
hrazuje právě skvělý vzduchový podvozek. Měl jsem vždy kabriolety. 
Maserati je první auto se střechou, které mám. Myslím, že je i velmi 
bezpečné, částečně kvůli pohonu na všechna kola. Mám letošní ročník 
a je na něm vidět obrovský pokrok v elektronice.

Co klasická auta, zajímají vás?
Morgan je dědictví po tátovi, má pro mě tedy i sentimentální hodnotu. 
Ale ano, mám rád klasická auta, ale nejsem sběratel. Mám rád pár aut, 
která si velmi užívám. Morgan je samozřejmě velmi odlišný od Mase-
rati. Dovedu si představit, že bych si někdy koupil nového Morgana. Je 
to možná spojené s mou prací. Housle, cella a další nástroje jsou vyro-
bené ze dřeva a Morgan je taky ze dřeva. Možná to tedy patří k životu 
s orchestrem. (smích) /// 

Měli bychom 
vytvářet 

krásu, ona 
nevznikne 

sama.

CHARLES 
OLIVIERI–MUNROE 
1969

Kanadský dirigent působící převážně v České republice, 
Polsku (Krakov) a Německu.

Vystudoval klavírní hru na Královské hudební 
konzervatoři a Univerzitě v Torontu. Poté studoval na 
Janáčkově akademii múzických umění. 

V České republice dirigoval nejprve Karlovarský 
symfonický orchestr, poté Státní filharmonii Brno. 

V roce 1997 se stal šéfdirigentem Severočeské 
filharmonie Teplice. 

Od roku 2013–2018 byl šéfdirigentem Philharmonie 
Südwestfalen.

V roce 2015 se stal šéfdirigentem Krakovské filharmonie.
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programu proběhla aukce dvou fotografií s Ferrari tematikou, které se 
vydražily za sumu 162 000 Kč. Výtěžek z této aukce a další dary posti-
ženým rodinám se budou předávat v prostorách Scuderia Praha 7. pro-
since. Jako každý rok nebude chybět herec Ondřej Vetchý.

České zastoupení značky Ferrari prošlo od roku 1998 výraznou 
proměnou. Společnost Scuderia Praha vybudovala v Praze reprezen-
tativní sídlo s bohatým servisním zázemím, kde svým zákazníkům 
nabízí prvotřídní péči odpovídající exkluzivitě nabízených automobilů. 
Prodej a servis vozů Ferrari později rozšířila také o sesterskou značku 
Maserati. „Dvacet let působení na českém trhu je významné výročí,“ 
říká ředitel společnosti Petr Kudláček. „Navázali jsme na zkušenosti 
našich předchůdců, získali jsme řadu nových zkušeností a také jsme 
výrazně rozšířili počet majitelů vozů Ferrari. V České republice bylo 
k prvnímu pololetí roku 2018 registrováno přesně 854 Ferrari a každý 
měsíc se tento počet rozrůstá.“ /// 

K oslavě významného výročí se v sobotu 10. listopadu 
konal výroční galavečer v Trojském zámku. Scude-
ria Praha výročí slaví spolu s Ferrari Owners Clu-
bem, jediným oficiálním klubem pro majitele Ferra-

ri v České republice, který si letos připomíná deset let existence.
Za Scuderii Praha hosty přivítal Marek Dospiva, za Ferrari Mi  chele 

Aporti, regionální ředitel Ferrari a za Ferrari Owners Club Zdeněk 
Lepka. Večerem provázel Martin Straka. Speciálně u příležitosti této 
oslavy Scuderia Praha přivezla dva unikátní vozy: Ferrari Pista Piloti 
a Ferrari Pista Spider. Závodní divize představila svůj závodní speciál 
Ferrari 488 Challenge.

Pořadatelé však mysleli i na ostatní. Ferrari Owners Club úzce 
spolupracuje s Českým sdružením obětí dopravních nehod a vytvo-
řil vlastní program FOC for Children, který každoročně pomáhá 
vybraným rodinám v jejich těžkých situacích. Na galavečeru v rámci 

SCUDERIA 
PRAHA

  text redakce    foto scuderia praha/// VÝROČÍ

Společnost Scuderia Praha, a. s., 
oficiální dealer vozů Ferrari a Maserati 

v České republice, oslavila 20 let 
od svého založení.

slaví 20 let!



  
Znak dvojitého 
kulatého výročí 
a unikátní Ferrari 
488 Pista Piloti.

 
Ferrari Pista 
Spider a tým 
Scuderia Praha 
a Ferrari Owners 
Clubu.

Krájení naroze-
ninového dortu 
za účasti Marka 
Dospivy.

  
Trojský zámek 
vytvořil pro  akci 
velmi důstojné 
prostředí.
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/// LEGENDY

GIUSEPPE
   text luca morbidelli    foto archiv, ferrari s. p. a., alfa romeo

Geniální konstruktér zemřel 
3. ledna 2006 – tři dny 

potom, co z výrobní linky 
sjel poslední exemplář jeho 

nejslavnějšího díla.
 

Giuseppe Busso s týmem u vozu 
159 S, nástupcem 125 S. Rok 1947.



P odle mnohých jeden z nejlepších motorů vůbec, 
podle Jeremyho Clarckssona nejlepší šestiválec na 
světě. Ikonický motor měl neuvěřitelné charisma 
a s leštěnými trubkami sání (od roku 1987) také 

nepopiratelné vizuální kouzlo. Obojí bylo v kategorii vozů, pro které 
byl motor zjevením. Od roku 1969, kdy byl představen první prototyp, 
až do roku 2006, kdy byl vyroben poslední kus.

VZDUŠNÉ ZAČÁTKY
Giuseppe Busso se narodil v Turíně. Po vystudování konstrukce začal 
v roce 1937 pracovat v konstruktérské dílně letecké motorárny firmy 
Fiat. Během válečných let začal pracovat pro Alfu Romeo na vývoji 
závodních motorů pod vedením Orazia Satta Puligy. V milánské továr-
ně nasbíral řadu cenných kontaktů. Jedním z nich byl i Enzo Ferrari, 
který před válkou vedl Scuderii Alfa Romeo, tedy závodní tým značky. 

Když se Ferrari v roce 1946 osamostatnil a založil vlastní značku, 
přidal se Busso k němu jako technický ředitel. Do historie značky se 
nesmazatelně vryl svou prací na vůbec prvním voze, který nesl tuto 
značku — Ferrari 125. Jeho dílem byla například konstrukce hlavy dva-
náctiválcového motoru, která používala tehdy novátorský rozvod se 
dvěma vačkami. 

V roce 1947 však do Ferrari nastoupil nový šéfkonstruktér Gioac 
chino Colombo, se kterým Busso nevycházel. Podle Colombových 
vzpomínek nešlo ani tak o rozdílné vnímání technických problémů, 
jako spíš Bussovu výbušnou povahu. Když mu tedy starý známý Ora-
zio Satta Puliga nabídl návrat do Alfy Romeo, přijal. 

SOUBOJ S LANCIÍ
I když do Alfy vnesl inovačního ducha, začátek nebyl nejslavnější. Jeho 
projekt moderního sedanu Alfa 1900 měl nedobře vyřešenou zadní 
nápravu a v razantnějších zatáčkách se mu zvedalo vnitřní zadní kolo, 
čímž si získal přezdívku „zvednutá psí noha“, protože v náklonu připo-
mínal značkujícího psa. Busso si napravil pověst úspěšných terénním 
vozem Alfa 1900 Matta, který od padesátých let ve velkém používala 
armáda i hasiči. Nakonec vyšlechtil i Alfu 1900. 

Konstruktér Ferrari a Alfy Romeo stál 
u zrodu řady úspěšných sportovních a produkčních 
vozů. Ke statusu legendy by mu však stačilo jeho 
poslední dílo – legendární motor V6, přezdívaný 
po svém strůjci „busso“.

