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Milí kolegové a přátelé Scuderia praha, 

právě držíte v rukou nový magazín naší společnosti věnovaný 
značkám Ferrari a Maserati. Jeho nová forma i obsah jsou signálem 
toho, co jsme na začátku roku slíbili. Scuderia Praha se rozvíjí 
a přibližuje se všem svým zákazníkům a obchodním partnerům. 
Právě oni jsou ve středu našeho zájmu. 

V letošním roce se odehrála řada změn, které v naší zemi posunuly 
Scuderii Praha na ještě viditelnější místo v segmentu luxusních vozů. 
Zaznamenali jsme rekordní prodeje a také nebývalý zájem o nově 
nabízené služby, kterými jsou například operativní leasing nebo nová 
sekce veteránů a investičních modelů. V novém čísle Scuderia 
magazínu si rovněž můžete přečíst mnoho zajímavého ze světa značek 
Ferrari a Maserati. Naleznete zde rovněž řadu informací o našem 
závodním týmu, o klubové činnosti, cestopis, přiblížíme vám kulturní 
akce, které jsme podpořili, a nespočet dalších zajímavostí.

Závěrem bych ještě rád připomněl probíhající výstavbu nového 
klientského střediska v sídle společnosti. Už v polovině příštího 
roku se můžeme těšit na jeho otevření. Nový rozsáhlejší showroom 
se servisním střediskem dohromady nabídne zákazníkům nejen 
větší prostor pro nabídku nových vozů, ale ještě více pohodlí včetně 
špičkového komfortu, který ke světově proslulým značkám Ferrari 
a Maserati bezesporu patří.

Ing. Zdeněk Kubát
spolumajitel Scuderia Praha a.s.

úvodník

„Zaznamenali 
jsme rekordní� 
prodeje a také 

nebývalý zájem 
o nově 

nabí�zené 
služby“
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o příchodu omezené série nesmírně úspěšné F12 se mluvilo už 
hodně dlouho a teď je konečně tady. Přivítejte F12 tdf – 
monstrum s výkonem 780 koní, kterými vládne jeho 
skvostný atmosféricky plněný dvanáctiválec. Oproti 
standardní Berlinettě se tady bavíme o dalších 40 koních 

navrch a o 15 Nm poskočil i maximální točivý moment. Ferrari touto 
exkluzivitou oslavuje svoje úspěchy v automobilové Tour de France, 
ve které v šedesátých letech dominovalo se svou 250 GT Berlinettou. Tento 
závoďák dokázal slavný závod vyhrát hned čtyřikrát za sebou, což si žádalo 
pořádnou oslavu. Nové tdf je ultimátním vyjádřením toho, co si pod 
pojmem „extrémní silniční auto“ představuje továrna se vzpínajícím se 
koněm ve znaku.

Zatáčí i Zadní kola
125 koní z jednoho litru objemu, takovým poměrem se může pochlubit 
nově naladěný motor. Jeho červené pole začíná až na 8900 otáčkách  
a 80 % točivého momentu je k dispozici už od 2500 otáček. Rychlost, 
kterou tento dvanáctiválec proletí celým otáčkovým spektrem, bere dech. 
Na jeho vývoj se použilo spoustu znalostí z formule 1 a jenom samotná 
dvouspojková převodovka má teď o 6 % kratší převody a dokáže řadit 
nahoru o 30 % rychleji, podřazování pak stihne o 40 % rychleji než 
u předchozího modelu. Pokud chcete prostá čísla, tak 0–100 km/h to umí 
pod tři sekundy a na dvoustovku za necelých osm!