BUSSO

OSOBNÍ ZKUŠENOST: 
„BUSSO“ 
V ALFĚ ROMEO GTV 
1998

Už po nastartování motor zaujal dokonale pravidel-
ným hlubokým vrčením na nízko položený volno-
běh. Vibrace by byla silné slovo, ale ve sportovních 
sedačkách vozu GTV člověk o motoru věděl – jemné 
chvění dává tušit, že pod kapotou je zaměstnán 
agregát, který slibuje mimořádné zážitky. Při zrych-
lování vyniká vlastnost, která je součástí legendy 
tohoto motoru – absolutně lineární průběh. V žád-
ném spektru otáček motor nedává najevo svůj 
nesouhlas nějakou nepatřičnou vibrací, zvukem 
nebo výkonovou dírou. Motor prahne po otáčkách 
a na kola pošle přesně takovou dávku koní, kte-
rou od něj čekáte. S výbornou konstrukcí jde ruku 
v ruce skvěle fungující motor management, a tak 
motor dokáže stejně dobře fungovat  při pomalém 
posouvání na hranici volnoběhu i běsnit při spor-
tovní jízdě. Motor byl tak pružný, že vůz rozjede 
bez trápení spojky na dvojku i trojku. Kdyby si řidič 
nechtěl kazit návyky (a převodovku), mohl při řaze-
ní nahoru pár stupňů vynechat. Průměrná spotřeba 
při běžném kombinovaném provozu se pohybuje 
mezi 14—17 litry na 100 km. Pod 11 litrů neklesá prak-
ticky nikdy.
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Když byla znovu uvedena na trh, ten už okupovala konkurenční Lan-
cia Aurelia. Příběh pirátské operace ( „operazione corsaro“) je dosta-
tečně známý — v Alfě připravili ostřeji naladěnou 1900 a zkušební 
jezdec v civilu s ní na dálnici mezi Turínem a Milánem denodenně 
deklasoval nebohé řidiče Aurelií. Operace zabrala, prodeje modelu 
1900 značku nastartovaly k růstu a během dvaceti let vyproduko-
vala tři veleúspěšné řady osobních aut v nespočetných mnoho karo-
sářských variantách včetně speciálů od Zagata, Bertoneho, Pininfa-
riny a dalších. Všechny měly jedno společné — sportovní charakter. 
Giuseppe Busso, který už od roku 1954 zastával převážně manažerské 
funkce, stál u vývoje všech aut z této doby.

LETEC BUSSO
Ve volném čase se aktivně věnoval létání. Rakouský konstruktér s čes-
kými kořeny Rudolf Hruska mu sehnal letadlo, československého spor-
tovního Sokola M1D. Busso s manželkou s ním během dovolených oble-
těl celou Evropu. Nejdříve si ale motor ze Sokola odnesl do motorárny 
Alfa Romeo a za pomoci kolegů jej doladil podle svých představ.

ŠESTIVÁLCOVÝ KLENOT
Busso se postupně vypracoval z šéfa vývoje až na generálního ředitele 
státní automobilky. V polovině šedesátých let bylo jasné, že čtyřválce —
byť svým litrovým výkonem drtily konkurenci rozdílem třídy — nebu-
dou nejvýkonnějším vozům dlouho stačit. Pro plánovanou reprezen-
tativní limuzínu Alfa 6 značka potřebovala šestiválec. Giuseppe Busso 
byl jednou z klíčových osob, které o vývoji nového motoru rozhodly, 
pak se však sám pustil do práce.

Na konstrukci motoru pracoval způsobem, jako by tvořil vlastní 
pomník. Šestiválec byl hotový v roce 1977 a byl skutečně poslední 
věcí, kterou čtyřiašedesátiletý Busso pro milánskou značku udělal. Po 
jeho dokončení prý prohlásil „basta cosi“, něco jako „tak to by bylo“, 
a v prosinci odešel do penze.

 
Giuseppe Busso se podílel na prvním voze 
značky Ferrari, 125 S.



Vidlicový šestiválec s hlavami svírajícími úhel 60 stupňů byl velmi 
kompaktní, takže jej bylo možné bez kompromisů zastavět i do men-
ších aut. Původně měl dvě vačky poháněné řemenem, dva ventily na 
válec a šest karburátorů Dell Orto. Z dvou a půl litru objemu Busso 
vyždímal velmi dobrých 158 koní. Neoslnil však maximální výkon 
motoru, ale jeho průběh. Ten byl lineární, od téměř volnoběhu až 
k maximu na hranici sedmi tisíc otáček. A k tomu ten zvuk… Od 
decentního klidného vrčení přes divoký ryk až do drsňáckého zachra-
plání při prudším puštění plynu.

V dalších verzích pod kapotou Alfy 90 nahradilo karburátory elek-
tronické vstřikování L-Jetronic, v polovině osmdesátých let pak poprvé 
narostl objem. Koncem osmdesátých let 190 koní tohoto motoru pohá-
nělo zadní kola vozů Alfy Romeo 75, GTV a exotické SZ a RZ. To byly 
na trestuhodně dlouhou dobu poslední Alfy s pohonem zadní nápravy.

ÚKROK STRANOU
V roce 1987 převzal tuto bojující značku Fiat, přednost dostaly vozy 
s předním náhonem a motor se musel otočit o 90 stupňů, aby mohl 
pohánět novou luxusní limuzínu 164. V roce 1992 motor dostal na 
každý válec další pár ventilů a výkon vzrostl na 232 koní.

Motor byl generace po generaci zušlechťován k dokonalosti. Kromě 
již zmíněných vlastností časem prokázal svoji extrémní spolehlivost. 
I když jej málokdo šetřil, nebyl pro něj problém s běžnou údržbou 
najet hodně přes 300 000 km. Motor postupně nabral na objemu i síle, 
vrcholná verze V6 3,2 měla 3 179 cm3 a zhruba 250 koní.

Motor se objevil ve vozech Alfa Romeo 156, 147, včetně sportov-
ních verzí GTA, GTV, 166, v Lancii Thesis a poslední vůz, do kterého 
se montoval, bylo kupé Alfa Romeo GT. Na poměry evropských aut, 
která pomalu pociťovala kastraci výkonu i charakteru emisními limity, 
představoval Bussův V6 zjevení. Když však ekologické normy zatlačily 
znovu, nemohl konstrukčně letitý motor ani s velkými ústupky splňo-
vat nové ekologické normy. Do kategorie Euro4 prolezl stěží a až po 
snížení výkonu na 240 koní, ale na Euro5 už neměl šanci dosáhnout. 
Produkce modelů GTA skončila na začátku roku 2005, Alfa ještě dál 
motory vyráběla na sklad pro modely GT, 166 a Lancia Thesis. Úplně 
poslední „busso“ sjel z výrobní linky motorárny na Silvestra 2005. 
Dodnes patří k tomu nejlepšímu, co v oblasti spalovacích motorů 
vzniklo. ///

 
Ikonický V6 zvaný „Busso“ vynikal
výjimečným charakterem i vizuální
krásou.

 
Giuseppe Busso s týmem Ferrari. 

 
Busso s manželkou a sportovní Alfou 
Romeo TZ1.

 
Ferrari 125 S  v prostředí, pro které 
bylo vymyšleno a vyrobeno.
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K dyž si ráno přivstanete, tak se kolem Mnichova pro-
smýknete ještě před ranní špičkou a kafe si dáte 
až na dálnici A95 na Shellce kousek za Garmisch-

-Partenkirchenem. Potom vyjedete nahoru na 
kopec a před vámi se otevře Brenerský průsmyk. No a pak… Pak už jen 
sjedete těch sedmdesát kilometrů dolů do Bolzana a v poledne už si 
v restauraci Castel Flavon na stejnojmenné ulici dáte úplně fantastické 
špagety a sklenici bílého mladého vína. Do Bolzana je to vážně kousek 
a vy byste si tenhle výlet měli dopřát také!

 
Mendelpass 
je téměř 
neobjevený, ale 
o to zajímavější 
kus silnice.

   text jan červenka    foto  joshua fuller, jens herrndorff, istock/// ROAD TRIP 

Tohle je kapesní průvodce na výlet, který vám může 
zabrat pět dní, ale klidně i dva týdny. Vypravte se do 
Bolzana, projeďte ty nejlepší silnice v severní Itálii 
a pak se vraťte přes Rakousko domů. Tenhle výlet si 
určitě nenechte ujít!

BOLZANO
Brána k těm nejhezčím 
silnicím v Evropě



BOLZANO

Místní tvrdí, že když Top 
Gear odvysílal zde natočenou 
epizodu, zvýšil se tu provoz 
o pětadvacet procent. 
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naším letopočtem. Bezmála pět tisíc let byl ukrytý v ledu Ötztalských 
Alp, kde jej v roce 1991 našla dvojice turistů. Rozsáhlý archeologic-
ký průzkum dal vzniknout právě tomuto výjimečnému muzeu, které 
byste si neměli nechat ujít. Na večeři si pak vyjeďte na statek Patschei-
der Hof kousek nad Bolzanem. Je tam skvělý výhled a mají výborné 
domácí sýry a salámy. Spát můžete někde na statku nebo na farmě 
v okolí. Jestli však toužíte po něčem opravdu zajímavém, na bízí se 
hotel Korb, což je středověký hrad uprostřed vinic kousek  
za Bolzanem.

BOLZANO
Těch důvodů je celá řada, ale začněme hezky popořádku, když už 
jsme v tom Bolzanu na náměstí. Tohle kouzelné město má nadmoř-
skou výšku 262 metrů, a přestože v něm umí být pěkně ostrá zima, od 
jara do podzimu zde panuje spíš středomořské počasí. Je to nádherné 
město s pohnutou historií, s křivolakými uličkami, vyhlášenými trhy, 
katedrálou Duomo di Bolzano a také je tady muzeum Ötziho. Kdybys-
te to náhodou nevěděli, Ötzi byl ledový muž. Tedy spíš mumifikova-
né tělo muže, který podle odhadů zemřel mezi lety 3239 a 3105 před 



totiž jen sedmdesát kilometrů na průsmyk Stelvio. Tomu se říká Stře-
cha Evropy, a až budete stát nahoře a budete se dívat dolů na silnici 
vetknutou do skal, bude vás šimrat kolem žaludku. Průsmyk nabízí 
osmačtyřicet zatáček za sebou a vyšplháte se do 2 757 metrů. Bohužel 
je to tak profláklá silnice, že je na ní spousta aut, motorkářů, karava-
nů i cyklistů. Místní tvrdí, že když Top Gear odvysílal zde natočenou 
epizodu, zvýšil se tady provoz o pětadvacet procent. Kdybyste si chtěli 
Stelvio opravdu užít, a ne si tu jen udělat fotku, museli byste sem vyra-
zit hned za svítání, kdy je provoz ještě relativně malý. 

 
Sella Ronda je 
šedesátikilo-
metrový okruh 
přes čtyři horské 
průsmyky. Je to 
to nejlepší, co 
můžete v Dolomi-
tech zažít.

 
Okolí Bolzana.

STELVIO
Hned druhý den ráno se odtud můžete vypravit na Mendelpass – 
téměř neobjevený, ale o to zajímavější kus silnice. Není tak známý, 
není tak vysoko, ani se k němu neváže nijak slavná historie, ale až si 
to tady projedete poprvé, pochopíte. Nabízí všechny druhy zatáček, 
část silnice vytesaná do skály se vlní jako had a tisíc výškových metrů 
vás provede od vinic přes smíšené lesy až na otevřené úseky. Vybu-
dovali ho vojáci jako přístupovou cestu k Passo del Tonale. No a to je 
samozřejmě cíl. Nebo snad jen průjezdný bod? Z Passo del Tonale je to 

Pokud si chcete okruh 
opravdu vychutnat, projeď te si 
ho v obou směrech. 
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Když pojedete z Tonale tou kratší cestou, přes Gavio Pass, budete mít 
z rukou už dávno vánočku a na tváři spokojený úsměv. Pojedete totiž 
po silnici, kde se jezdí Giro d'Italia, a s výškou 2 621 metrů se Gavio 
může měřit i se Stelviem. Silnice je tady pestřejší, zatáčky rychlejší 
a provoz je o kus menší, protože většina lidí jede po pohodlnější a širší 
silnici S38.

SELLA RONDA
Ze Stelvia to pak máte do Bolzana nějakých sto kilometrů, pojedete 
přes Merano a večer se v pohodě vrátíte do města. Tohle je vůbec nej-
větší výhoda Bolzana – že je to všude kousek. Poznáte to hned druhý 
den ráno, když po silnici SP64 vyrazíte přímo do srdce Dolomit. Poje-
dete přitom přes horskou silnici Val Gardena. Tomuto místu se říká 
Sella Ronda a je to šedesátikilometrový okruh přes čtyři horské prů-
smyky. Je to to nejlepší, co můžete v Dolomitech zažít, a všichni, kdo to 
tady znají, vám řeknou, že pokud si okruh chcete opravdu vychutnat, 
máte si ho projet v obou směrech. Je tedy ideální si Sella Rondu první 
den projet po směru hodinových ručiček a druhý den ráno vyrazíte 
z Bolzana spodem, po silnici SS241, a pojedete v protisměru. V podsta-
tě objíždíte jeden velký skalnatý masiv – buď projíždíte horská údolí, 
nebo šplháte na vrcholky průsmyků, to vše je lemováno překrásnými 
výhledy. Zdejší silnice nabízí všechny možné zatáčky, některá místa 
mají až sedmnáctiprocentní sklon, chvíli jedete lesem a pak zas mezi 
skalami… 

Je to tady jedno velké hřiště a můžete tu strávit i několik dní, ale 
jestli vás tlačí čas, sbalte si věci a nevracejte se do Bolzana, abyste 
pak jeli zpátky do Česka po dálnici, ale přespěte v Corvaře a ráno se 
vypravte přes krásné údolí na pomezí rakousko-italských hranic po 
silnici E66, což je taková alpská obdoba legendární Route 66. Širo-
ká, krásná a profláknutá, vede skrz Itálii a Rakousko až do Maďarska. 
Některé úseky přímo svádí k tomu, aby člověk přišlápl plyn, ale pozor 
na policejní hlídky a radary.

GROSSGLOCKNER
Tahle silnice vás zavede až pod nejznámější vysokohorskou silnici 
jménem Grossglockner. Tohle hřiště pro řidiče, motorkáře a cyklisty 
bylo postaveno v třicátých letech minulého století pro vojenské účely 
a taky posloužilo jako kolosální program veřejných prací, které měly 
vytrhnout Rakousko z hospodářské krize. Padesát kilometrů asfaltu 
nabízí šestatřicet vlásenek a zatáčky jsou tady maximálně bezpečné. 
Názory na Grossglockner se různí – jedni ho označují za suverénně 

 
Majestátní 
Grossglockner 
je součástí 
panoramat 
kolem zdejších 
vysokohorských 
cest. Když ovšem 
máte štěstí na 
počasí.

 
Padesát 
kilometrů asfaltu 
Grossglockner 
Hochalpin 
Strasse nabízí 
šestatřicet 
vlásenek, 
zatáčky jsou 
tady maximálně 
bezpečné.



nejkrásnější alpskou silnici, druzí mu vyčítají zpoplatnění, spoustu 
turistů a poněkud pouťový ráz. Každopádně jde o jednu z nejznáměj-
ších, nejoblíbenějších a nejfrekventovanějších vysokohorských sil-
nic. Jestli se na ní chcete opravdu svézt, vězte, že v létě se otevírá už 
v pět hodin ráno. Až ji přejedete, můžete se zrelaxovat v Salzburgu 
nebo v některých lázních, jichž je v této oblasti Rakouska bezpočet. 
Vaše záda, zadek i drahá polovička to určitě ocení. Pokud chcete udě-
lat dojem, zamluvte si ubytování v pětihvězdičkovém hotelu Schloss 

Mönchstein, který s hodnocením 9,6 z deseti bodů jasně vede v turi-
stických průvodcích, a na jídlo si zajděte do restaurace Cuisiono. Ale 
pozor, nezapomeňte si včas udělat rezervaci. Druhý den byste nemě-
li vynechat zámek Mirabell a jeho okouzlující zahrady, povinností je 
i návštěva pevnosti Hohensalzburg, jež je ze zahrad báječně vidět. Ze 
Salzburgu je to na hranice do Česka nějakých sto třicet kilometrů, což 
vám po všech těch kilometrech v božských Dolomitech a Alpách bude 
připadat jako krátká vyjížďka za město… Tak co, uděláte si výlet? /// 

Jestli se na ní chcete opravdu 
svézt, vězte, že v létě se otevírá 
už v pět hodin ráno.