Jakkoliv jsou hodnoty výkonu doopravdy působivé, tato limitovaná 
edice je zaměřená hlavně na bezprecedentní chování v zatáčkách.  
Už standardní F12 je při zatáčení velmi živá a její přetáčivý charakter 
bedlivě kontroluje rychle reagující kontrola trakce. Tdf ale dokáže 
uprostřed oblouku vykouzlit ještě mnohem vyšší boční přetížení. 
Přirozený sklon k přetáčivosti je kompenzován inovativním systémem 
natáčení zadních kol, který se jmenuje Virtual Short Wheelbase, což se 
dá přeložit jako „virtuální krátký rozvor“. Ten zajišťuje ohromně rychlé 
počáteční zatočení, které se dá přirovnat k čistě závodnímu autu, 
a přitom dokáže udržet vůz mimořádně stabilní. Zadní náprava se umí 
natáčet podle aktuální potřeby a elektronika neustále monitoruje 
polohu volantu, sešlápnutí plynu a rychlost auta. Hbitější pocit z řízení 
využijete jak na závodním okruhu, tak na klikatících se silnicích, kde 
bude F12 tdf neuvěřitelně čiperná. Vyšší průjezdová rychlost v zatáčce 
je ještě podpořena o 87 % vyšším přítlakem, který tdf tlačí k zemi. 
V rychlosti 200 km/h činí váha vzduchu, která přitlačuje auto k zemi, 
230 kg, což je o neuvěřitelných 107 kg více než přítlak generovaný 
standardním vozem F12 Berlinetta. Ferrari si na aerodynamice zakládá 
a toto je jen další důkaz.

Zážitky na pokraji děSu
Testovací závodní okruh ve Fioranu dokáže za ohlušujícího řevu objet za 
1 minutu a 21 sekund, a to pochopitelně i díky enormně velkým brzdám se 
skvělou dávkovatelností. Brzdová soustava byla vyvinuta pro ultimativní 
LaFerrari a pro potřeby F12 tdf prošla drobnou modifikací.  Ohromné 
brzdové třmeny z jednoho kusu Extreme Design dokážou auto zastavit ze 
stovky na 30,5 metru a z dvoustovky na pouhých 121 metrech. To jsou 
hodnoty, při kterých se vám může udělat nevolno. U základní  

F12 Berlinetta si továrna velmi 
zakládala na krásném tvaru 
karoserie s výjimečně funkční 
aerodynamikou a i v tomto 
ohledu došlo u nového auta 
ke zlepšení. Najdeme tady 
upravené prahy, o 60 mm delší 
a 30 mm vyšší zadní spoiler, zcela 
nový přední nárazník se spodním 
splitterem, přepracovaný 
Aerobridge, nový zadní difuzor, 
vylepšené panely pod autem 
a další úpravy. To všechno 
přispělo k fenomenálnímu 
zážitku při řízení doopravdy 
extrémního auta. Aby se ušetřila 
váha a hlavně neodpružená 
hmota, nová 20" kola jsou 
mimořádně lehká, a to i přes 
jejich větší šíři na přední nápravě. 
Suchá hmotnost F12 tdf je 
pouhých 1415 kg, o masivních 
110 kg méně oproti modelu F12.

Nekompromisní zaměření na maximální výkon podtrhuje i spartánská 
kabina. Anatomická sedadla vás pevně obejmou a budete moci obdivovat 
záplavu karbonových dílů, kterými je celý interiér doplněn. Šlo se dokonce 
tak daleko, že zmizela odkládací přihrádka a nahrazena byla jen měkkou 
výstelkou na opření kolen. Místo tradiční kůže v kabině převládá alcantara, 
pod nohami nejsou koberečky, ale tenké hliníkové nášlapy – to všechno při 
honbě za co nejnižší hmotností. 

Ať už se na Ferrari F12 tdf podíváte z jakéhokoliv úhlu, máte před sebou 
ultimátní silniční stroj, který vyžaduje 100% pozornost. Pokud máte zájem 
o jedinečné svezení, které se nedá s ničím jiným srovnat, měli byste si 
pospíšit. Všech 799 vyrobených kusů bude velmi brzy rozebráno. ■

předStavení – Ferrari F12 tdF | text: Karel Táborský, foto: Ferrari S. p. A.