OTÁZKA
ČASU

  text pavel hrůza     foto archiv značek/// GADGETS 
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IWC 
PORTUGIESER 
YACHT CLUB 
CHRONO
Ikonické Portuguese jsou stále tady, 
s časem zrají jako víno a učí se stále 
nové věci. Zpod saka se přesunuly třeba 
na zápěstí jachtaře, kde umějí měřit čas 
do startu regaty. I když čistota původní-
ho modelu je pryč, DNA řady Portuguese 
je stále přítomna. Pouze dva subčísel-
níky stačí k zobrazení všech pro chro-
nograf obvyklých údajů, protože hodiny 
i minuty se zobrazují na společné ploše. 
Puristé možná zatouží po modrém dato-
vém věnci, ale vytříbené oko bude vní-
mat bílou barvu jako harmonizující prvek 
oproti logu značky na protější straně 
číselníku. Modrý číselník a kaučukový 
pásek jasně definují, pro jaké prostředí 
jsou hodinky určeny.

funkce  —————————— hodiny, minuty, vteřiny,
datum, chronograf

strojek  —————————————  caliber 89361 (4 Hz), 
automatický nátah, flyback chronograf 
pouzdro  ————————————————————— ocel, 43,5 mm
vodotěsnost  ——————————————————————————    60 m

Možná už jsou hodinky více otázkou stylu 
než času. Kdo je však schopný ocenit 
náročnou řemeslnou práci a technický 
důvtip, pro toho je nošení mechanických 
hodinek otázkou cti.
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LONGINES 
HERITAGE SKIN 
DIVER
Novým přírůstkem do retrospektivní 
řady Heritage vzdává Longines hold 
svým prvním potápěčským hodinkám 
z roku 1959. A dělá to velmi působivě. 
Skin Diver je reminiscencí důležitého 
období padesátých let minulého sto-
letí, kdy obrovský rozvoj potápění dal 
vzniknout i mnoha průkopnickým časo-
měrným instrumentům pro odvážné 
muže zkoumající hloubky moří a oce-
ánů. Moderní potápěčské hodinky, jak 
je dnes známe, vnikaly právě v tomto 
období a své želízko v ohni měla i znač-
ka Longines. Právě z něj nový model 
vychází. Dávka nonšalantní elegan-
ce se najde i zde, protože se bavíme 
o hodinkách značky Longines…

TUDOR HERITAGE 
BLACK BAY
Název hodinek napovídá, že vycházejí 
z potápěčské řady Black Bay, ale tachy-
metrická škála na lunetě a chronograf 
jasně naznačují, že hodinky patří na 
závodní dráhu. Atraktivní model v sobě 
nese estetiku a funkce chronografů 
zlaté éry automobilismu ve spojení 
s nadstandardní vodotěsností a čitel-
ností číselníku. To vše, podpořeno pro-
slulou spolehlivostí hodinek značky 
Tudor, z nich dělá kandidáta na „hodin-
ky pro všechno“. Moderní mechanic-
ký strojek s automatickým nátahem, 
sloupkovým kolem a vertikální spojkou  
je výsledkem spolupráce se značkou 
Breitling.

strojek  —————————— manufakturní MT5813, 
automatický nátah

rezerva chodu  ————————————————————————  70 h
pouzdro  ———————————————————————  ocel, 41 mm
vodotěsnost  ————————————————————————     200 m
cena  ——————————————————————————————     116 480 Kč

funkce ———————————— hodiny, minuty, vteřiny,
otočná luneta

strojek ——————————   ETA 2892-A2 / A31.L01, 
automatický nátah

pouzdro  ———————————————————————   ocel, 42 mm
vodotěsnost ————————————————————————— 300 m
cena  ———————————————————————————————   66 820 Kč

PRIM
REPUBLIKA L.E.
Tradiční česká značka je na své kořeny 
patřičně hrdá, a tak ke stému výročí od 
založení Československé republiky při-
pravila hned několik zajímavých hodinek. 
Limitovaná edice REPUBLIKA je moderní 
minimalistickou poctou naší domovině. 
Čisté linie zlatého pouzdra navrhlo stu-
dio Olgoj Chorchoj, grafické a typogra-
fické zpracování číselníku studio Marvil. 
Symbolika je zde jasná. Korunka má 
18 zubů, v limitovaných edicích se vyrobí 
18 kusů v každé ze tří barev zlata (růžo-
vá, žlutá, bílá), 100 kusů stříbrné verze 
a nápisu Republika na číselníku nekon-
kuruje žádný jiný text. Uvnitř pouzdra 
o průměru 40 mm pracuje manufakturní 
strojek z dílny Prim, konkrétně kalibr 103.

funkce ——————————————————————  hodiny, minuty,
mimostředná vteřinovka

strojek ———————————————  manufakturní Prim
kalibr 103, manuální nátah

pouzdro  —————  zlato nebo stříbro, 40 mm
vodotěsnost ————————————————————————50 ATM
cena  ——————————————————   100 000 Kč (stříbro)

  459 000 Kč (zlato)

PHENOMEN AXIOM
První kreací francouzské značky jsou 
řidičské hodinky, které čerpají estetic-
kou inspiraci ze světa sportovních vozů. 
Tvar pouzdra a zejména jeho zaskle-
né části evokuje aerodynamické linie 
zvláštní kategorie sportovních vozů s 
karoserií shooting brake, jako je Ferra-
ri 365 GTB 4 Panther. Dvě korunky po 
stranách pouzdra zase mohou připo-
menout světla na konci „rybích ploutví“ 
velký amerických vozů raketového věku 
padesátých let. Zobrazení údajů ve sto-
stupňové výseči, připomínající hlediště 
amfiteátru, je podle tvůrců pro lidské 
oko přirozenější – a odečítání času tím 
pádem rychlejší – než standardní zob-
razení s ručkami obíhajícími číselník 
v plném rozsahu 360 stupňů. Přes tyto 
retro vlivy však Phenomen Axiom celko-
vě působí mezi ostatními hodinkami jako 
moderní hypersport mezi běžnými auty. 

funkce  —————————————————————  hodiny, minuty
pouzdro  —————————————————titan, 47 × 42 mm
strojek ————————————————————————  mechanický

strojek PH-010 (4 Hz) s manuálním 
nátahem, dva pérovníky

rezerva chodu  ———————————————————————  100 h
vodotěsnost  —————————————————————————— 30 m
cena  ————————————  1 482 000 Kč (Black Dial)

586 000 Kč (Shooting Black)



ZENITH PILOT 
TYPE 20 TON-UP 
BLACK
Slavná švýcarská značka s bohatou 
historií na poli technologického pokro-
ku i rekordů v přesnosti v posledních 
letech udivuje jak moderními hodinka-
mi, založenými na jejím slavném strojku 
El Primero, tak především na poli krás-
ných časomír inspirovaných historic-
kými modely. Před několika lety Zenith 
představil svůj aktuální pilotní chrono-
graf Zenith Pilot Type 20 ve verzi urče-
né pro nízko létající „piloty“ motocyklů 
postavených ve stylu café racer. Letoš-
ní model s přízviskem „Black“ přichází 
s černým číselníkem, černým řemínkem 
a tmavým ocelovým pouzdrem zdobe-
ným patinou.

strojek  —————————— El Primero 4069 (5 Hz), 
automatický nátah 

rezerva chodu  ————————————————————————  70 h
pouzdro  ————————————————————————————————200 m
vodotěsnost  ————————     10 ATM (+/- 100 m)
cena  ——————————————————————————————     219 146 Kč

SINN 936 
CHRONOGRAPH
„Otec zakladatel“ Helmutt Sinn počát-
kem roku zemřel v úctyhodném věku 
102 let, ale značka, kterou založil se má 
čile k světu. Důkazem je i jedna z jejích 
posledních kreací, Sinn 936 Chrono-
graph. Krásně přehledný a čitelný 
pilotní chronograf s modifikovaným 
strojkem Valjoux 7750. Úprava spočívá 
v tom, že minutový sčítač chronografu 
na pozici 3 má celých 60 minut na rozdíl 
od obvyklých třiceti minut, a lze tedy 
přesně a pohodlně měřit až hodinové 
intervaly. Oba subčíselníky jsou zdobe-
ny jemnými koncetrickými kruhy, které 
vytvářejí zvláštní iridiscentní efekt. 
Hodinky mají antimagnetické pouzdro 
s tegimentovou úpravou, jež je účinnou 
ochranou proti poškrábání. 

funkce  —————————— hodiny, minuty, vteřiny,
datum, chronograf

strojek  —————  modifikovaný ETA Valjoux 
7750 s automatickým nátahem

pouzdro  ——————————————————————— ocel, 43 mm
vodotěsnost  ————————————————————————     100 m
cena  ———————————————————————————————    75 140 Kč
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MARCEL       
MASSINI

Domluvil nákup 
nejdražšího 
auta všech dob, 
ale klasická 
Ferrari jsou pro 
něj víc než jen 
byznys. 



AD
Síla informací

B ylo mu šest let, když viděl první Ferrari, a okamži-
tě se do něj zamiloval. A bylo mu sedmnáct, když 
napsal o Ferrari první článek do anglického klubo-
vého časopisu. Nyní Massini dělí svůj drahocenný 

čas mezi výzkumnou a konzultační práci, zároveň je vedoucím redak-
torem časopisu Prancing Horse Ferrari Club of America, stejně jako 
přispívajícím redaktorem časopisů Cavallino a Scuderia. Publikoval 
v časopisech v Anglii, Japonsku, USA, Francii, Španělsku i Švýcarsku 
a časem se z něj stal jeden z nejuznávanějších znalců klasických Fer-
rari na celém světě. Máte obavu, že vůz, o který se zajímáte, byl nabou-
raný? Chcete vědět, jak to bylo s jiným číslováním motoru a karoserie? 
A kdo byl prvním majitelem toho starého Ferrari, které už hezkých 
pár let parkujete v garáži, ale o jeho historii nevíte vůbec nic? Marcel 
Massini bude vědět.

Za posledních dvacet let byl téměř u všech aukcí klasických 
Ferrari. Byl to on, kdo Davidu Macneilovi domluvil nákup modelu 
250 GTO s výrobním číslem 4153GT za 52 milionů liber, tedy 
více než 1,58 miliardy korun. Má encyklopedické znalosti 
o všech vozech vyrobených ještě za vlády Enza Ferrariho. A co 
neví z hlavy, to dohledá ve svém obrovském archivu. Seznamte 
se s Marcelem Massinim!

MARCEL       
MASSINI

Ferrari
250 GTO
4153GT

/// INVESTICE  text jan červenka    foto ferrari, archiv autora
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Narodil se v Ženevě ve Švýcarsku v roce 1957 a jako klukovi, který 
vyrůstal v rodině bez auta, se mu první setkání s Ferrari vrylo navždy 
do paměti. „Bylo to černé 250 GTE a viděl jsem ho ve Švýcarsku, kam 
jsme jeli s rodiči na dovolenou,“ vzpomíná Massini. „To auto mě úplně 
omráčilo a já pak utrácel všechno svoje kapesné za angličáky a časo-
pisy, kde byla sebemenší zmínka o Ferrari. Jenže časem jsem zjistil, 
že autíčka zabírají spoustu místa a jsou podstatně nudnější než fotky 
a informace, které jsem o Ferrari sbíral. Měl jsem spoustu časopisů, 
výstřižků, knížek a časem jsem všechny modely prodal, abych mohl 
dál rozšířit svou knihovnu.“ Dnes má Marcel Massini archiv, který je 
jedinečný i na tovární poměry. Jsou v něm tisíce souborů, dokumentů 
a starých výtisků knih a časopisů, jeho databáze je jedna z největších 
svého druhu na světě. „Nikdy nebudete mít dostatek informací, čím víc 
jich ale máte, tím je to lepší! Hledání historie jednotlivých automobilů 
je jako hádanka, která nikdy není úplně vyřešena. Hodí se každá infor-
mace, může to být starý dopis, fotografie, výstřižek z novin, tovární 
dokument, kniha, vzorek kůže nebo barvy, ale i lidské vzpomínky.“

To první setkání s 250 GTE všechno nastartovalo, ale opravdový 
zlom přišel pro Massiniho při Oldtimer Grand Prix v Německu v roce 
1979, kdy mohl řídit hned dvě 250 LM. „Bylo to unikátní Stradale 
a vůbec poslední vyrobená 250 LM a mě tehdy strašně naštvalo, že 
se na té akci o obou autech mluvilo jako o vlastně docela obyčejných 
Ferrari. A protože jsem si ještě cestou domů uvědomil, že se vlastně 
není čemu divit, že 250 LM vlastně nikdo ani znát nemůže, protože 
se o nich nemluví, začal jsem o nich psát knihu.“ Nakonec mu trvalo 
čtyři roky, než ji dokončil, protože v ní chtěl mít informace o každém 
vyrobeném autě. A daleko větší radost než zájem a uznání fanoušků 

mu udělal dopis, který dostal přímo od Enza Ferrariho, kterému knihu 
poslal. Dodnes je ten výtisk ve Fioranu v prvním patře domu v míst-
nosti, ve které Enzo Ferrari sledoval závody v televizi. „Dvakrát jsem 
se s ním i potkal. Poprvé jsem na něj čekal víc než hodinu, podruhé už 
mu bylo 85 let, ale pořád měl v sobě životní sílu a neuvěřitelné charis-
ma. Byl to jeden z těch dnů, co si budu pamatovat do konce života. Byl 
to silný vysoký muž s aristokratickým chováním. Tichý, málomluvný, 
trochu odměřený a pyšný na to, čeho dosáhl.“

Od té doby z bran továrny Ferrari vyjela spousta aut a Marcel Massi-
ni se stal zárukou, že Ferrari, které vám vybere či doporučí, bude mít 
ten nejlepší investiční potenciál. „Ceny 250 GTO jsou astronomické, 
ale opodstatněné. Já osobně bych si pořídil Ferrari 375 MM Spyder Vig-
nale, se kterým Phil Hill a Richie Ginther závodili ve vyčerpávajícím 
Carrera Panamerica v roce 1954. Je to čistý sex na kolech. Má tu úžas-
nou ploutev a přívody vzduchu na zadních blatnících, je to podvozek 
s číslem 0286 AM. Co se týče mojí slabosti pro 250 LM, to auto je nedo-
ceněné, vždyť je to poslední Ferrari, které vyhrálo 24 hodin Le Mans! 
A podobné je to i s 275 GTB/4… Považuji ho za hezčí a sofistikovanější 
vůz, než je 250 GTO.“

Jméno Marcela Massiniho se dostalo i mezi automobilové analfabety 
kvůli zprostředkování prodeje nejdražšího auta světa, 52 milionů liber 
je suma vskutku astronomická. „To bezpochyby ano,“ říká Massini. 
„Ale jde o jedno ze tří nejzachovanějších 250 GTO na světě, které neby-
lo nikdy havarované, bylo renovováno s citem a opravdovými odbor-
níky, v roce 1964 vyhrálo Tour de France a je známa celá jeho historie. 
Pokud je někdo ochotný za něj dát ty peníze, pak tu hodnotu nepo-
chybně má.“

Pro Marcela Massiniho je důležité Ferrari a pro Ferrari je důleži-
tý Marcel Massini. Když se ho zeptáte, proč je zrovna Ferrari považo-
váno za nejhodnotnější automobilovou značku, má pro vás navzdory 
své lásce naprosto racionální vysvětlení: „Je to hlavně kvůli tomu, že 
Ferrari od začátku vyrábí sportovní modely. Od roku 1946 staví zají-
mavé, silné a drahé vozy jen pro specifickou skupinu zákazníků a na 
rozdíl od jiných italských značek jako Alfa Romeo, Maserati či Lam-
borghini nikdy nepřerušilo výrobu, ani nedošlo k nějakým výkyvům, 
stávkám či zásadním změnám ve vlastnictví. Je to právě konzistentnost 
a historie, žádné hazardování se jménem, kontinuita ve výrobě i ve 
výrobní filozofii.“ /// 

 
Knize o Ferrari 250 LM se dostalo zájmu 
a uznání od fanoušků i od samotného 
Enza Ferrariho.

Marcel Massini 
se stal zárukou, 
že Ferrari, 
které vám vybere 
či doporučí, 
bude mít ten 
nejlepší investiční 
potenciál. 



„ Z ískání certifikátu Classiche je pro Scude-
rii Praha velkým úspěchem a umožňu-
je posunout rozsah a kvalitu služeb pro 
zákazníky Ferrari na zcela jinou úroveň. 

Je to součástí našeho strategického plánu pro vybudování dealerství 
Ferrari třetího tisíciletí,“ říká Generální manažer značky Ferrari Mgr. 
Richard Vegera.

Ferrari Classiche Officina nabízí vysoce kvalifikované služby, zajiš-
ťující zachování hodnoty vozu, čímž se také dále chrání technické 
dědictví značky Ferrari, a tedy i investice klienta. Samozřejmě, každá 
práce vyžadující rekonstrukci hlavních částí nebo komponentů, která 
může být nezbytná pro účely vydání certifikace Ferrari Classiche, je 
prováděna ve výrobním závodě Ferrari.

POČÁTEK FERRARI CLASSICHE
Většina vyrobených Ferrari stále existuje, jezdí při soutěžích a závo-
dech historických vozů, případně drží čestné pozice ve sbírkách. Na 
rostoucím trhu s klasickými Ferrari bylo potřeba nabídnout majitelům 
služby spojené s péčí o jejich vozy, aby toto dědictví bylo zachováno. 
V červenci 2006 proto v Maranellu vznikla divize  Ferrari Classiche, 
která nabízí technickou pomoc, údržbu a restaurátorské práce včetně 
výroby náhradních dílů podle originálních plánů, ale také vydává cer-
tifikáty potvrzující skutečný původ příslušného automobilu. 