Ferrari F12 tdF 
Jen sedm set devadesát devět – tolik kusů limitované edice Ferrari vyrobí 
na oslavu úspěchů v Tour de France. Dvanáctiválcová F12 Berlinetta dostala 
novou karoserii a další koně navíc. A vypadá naprosto úžasně.

Rychlost 
dvanáctiválce 

bere dech 
i zkušeným 

řidičům
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Ferrari F12 tdF
Motor: atmosférický V12, 65° 
Max. výkon: 780 koní @ 8500 ot./min. 
Max. točivý moment: 705 Nm @ 6750 ot./min. 
Převodovka: sedmistupňová dvouspojková 
Suchá hmotnost: 1415 kg 
Přední pneumatiky: 275/35-Zr20 
Zadní pneumatiky: 315/35-Zr20 
Max. rychlost: více než 340 km/h 
Zrychlení 0–100 km/h: 2,9 s 
Spotřeba paliva: 15,4 l/100 km

Díky šetření hmotnosti 
zhublo celé auto 

o úžasných 110 kg. 
V kabině nenajdete 

žádné zbytečnosti, tady 
jde hlavně o výkony.

Už tak muskulaturní F12 Berlinetta dostala 
novým bodykitem zcela nový rozměr. Tohle auto 

je rychlé už na obrázku!
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novinky | text: Scuderia Praha, foto: Ferari S. p. A., Maserati, Scuderia Praha

ocenění pro Ferrari 290 MM
Za úspěchem historického Ferrari 290 MM v soutěži Amelia Island Concours stojí tým Ferrari 

Classiche, který se věnuje restaurování vozů na nejvyšší profesionální úrovni. Vůz získal ocenění 

nejen kvůli své kráse, ale také pro mimořádnou kvalitu restaurování. Rozhodující slovo při 

udělení ocenění měl samotný prezident soutěže Sir Stirling Moss, který s tímto vozem vyhrál dva 

rychlostní závody ve čtvrtém ročníku Bahamas Speed Week v roce 1957. Ferrari 290 MM zahájilo 

svůj život v roce 1956 jako Ferrari 860 Monza. Prvních závodů se účastnilo s týmem Scuderia 

v soutěži Mille Miglia, kde pod vedením talentovaného anglického dua Petera Collinse a Louise 

Klementaskiho skončilo na druhém místě. Následovaly další úspěšné závody Coppa d´Oro delle 

Dolomiti, Targa Florio a Aosta-Gran San Bernardo.

Na konci roku 1956 prošel vůz skutečnou transformací, když se Enzo Ferrari rozhodl vyměnit 

čtyřválcový motor za dvanáctiválec. Po této radikální změně získal své nové označení Ferrari 

290 MM. S větší razancí pod kapotou se pustil do dalšího závodění. V následujících letech až 

do roku 1961 se účastnil dalších závodů – například 1000 kilometrů Buenos Aires, Bahamas 

Speed nebo Watkins Glen, kde pod vedením zkušených jezdců obsazoval přední příčky. 

Po skončení oficiální závodní kariéry se vůz účastnil soutěží klasických vozů a také Concours 

d´Ellegance. 

Nehoda, která Ferrari 290 MM radikálně proměnila na konci jeho kariéry, přiměla nového majitele 

k rozhodnutí svěřit vůz do péče profesionálů z oddělení Ferrari Classiche. Tento automobilový 

skvost tak mohl po dlouhé době opět ve své původní formě okouzlit porotce posledního 

ročníku prestižní soutěže Concours d‘Ellegance.