Divize Ferrari Classiche touto identifikací a potvrzením původu 
posiluje ochranu vozu, zaručuje jeho hodnotu v případě prodeje a také 
autorizuje pro účast v oficiálních podnicích, jako jsou automobilové 
rallye, závody, soutěže elegance apod. Během certifikačního procesu 
vozy procházejí důkladnou prohlídkou v autorizovaných servisech. /// 

Zařadili jsme se tak mezi 70 vybraných 
dealerství Ferrari na světě, kterým se 
podařilo získat tento unikátní certifikát. 
Jeho držitel je oprávněn poskytovat 
specializovaný servis a certifikace na 
vozy starší 20 let.

FERRARI 
CLASSICHE

Scuderia Praha získala certifikát

 
Program Ferrari Classiche 
poskytuje zákazníkům kvalitní, 
továrnou certifikované služby 
v péči o klasická Ferrari.
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I když posledním 
autem, na jehož vývoj 
Enzo Ferrari osobně 
dohlížel, byla
legendární F40, i další
modely se nesly 
v duchu Enzových 
zásad.



Z dálo se, že je nesmrtelný. A on svým způsobem je, 
protože jeho duch je v továrně dál, byť od jeho smrti 
už uplynulo dlouhých třicet let. Nedivte se. Jak Luca 
di Montezemolo, tak částečně i Sergio Machionne 

nezapomněli, kam Enzo automobilku vedl a jaké zásady zastával. Dál 
rozvíjeli některé jeho myšlenky, soustředili se na značku jako takovou 
a nenechali se ovlivnit politickými tlaky. A i když posledním autem, na 
jehož vývoj Enzo Ferrari osobně dohlížel, byla legendární efčtyři cítka, 
i jiné modely, třeba F50, ale i další produkce se nesly v duchu Enzo-
vých zásad. Těmi hlavními byly a jsou propracovanost, výjimečnost, 
dvanáctiválce a udržení poptávky převyšující nabídku.

Přestože po smrti Enza Ferrariho panovaly jisté obavy, co se bude 
dít, stalo se v listopadu 1991 to nejlepší, co se stát mohlo – předseda 
představenstva FIAT Gianni Agnelli jmenoval prezidentem Fer rari 
Lucu di Montezemola, který byl asistentem Enza Ferrariho již od roku 

1973. A právě di Montezemolo vnesl do maranellské továrny klid a opět 
nastolil pevný řád. Dal si za úkol dva cíle a oba dva do puntíku spl-
nil. Tím prvním byl opětovný zisk titulu mistra světa konstruktérů F1, 
tím druhým bylo stabilizovat značku Ferrari a dostat ji z červených 
čísel. Najmul si Nikiho Laudu jako poradce a dal plnou důvěru Clau-
diovi Lombardimu v roli týmového manažera. Pak přijal Jeana Todta 
a společně angažovali do týmu jistého Michaela Schumachera. Spojení 
německé preciznosti a italského nadšení fungovalo naprosto fantas-
ticky a Montezemolovi se dařilo i v roli šéfa automobilky. Během pěti 
let dostal Ferrari z dluhů a z malé italské automobilky udělal jednu 
z nejvýdělečnějších firem svého druhu. Našel klíč k tomu, jak maxi-
málně vydělat. Ostatně posuďte sami — třeba v roce 2013 celý koncern 
FCA prodal 4,4 milionu aut, z toho mělo pouhých sedm tisíc vozů 
koně ve znaku. Jenže na celkovém zisku koncernu FCA se Ferrari podí-
lelo více než dvanácti procenty! A podobných případů je celá řada. 

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

30 LET OD 
  ODCHODU 
Když v roce 1988 zemřel Enzo Ferrari, všichni se ptali, co 
bude dál. Teď, o třicet let později, je z Ferrari nejcennější 
automobilová značka a ve vedení firmy se za celou tu dobu 
vystřídali jen tři lidé. Starý pán by měl radost!

/// KULT 

Enza Ferrariho
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Montezemolo přesně věděl, co chce a jak to udělat, pověstné ale bylo 
i jeho běsnění, když se mu něco nelíbilo. 

Když se podíváte na portfolio Ferrari od devadesátých let dál, byla 
to pořádná jízda! A všechno prý začalo tím, když Montezemolo dostal 
jako služební auto model 348, o kterém měl prohlásit, že auto s tako-
vou kvalitou si Ferrari nemůže dovolit vyrábět. Už úspěch osmiválco-
vého F355, které 348 vystřídalo, byl nezpochybnitelný, ale pak přišla 
Modena a s ní i nová filozofie o řidičských autech. A v dvanáctiválcích 
bodoval model 512 TR, aby ho pak vystřídala F12. Model Enzo nesl 
symbolicky jméno zakladatele značky, vznikl také  exkluzivní program 
FXX a následně skvostné LaFerrari. To všechno jsou důležité milníky.

Montezemolo opustil svoje milované Ferrari 13. října 2014, tedy 
v den, kdy se začaly na burze prodávat akcie nově vytvořeného kon-
cernu Fiat Chrysler Automobiles. Ve vedení společnosti byl dlouhých 
třiadvacet let a opustil ho vlastně až po neshodách s šéfem koncernu 
Fiat Chrysler Sergiem Marchionnem, který mu vyčítal přílišnou umír-
něnost v prodejích. „Když se trh zvětšuje, měli bychom tento trend 
následovat,“ řekl Marchionne, „jinak bude čekací doba příliš dlouhá 
a zákazníky to odradí.“ Ale Montezemolo chtěl dát vyrábět sedm tisíc 
aut ročně, aby neutrpěla exkluzivita Ferrari. Pravda je však taková, 
že ani pod vedením nového šéfa Ferrari nijak netrpělo (Marchionne 
zemřel letos v létě) a přivedlo na svět nové modely odpovídající tren-
dům 21. století – tedy přeplňované motory a hybridní technologie. 
A protože to udělalo s důrazem na tradiční hodnoty značky, bylo při-
jetí veřejné i odborné veřejnosti více než vřelé. /// 

nejlepší Ferrari 
z doby Lucy 

di Montezemola 

4 

FERRARI F50

Většina neznalých lidí bez váhání řadí model F40 na piede-
stal, ale spíš by tam měla být F50. Důvod? F50 má k formuli 1 
blíž, než si většina lidí myslí. Jeho jednotka vycházela z mo to-
ru Tipo 040, který byl v roce 1992 i ve formuli 1. Jeho objem byl 
sice zvětšen z 3,5 na 4,7 litru a také má omezovač 
v 8 760 otáčkách, ale s výkonem 520 koní a točivým momen-
tem 470 Nm to byla strašná raketa. Motor trůnil v karbo-
novém monokoku a podvozek má zavěšení typu pushrod. 
A mimochodem, je to poslední ultimativní Ferrari s manuální 
převodovkou. 



FERRARI 360

Když se v roce 1999 objevila 360 Modena, konkurence 
přestala dýchat. Úplně nový design bez hran, motor pod pro-
sklenou kapotou a skvělá ovladatelnost. Důvod? Nový spor-
tovní vůz s hliníkovým prostorovým rámem byl o čtyřicet 
procent tužší a o osmadvacet procent lehčí než ocelové šasi 
F355. Motor z F355 byl přepracován, měl větší objem a výkon 
stoupl na rovných 400 koní. Auto se lehce řídilo, ale zároveň 
bylo živočišné.

FERRARI 599 GTB

Nástupce modelů 550 a 575 bylo skvělou kombinací vozu 
GT a tradičních sportovních výkonů. Nemohli jste nemilovat 
jeho šestilitrový osmiválec s výkonem 612 koní a 608 Nm, což 
je motor Tipo F140 C, který dal základ i pohonné jednotce 
v supersportovním Enzu. 599 GTB s ním zrychlilo na stovku za 
3,7 sekundy a jelo 330 km/h.

FERRARI 458 SPECIALE  

Standardní 458 je samozřejmě úžasná, ale Speciale je něco 
opravdu speciálního. Že velmi, tomu ostatně odpovídají i její 
aktuální ceny. Tenhle vůz byl totiž postaven jako plnotučné 
závodní nářadí pro lidi, co umějí řídit a chtějí se svým autem 
pravidelně na okruh. Čtyřapůllitrový osmiválec má 605 koní 
a 540 Nm, což je stále platný rekord mezi nepřeplňovanými 
motory. Oproti základnímu modelu je auto o 90 kilogramů 
lehčí, o 35 koní silnější a na Fioranu zajelo čas 1:23,5, tedy jen 
o 3,5 vteřiny pomalejší než ultimativní LaFerrari!
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kdy a kde

  text ivan adamovič, pavel hrůza  
  foto jan kaláb, moravská galerie v brně

Po delší době zde máme 
umění, které můžete 

pozorovat ze svého auta. 
Pokud se tedy právě 

vyskytujete v Praze. Jan 
Kaláb a jeho street art 

můžete objevovat na 
mnoha místech Prahy 

nebo na právě probíhající 
výstavě v Trafo Gallery.