Ferrari 212 export – 
rekordní aukce
Model Ferrari 212 Export Barchetta by Touring z roku 

1952 byl vydražen přes aukční síň Sotheby´s v italské 
Villa Erbo za rekordní sumu 7,5 milionu dolarů, což je 
v přepočtu zhruba 180 milionů korun. Celkem bylo 
vyrobeno pouhých 28 kusů tohoto unikátního vozu. 
Jen některé z nich se mohou do dnešní doby chlubit 
originálním motorem, převodovkou a také karoserií 
z původní milánské karosárny. Pod kapotou se ukrývá 
atmosférický vidlicový dvanáctiválec o objemu 
2562 cm3 s trojicí karburátorů Weber 36 DCF 
a výkonem 118 kW (160 k). Tímto prodejem byl 
překonán celkový dražební rekord u vozů Ferrari. 

Prvním majitelem Ferrari 212 Export Barchetta by 
Touring se v roce 1952 stal baron Luigi Chiaramonte 
Bordonaro, který již tehdy vlastnil dvojici starších vozů 
maranellské značky a s barchettou se vydal na závodní 
dráhu. Druhým majitelem vozu se v roce 1956 stal 
Edouard Margairuz ze Ženevy, který se ještě v tomto 
roce přihlásil na Mille Miglia, ale bohužel do cíle 
nedojel. Tento neúspěch jej naštěstí od závodění 
neodradil a objevil se s Ferrari ještě v několika dalších 
podnicích.

exkluZivní Ferrari caliFornia t tailor Made
Ferrari California T Tailor Made, první přeplňované Ferrari od dob legendární F40, je tady. Krasavec je poháněn 

osmiválcem o objemu 3,8 litru s výkonem 412 kW (560 koní) a 755 Nm krouticího momentu. Motor je osazen 

turby a zní famózně. Milovníci sportovní jízdy ocení možnost řazení pod volantem. Zrychlení z 0 na 100 km/h 

za 3,6 sekundy však využije jen skutečný odborník. Tento automobil vyjadřuje osobnost majitele, individuální vkus 

nebo prostě jen snahu odlišit se od ostatních. Ferrari na to má specializovanou divizi Tailor Made a její možnosti 

teď naznačuje upravené kupé – kabriolet California T. Auto, které bylo ve Frankfurtu sestaveno jako připomínka 

předchůdce 250 Testa Rossa a je na cestě do showroomu v Praze.

Již samotný vůz California T je jedinečný, ale ani to není vše. Zákazník si v programu Tailor Made může „ušít“ auto 

doslova na míru – nechat si vyrobit originál, který bude mít na celém světě pouze on. Můžete si jej v rámci „Tailor 

Made“ nakonfigurovat přesně podle sebe. Budete mít jedinečný a jediný originál. Stačí se obrátit na Scuderia Praha 

a vše zde zařídíme. Za realizací svého snu zajedete přímo do Maranella a tam si své California T v ateliéru navrhnete.

A něco pro inspiraci: Letos byl představen právě unikátní model California T na autosalonu v Šanghaji. Ten byl prý 

inspirován Ingrid Bergmanovou a Jacqueline Kennedyovou a je oblečen do laku Grigio Ingrid s nádechem 

„champagne“, jenž je identický s tím, který měla slavná herečka na svém Ferrari 375 MM na počátku 50. let. Tím sice 

modifikace zevnějšku končí, o to více se ale řádilo v kabině, inspirované světem luxusních interiérů, nábytku 

a dalšího drahého zboží. Byla použita skutečně nádherná hnědá kůže „count prestige“, jejíž barva je odkazem 

na křeslo Kennedyové, vyrobené Jean Marie Massaudem.
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MaSerati alFieri – nejlepší 
autoMobilový koncept roku 2014
Koncept Maserati Alfieri získal na letošním autosalonu 
v Ženevě cenu Automobilový koncept roku 2014 
(2014 Concept Car of the Year). Pozoruhodný Alfieri 
2+2 koncept byl poprvé představen na loňském 
autosalonu. Jeho cílem bylo připomenout nejen sté 
výročí slavné automobilky, ale také vzdát poctu 
Alfierimu, nejvýznamnějšímu ze čtyř bratrů Maserati, 
zakladatelů této světově proslulé automobilky. 
Koncept Alfieri byl navržen Lorenzem Ramaciottim, 
vedoucím studia Centro Stile v Turíně, a následně 
dopracován pod vedením Marca Tenconeho, který 
jménem automobilky Maserati převzal na letošním 
vyhlášení cenu Automobilových designů roku (Car 
Designs of the Year). 
Od prvního momentu, kdy bylo Maserati Alfieri 
představeno, zaznamenalo neuvěřitelný obdiv 
a nadšené reakce po celém světě. Automobilka nyní 
oficiálně potvrdila jeho výrobu od roku 2017, později 
se počítá s uvedením na trh také ve verzi kabrio. 

vše na jednoM MíStě v luxuSníM balení
S tímto mottem běží plnou parou plánované rozšíření areálu v Čistovické ulici, kde se v polovině 
příštího roku otevře zbrusu nová budova Scuderia Praha s moderními showroomy Ferrari a Maserati.
Prodej i servis Scuderia Praha se tím opět dostane zpátky pod jednu střechu. Po dobu stavebních 
prací jsme pro komfort našich zákazníků zajistili zdarma Pick-up servis v okruhu dojezdové 
vzdálenosti 100 km.
Po dobu výstavby nového modernizovaného komplexu vás tak ušetříme případných komplikací 
souvisejících se stavebními pracemi. V rámci Pick-up servisu si budete mít možnost objednat odvezení 
svého vozu přímo do našeho servisu, kde se o něj postaráme a po údržbě odvezeme zpět k vám.
Věříme, že nové zákaznické prostředí, které výstavbou vznikne, bude přínosem pro všechny 
vyznavače luxusu a unikátního životního stylu, které ke značkám Ferrari a Maserati dozajista patří.

již přijíMáMe objednávky na 
MaSerati Suv levante
Rovněž Maserati vstoupí do segmentu SUV. Chystaný 
model Levante by se měl stát nejprodávanějším 
modelem značky. 
Pro příští švýcarský autosalon si Maserati připravilo 
důležitou premiéru – své první sériové SUV. Chystanou 
prezentaci sériového modelu Levante prozradil 
generální ředitel Maserati Harald Wester. Bude to 
dvanáct let poté, co Maserati představilo koncept 
Kubang, jímž značka dala poprvé najevo, že zvažuje 
sériovou výrobu SUV. V roce 2011 pak následoval další 
koncept Kubang, kterým Maserati plány na SUV 
definitivně potvrdilo. Výroba předsériových exemplářů 
Levante již probíhá. Samotná sériová výroba vozu by 
měla v továrně Mirafiori začít v únoru 2016.
V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše 
obchodní oddělení.

Scuderia praha na inStagraMu
Fanoušci značek Ferrari a Maserati mají příležitost se stát součástí živého profilu Scuderia Praha na 
instagramu. Působíme však i na jiných sociálních sítítch: na facebooku a na Google +. Máme 
rovněž svůj kanál na YouTube a chystáme se zamířit i na Twitter.
Na Instagramu každý den připravujeme novou porci exkluzivních fotografií ze světa těchto 
světoznámých značek. Naleznete zde fotografie jak nejžhavějších novinek ze stáje Ferrari 
a Maserati, tak snímky ze servisu, oblasti veteránů, youngtimerů a investičních modelů. 
V neposlední řadě zde čeká množství zajímavostí a dalších unikátních fotografií. Dozvíte se více 
o plánovaných novinkách, probíhajících akcích, nahlédnete pod kapotu svých oblíbených 
supersportů a mnohé další.  Označte nás ve svých fotografiích pod hashtagem #scuderia_praha 
a staňte se součástí našeho Instagramu i vy. Název Instagram profilu: scuderia_praha. Více se 
dozvíte také na stránkách https://instagram.com/scuderia_praha. 
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jeho zvuk zní jako ten nejlepší orchestr na světě 
a když Spider uvidíte na vlastní oči, zmůžete se 
jen na dlouhý a vzrušující výdech. Nové Ferrari 
488 Spider vypadá jako kousek moderního 
umění, který ti nejšikovnější inženýři světa 