/// KULTURA 

D ejte mi pevný bod a já pohnu zeměkoulí… Výtvar-
ník Jan Kaláb byl dlouho známý pod svou poulič-
ní přezdívkou Point neboli Bod. Možná nepohnul 
zeměkoulí, ale určitě srdci mnoha kolemjdoucích, 

kteří snad ocenili, že se nějaká betonová plocha v Praze proměnila 
v umělecké plátno. Jeho graffiti bylo rozpoznatelné na první pohled, 
namísto obligátních roztékajících se písmen připomínala spíše cviče-
ní z geometrie. Brzy přišla na řadu další fáze – trojrozměrná graffiti. 
Podivné ježaté struktury se objevovaly tu či onde, jeden čas například 
na trávníku před Rudolfinem. A samozřejmě také sádroví kubističtí 
dráčci, pošklebující se na chodce z různých domovních nároží. Umě-
lecky jej ovlivnily i pobyty v New Yorku, kde se s kamarády pokoušel 
sprejovat na vlaky a kde byl také zadržen policií.

Časem se začal Point vytrácet a stále více bylo slyšet o Janu Kalábo-
vi. Z pouličního „výtržníka“ se stal seriózní výtvarný umělec, ostatně 
absolvent AVU, takže i s diplomem. Zájem o jednoduché geometric-
ké formy zůstal, jen je čím dál více oprošťuje od všeho nepotřebného. 
V posledních letech je fascinován kruhy, průniky kruhů, kruhovými 
výsečemi v prostoru a nejrůznějšími barevnými škálami. 

Nyní vychází tomuto výtvarníkovi první knižní monografie s tex-
tem Petra Volfa, který sleduje jeho vývoj již léta. Zatímco v knize najde-
me průřez celou Kalábovou tvorbou včetně raných graffiti, na výstavě 
v Trafo Gallery se návštěvník setká pouze s nejnovější tvorbou. Volba 
tohoto prostoru není nijak náhodná; Kaláb byl jedním ze zakladate-
lů této kultovní platformy pro mladé umělce, která v současné době 
našla přístřeší v areálu holešovické tržnice. ///

Jan Kaláb 
POINT OF 
SPACE

kde  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trafo Gallery, holešovická tržnice, 
hala 14, Praha 7
Rohová zeď mezi ulicí Komunardů 
a Bubenským nábřežím
3D objekty na dalších 50 místech 
v Praze
kdy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. listopadu – 30. prosince 2018
(Trafo Gallery)



kdy a kde

N arodil se v roce 1941 v Brně české matce a němec-
kému otci. Od mládí byl fascinován stroji a získal 
místo v konstrukčním oddělení brněnské Zbrojov-
ky, kde navrhoval… traktory. Fascinovala ho ale 

zejména závodní auta, sám se ostatně závodů účastnil. V roce 1968 
emigroval do německého Stuttgartu, kde se uplatnil v konstrukčním 
oddělení firmy Porsche. Jeho výtvarného talentu si všimli v oddělení 
designu, kam s nadšením přestoupil a podílel se na navrhování mode-
lů 924 a 928. Inovativní model 928, ohromující nejen novým uložením 
motoru, ale i mimořádně elegantními tvary, byl s úspěchem předsta-
ven roku 1977 na Ženevském salonu, ale jméno šikovného Čecha zůsta-
lo pochopitelně českému publiku utajeno.

Uměleckoprůmyslové muzeum připravilo ve spolupráci s rodinou 
designéra, který záhy po uvedení modelu zemřel na zákeřnou nemoc, 
výstavu více než stovky designérských skic. Brno si tak zároveň připo-
mene svého zapomenutého rodáka. ///

Jiří Kuhnert
SKETCH THE 
DREAM
Češi byli vždy šikovní konstruktéři, ale do všeobecného 
povědomí pronikla jména jen hrstky z nich. Dlouho bylo veřejnosti 
neznámé i jméno Jiřího Kuhnerta, výtvarníka a konstruktéra, 
který zanechal výraznou stopu ve světovém 
automobilovém průmyslu. 

kde  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
kdy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. listopadu 2018 – 13. ledna 2019
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O běd bez těstovin není oběd, říkává Riccardův tatí-
nek. „A právě ten nedělní je u nás v Itálii ve zname-
ní něčeho extra, co se nejí denně – proto maminky 
a babičky vaří ravioly, lasagne nebo cannelloni. 

Zkrátka pasta ripiena, plněné těstoviny,“ dodává úspěšný šéfkuchař. 
Tenké těsto tady ale není tak důležité, to hlavní je tzv. ripieno, náplň. 
Přestože se recepty liší napříč celou Itálií, klasické ravioly s ricottou 
a špenátem najdete všude. Kombinace jsou ale tak různorodé jako celá 
Itálie. Někde pastu plní artyčoky, cuketou, někde hovězím nebo rybím 
masem. Proto pokud chcete přesně vyjmenovat, kolik kterých existuje, 

  text adéla rusňáková    foto la collezione

jde o úkol přinejmenším složitý, pokud ne nereálný. To potvrzu-
je i Riccardo: „Některé druhy těstovin dokonce neznám ani já sám. 
Každý region má svůj specifický recept. Například v regionu střední 
Itálie, Marche, odkud pocházím já, máme fettuccine, kterým na seve-
ru říkají taglierini. Někdy tedy může jít o stejný druh, ale lidé mu říkají 
jinak.“

SEVER PROTI JIHU
Pro klasiku, jako jsou ricottovo-špenátové ravioly, se nejčastěji při-
pravuje prostá omáčka z čerstvé šalvěje a rozpuštěného másla. „To 

V italské kuchyni většinou stačí tři čtyři ingredience. 
Musí být ale v super kvalitě. Z nejlevnějších těstovin, unylých 

rajčat a hořkého olivového oleje nikdy neuvaříte dobré 
jídlo. Nejen do umění plněných těstovin nás zasvětil italský 

šéfkuchař Riccardo Lucque, majitel sítě La Bottega, školy vaření 
Laboratorio nebo restaurace Aromi.

PASTA
RIPIENA

/// GASTRO
 

Riccardo Lucque 
je známým 
ambasadorem 
italské kuchyně 
v Praze. Právě 
vydává kuchařku 
s prostým 
názvem Italská 
kuchařka.
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je typický recept severní Itálie, která byla vždy bohatší než jih, měla 
dostatek mléka, a tím pádem i másla, ale i vajec. Proto máme na seve-
ru pasta al luovo – na těsto se používá hladká mouka a vejce. Aby 
bylo těsto opravdu vláčné a hedvábné, používáme i 25 žloutků na 
kilo mouky.“ A takové těsto stojí na začátku všech plněných těstovin. 
 Prostší jih Itálie měl naproti tomu těstoviny jen z vody a semolinové 
mouky, která se vyrábí z tvrdozrnné pšenice. Takové těstoviny, italsky 
pasta secca, se pak snadno usuší. U pasta ripiena se naopak cení měk-
kost a vláčnost těsta.

ITALSKÁ PASTA? OMYL
Přestože pasta koluje v italské DNA, nevymysleli ji Italové. Těstoviny 
pro svět objevil Marco Polo v Číně. Odtamtud přivezl recept na jejich 
nudle, který Italové vylepšili. Vymysleli totiž, jak těstoviny vysu-
šit a tím si je uchovat na delší dobu. „Historicky byla Itálie poměrně 
chudá, prožila si spoustu válek, proto je italská kuchyně tak jednodu-
chá – na venkově nebylo příliš potravin k dispozici. Jediné, čeho bylo 
dost, byla mouka, která byla i levná. Bohatší rodiny, které měly sle-
pice, mohly do těsta přidávat vajíčka. Ostatní ale používali jen vodu 
a mouku. A co se týká samotné Itálie, celý příběh těstovin začal v Nea-
poli s pasta napolitana,“ doplňuje Lucque. Ale zpět do současnosti.

ZÁKLADNÍ PASTA RIPIENA
Velice oblíbené jsou taštičky pocházející z Bologni ve tvaru prstýnku 
s masovou nebo sýrovou náplní, kterým říkáme tortellini. Jejich vari-
ací jsou tortelloni. Populární jsou ale i duté válečky canelloni nebo 
manicotti, které se zapékají s bešamelem. Mimo to můžete ochutnat 
nejrůznější tvary, trojúhelníkové pansotti, měšcovité fagottini, klo-
boučkovité cappelletti, půlměsícové mezzelune... Přestože je mnohem 
více než deset druhů těstovin, ravioly zůstávají pomyslným králem 
pasty. To potvrzuje i Riccardo a zdůrazňuje, že současný trend je teku-
tá náplň: „V našich restauracích jsme například podávali ravioly s teku-
tým parmezánem. Ten jsme rozpustili se smetanou, směs dali zchlad-
nout, aby z ní šly vytvarovat kuličky, které přišly do středu raviol jako 
náplň. Jakmile takovou raviolu uvaříte, její náplň se rozpustí. Kouzlo je 
v tom ji nekrájet a dát si ji do pusy celou – s prvním kousnutím dosta-
nete ohromný výbuch chutí.“

CARBONARA V RAVIOLE
I když sám je příznivcem jednoduché kombinace aglio olio e peperon-
cino, jako šéfkuchař svým zákazníkům chce dopřát originální záži-
tek. Vymyslel proto carbonara ravioli, základ z pančety, parmazánu 
a žloutků zamrazil a kostičky dával jako náplň do raviol. „V Aromi 
jsme je za minutu padesát vteřin uvařili a ihned podávali. Byla to 
exploze chutí, lidé byli nadšení. Dnes už si je bohužel nedáte, bylo 
nesmírně těžké udržet vysokou kvalitu. Někdy se totiž lidé před jídlem 
zapovídají a to jsou cenné minuty, o které se připraví, a jejich pasta už 
není dobrá. Nechtěl jsem podstupovat tak velké riziko nespokojenosti 
hostů.“

ITALSKÉ TĚSTOVINY V ČESKU
I v našich podmínkách si ale můžete vyrobit skvělou pastu. Česká 
hladká mouka vyniká jemností, a proto se výborně hodí právě na těsto 
pasta ripiena. Chce to nejen znát techniku, ale mít také zkušenosti 
a cit. Ten je důležitý především při vaření. „Velký nešvar Čechů je, že 
těstoviny převařují. Pamatuji si, jak jsem poprvé přijel do České repub-
liky, všichni mi říkali, že moje těstoviny jsou moc tvrdé. Nejsou. Přes-
ně tak to má být, al dente je pro nás Italy posvátná záležitost.“ ///

1 ——————————————————————————————————————————————————

Do těsta nedávejte olivový olej ani sůl. 
Pasta musí být neutrální nositel chutí. 
Sůl v těstě dělá malé hrbolky, proto 
solím jedině vodu, ve které se vaří. A to 
hodně. 

2  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Držte se jednoduchého poměru – na 
jednu osobu 100 gramů mouky a jedno 
vejce. 

3  ——————————————————————————————————————————————————

Těsto zabalte do fólie a nechte tři hodiny 
odpočinout. Bude vláčnější. 

4 ——————————————————————————————————————————————————

Musí být co nejtenčí, na stroji na těstovi-
ny se propracujte až k číslu 9.

5  ——————————————————————————————————————————————————

Než budete dávat náplň, těsto lehce 
potřete mašlovačkou namočenou ve 
vodě. 

6  ——————————————————————————————————————————————————

Na ricottovo-špenátovou náplň nechte 
ricottu vykapat, špenát spařte a z obou 
vymačkejte přebytečnou vodu. U ricotty 
pomůže čistá látková utěrka. 

7  ——————————————————————————————————————————————————

Nejlepší je náplň uložit do zdobicího 
sáčku, budete tak pracovat precizněji. 

8  ——————————————————————————————————————————————————

Pomocí hran dlaní slisujte čtvercovým 
pohybem těsto kolem náplně, abyste 
dostali všechen vzduch ven. 

9  ——————————————————————————————————————————————————

Ravioly dlouho neskladujte, vydrží maxi-
málně hodinu dvě v lednici. Pak začne 
těsto praskat. 

Tipy na přípravu 
raviol od Riccarda 
Lucqueho
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1 Řidiči Ferrari zvítězili ve více 
než 5 000 velkých závodů. Podle 

statistik FIA má Ferrari více než pět 
tisíc trofejí z různých závodů. Patří tam 
třeba 15 titulů mistra světa ve formuli 1,
16 titulů v Poháru konstruktérů, 
14 titulů z mistrovství světa 
sportovních vozů, 9 vítězství v Le Mans, 
8 prvních míst v Mille Miglia, 7 výher 
v Targa Florio a třeba 229 vítězství v 
závodech F1 (bez letošní sezony).

2 Čelní okno supersportovního 
vozu LaFerrari se vyrábí v české 

fabrice Saint-Gobain Sekurit. K jeho 
výrobě byla využita nová technologie, 
která dovolila ztenčit sklo z pěti na 
čtyři milimetry, což znamená váhovou 
úsporu 1,3 kg.

3 Záruka na vozy Maserati je 
tři roky bez ohledu na počet 

ujetých kilometrů. Pokud v záruční 
době selže motor nebo převodovka, tak 
automobilka vůz neopravuje, ale motor 
nebo převodovku jednoduše vymění.

4 380 000 000 eur. Ne, to není 
rozpočet na let do vesmíru, 

to je roční rozpočet Ferrari na účast 
na mistrovství světa formule 1. Část 
peněz pochází od sponzorů, část od 
pořadatelů z televizních práv a zbytek 
doplácí továrna.

5 Když Juan Manuel Fangio vyhrál 
v roce 1957 svůj poslední, pátý 

titul mistra světa F1, bylo to s vozem 
Maserati 250 F. Dvanáctiválec měl 
výkon 315 koní a Fangio s ním zajel jízdu 
snů na Severní smyčce Nürburgringu, 
když stáhl náskok 48 vteřin na 
vedoucího závodníka a v posledním 
kole vyhrál. 

6 A když už jsme zmínili 
monopost Maserati 250 F. Jeho 

dvanáctiválec poháněla směs, kterou 
tvořilo 50 % alkoholu, 35 % benzinu, 10 % 
acetonu a 5 % benzolu. Motor pak plnila 
trojice dvojitých karburátorů Weber, 
nádrž měla objem 258 litrů a spotřeba 
vozu byla cca 50 litrů na 100 km.

7 Doplňky vydělávají. Ve výroční 
zprávě Ferrari bylo uvedeno, 

že automobilka prodá ve svých 
250 dealerstvích po celém světě 
doplňky, jako jsou trička, hodinky nebo 
třeba sluneční brýle, za cca 1,5 miliardy 
dolarů.

7 VĚCÍ
které jste o Ferrari
a Maserati určitě 
nevěděli*

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

*  A pokud ano, 
jste znalec! 



VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ FERRARI PRO ČR

Scuderia Praha

Scuderia Praha, a.s.
Oficiální dealer Ferrari
Čistovická 1707/98 - 163 00  Praha 17 - ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 220 571 335
ferrari@scuderiapraha.cz
www.scuderiapraha.cz Ferrari.com

Odhalte jedinečné spojení extrémně výkonného motoru, prvotřídního podvozku a mimořádného 
designu v otevřené karoserii.

Ferrari Portofino jsou dva vozy v jednom: luxusní kabriolet i supersportovní kupé.  
Pevná skládací střecha zajišť uje bezkonkurenční komfort, technicky propracovaný motor V8 o výkonu 
600 koní ohromí dynamikou. Nejvyšší rychlost překonává hranici 320 km/h, zrychlení 0 na 200 km/h 
trvá jen 10,8 s.

Ferrari Portofino: seznamte se osobně s nejvýkonnějším 2+2 místným kabrioletem s elektricky 
otvíranou pevnou střechou. Rezervujte si schůzku a objevte dosud nepoznané.



B O U T I Q U E  P R A G U E
Široká 9 • Praha 1 • Tel. +420 222 317 993

prague@hublot-boutique.cz

B O U T I Q U E  B R A T I S L A V A
Hviezdoslavovo nám. 3 • Tel. +421 905 440 880

bratislava@hublot-boutique.sk

Big Bang Unico Red Magic.
Pouzdro v patentované intenzivně 

červené keramice. In-house automatický 
strojek UNICO s chronografem. 

Limitovaná edice 500 ks.
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