navždy vytesali do automobilové historie. Jeho tvary 
navrhovala italská vášeň pro krásné věci pod 
nesmlouvavým dohledem větrného tunelu v honbě za co 
nejlépe fungující aerodynamikou. Bezkonkurenčním 
zážitkům bylo podřízeno vše.

SyMFonie 670 koní
Pod víkem motoru se ukrývá téměř čtyřlitrový osmiválec 
do V, který je dopován turbodmychadlem na výkon 
670 koní a točivý moment 760 Nm. Tato jednotka se 
poprvé objevila v modelu 488 GTB a díky svému projevu 
na silnici si získala srdce i těch největších příznivců 
atmosféricky plněných motorů. Stačí se podívat na údaje 
o zrychlení a bude vám jasné, že máme před sebou něco 
skutečně fenomenálního – Spider umí vypálit z nuly na sto 
za rovné tři sekundy, a pokud podržíte plyn zabořený 
v podlaze, za 8,7 sekund už pojedete dvě stě! To všechno 
za řevu osmiválce, který dokáže točit až osm tisíc otáček. 
Výhoda přeplňování je více než zřetelná. Kromě mnohem 
nižší spotřeby paliva a vyšší účinnosti motoru jsou nižší 
také hodnoty emisí CO2. Motor V8 s turbem je díky 
mimořádně vyspělé technologii součástek a elektronického 
managementu téměř prost jakékoliv prodlevy na pobídnutí 
plynu a reaguje jako pravověrné Ferrari. S drtivou silou 
doplněnou unikátním zvukovým doprovodem, na kterém 
továrna při jeho ladění strávila dlouhé hodiny. Výkon je 
na zadní kola posílán přes sedmistupňovou dvouspojkovou 

převodovku, kterou podporuje třetí generace 
elektronického diferenciálu. Ani u Spideru nechybí systém 
SSC2 (side-slip control), který v reálném čase kalibruje 
zásahy kontroly trakce a umožňuje plynulé smyky bez 
strachu ze ztráty kontroly. Vůbec poprvé na modelu 488 
debutují elektronické tlumiče. Ty dokážou udržet auto 
v zatáčkách téměř rovně bez znatelných náklonů. Celé šasi 
Spideru je o 23 % tužší než u jeho předchůdce, což je další 
faktor přispívající k dokonalým jízdním vlastnostem. 

proti větru
Složená střecha dodá jízdě ten správný švih a otevřeného 
nebe si můžete užívat už za 14 sekund. Tvar střechy byl 
dlouhé hodiny vyvíjen ve větrném tunelu, aby se zajistilo 
perfektní obtékání vzduchu a neutrpěl komfort posádky. 
Za zadními sedačkami je skleněný deflektor, který díky 
třem polohám zajistí pohodu na palubě bez rozcuchaných 
vlasů, i když jedete se staženou střechou doopravdy rychle. 
A pokud byste měli chuť na hlasitější zpěv osmiválce, zadní 
okno můžete stáhnout i v případě, že je střecha zatažená. 
Ten zvuk za to jednoduše stojí. 

doba přeplňovaná
Nemá cenu naříkat nad tím, že v budoucnosti nás čeká stále 
víc přeplňovaných motorů. Ferrari totiž se svým 488 Spiderem 
jasně ukazuje, že turbodmychadlo navíc nemusí být konec 
světa v podobě horšího zvuku, nižších otáček a pomaleji 
reagujícího motoru. Nový Spider tyto argumenty zadupává 
do země. Toto Ferrari je mnohem víc než jen bravurní 
sportovní kupé. Umí být pravověrným sporťákem, ale 
i komfortním polykačem kilometrů, pokud jej o to požádáte. 
V každém směru představuje mimořádný počin. ■

předStavení – Ferrari 488 Spider | text: Karel Táborský, foto: Ferrari S. p. A.

Máte chuť 
na zpěv 

osmiválce? 
Stáhněte zadní� 
okno a užijte  

si ho

nebe nad hlavou
a Zvuk oSMiválce 
Nové Ferrari 488 Spider přijíždí se zatím nejsilnějším osmiválcem, díky 
němuž pojedete z nuly dvoustovkou za 8,7 sekundy, a také s hliníkovou 
skládací střechou, která dokáže obstarat přístup k milionu kilometrů nad 
hlavou za pouhých 14 sekund.

12 |



Ferrari 488 Spider
Motor: přeplňovaný V8, 90 % 
Max. výkon: 670 koní @ 8000 ot./min. 
Max. točivý moment: 760 Nm @ 6750 ot./min. 
Převodovka: sedmistupňová dvouspojková 
Kompresní poměr: 9,4 : 1 
Suchá hmotnost: 1420 kg 
Objem nádrže: 78 l 
Přední pneumatiky: 245/35-Zr20 
Zadní pneumatiky: 305/30-Zr20 
Max. rychlost: více než 325 km/h 
Zrychlení 0–100 km/h: 3,0 s 
Spotřeba paliva: 11,4 l/100 km

Díky mimořádně pevnému 
základu karoserie nemá skládací 
střecha negativní vliv na jízdní 
vlastnosti

Zcela unikátní je systém Side Slip Control 
v druhé generaci, který vám asistuje při 
přetáčivých smycích. Je velmi benevolentní.
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Operativní a full service leasing se stal velmi 
atraktivní pro celou řadu zákazníků, o čemž svědčí 
i letošní prodeje. Můžete tedy prosím shrnout ve 
stručnosti základní parametry aktuální nabídky?
V první řadě jde o modelovou řadu Maserati Ghibli. 
Třílitrovou verzi s šestiválcovým motorem o výkonu 275 koní 
a kombinovanou spotřebou kolem šesti litrů lze pořídit už od 
25 tisíc korun měsíčně. U třílitrového Maserati Ghibli SQ4 
s benzínovým motorem o neuvěřitelném výkonu 
410 koňských sil a pohonem všech kol pak zájemci zaplatí 
měsíčně od 35 tisíc korun. Smlouva je nabízena ve 
standardním rozsahu 48 měsíců a nájezdu 80 tisíc kilometrů. 
Ale její parametry můžeme samozřejmě kdykoliv upravit 
podle přání zákazníka. Nebo si může jednoduše vybrat právě 
z této předem připravené nabídky leasingu. Ten v sobě už 

operativní leaSing | text: Scuderia Praha, foto: Ferrari S. p. A., Maserati

SnaZší ceSta 
k naplnění Snu

Scuderia Praha 
nabí�zí� operativní� 

leasing pro 
všechny, tedy pro 

firmy i pro 
privátní� klientelu

Nabídku vozů na operativní leasing pro všechny, tedy nikoliv pouze pro firmy, ale také pro 
privátní klientelu, spustila Scuderia Praha již počátkem letošního roku. V první řadě šlo 
o modelovou řadu Maserati Ghibli. Nabídka byla ale v průběhu roku rozšířena také na další vozy, 
jako jsou například Maserati Quattroporte nebo Ferrari California T. „V podstatě jsme však 
schopni nabídnout výhodný operativní leasing nebo případně full service leasing i na ostatní vozy 
z naší široké nabídky“, říká David Kopal, marketingový ředitel společnosti Scuderia Praha.

zahrnuje pravidelné měsíční splátky, povinné a havarijní 
pojištění, silniční daň nebo třeba poplatek za rádio. 
V rozšířené verzi leasingu pak zákazníci mohou získat ještě 
navíc např. dálniční známku, pravidelnou servisní údržbu, 
mezinárodní tankovací kartu či zimní a letní pneu včetně 
uskladnění. Co si zákazník vybere, je tedy čistě na něm.

V současné chvíli jsme spustili také leasingovou nabídku na 
další modelové vozy Maserati. Teď mám na mysli například 
Quattroporte. Zde měsíční splátka, za stejných podmínek, 
jaké jsou uvedeny výše, dosahuje pouhých 35 tisíc korun 
v případě operativního leasingu. V případě full service 
leasingu lze nové Maserati Quattroporte pořídit za 40 tisíc 
korun měsíčně. Nesmíme ale také zapomenout na značku 
Ferrari. V nabídce je zatím Ferrari California T, avšak za 
fantastickou cenu už od 63 tisíc korun měsíčně.

Chystáte na příští rok nějakou leasingovou novinku?
Příští rok bude ve znamení nového modelu Maserati. 
Jedná se o SUV s názvem Maserati Levante. Je to žhavá 
novinka a už teď se nám hlásí řada zájemců. Nabídku 
operativního i full service leasingu právě připravujeme. 
Bližší kalkulace bude k dispozici začátkem nového roku. 
Zákazníky budeme informovat.

Na které druhy klientů v současné době zaměřujete 
svoji prodejní strategii? 
Už podle struktury naší leasingové nabídky pro Maserati je 
viditelné, že cílíme nejen na firemní, ale také hlavně privátní 
klientelu. Tím se samozřejmě zaměřujeme na segment 
privátního trhu, který doposud preferoval luxusní auta 
například německého původu. Došlo zde evidentně k posunu 
vnímání toho, co luxus pro české klienty znamená. V případě 
Maserati a italských luxusních značek obecně totiž stále platí 
kouzlo jedinečnosti, super kvalitního provedení, stylu, 
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nezaměnitelné elegance a především trvalé hodnoty. To je to, 
čím Maserati vždycky bylo a zůstane i do budoucna, na rozdíl 
od jiných komerčních luxusních značek. V následujícím roce 
se však chceme více zaměřit na corporate segment.

Jakou máte aktuální odezvu z corporate segmentu? 
A na co v tomto segmentu sázíte?
V corporate segmentu cílíme naší nabídkou leasingů 
především na manažery, kteří se chtějí odlišit a požadují 
změnu za adekvátní cenu. Zde je velký zájem hlavně 
o Maserati, zejména u těch manažerů, kteří kromě 
náročných požadavků na reprezentativnost dbají také na 
ekonomické hledisko. V případě leasingu totiž odpadají 
vysoké pořizovací náklady. Není již zapotřebí žádné 
akontace ani počáteční zálohové platby, jak tomu bývalo 
v minulosti. Navíc leasingové splátky patří do kategorie plně 
daňově uznatelných položek. Jsou tedy odečitatelné v plném 
rozsahu. Další důležitou výhodou pro firmy je nenáročnost 
správy a údržby automobilů na leasing. O vůz je jednoduše 
postaráno, takže si jej příslušný manažer může hlavně užívat, 
a o to tu jde především.

Někteří tvrdí, že touto nabídkou leasingu může být 
devalvováno luxusní pojetí značek Maserati a Ferrari. 
Co si o tom myslíte?
Značky Maserati a Ferrari jsou stále vnímány jako 
nedostupné a myslíme si, že to tak určitě zůstane i do 
budoucna. Jsou totiž prostě unikátní a s ničím 
nesrovnatelné. My se snažíme jen využít nový prodejní 
nástroj, který by tyto značky více zpřístupnil. Chceme tak 
vyjít vstříc každému, kdo kdo si touží splnit svůj dávný 
sen. A operativní leasing nám v tom určitě pomáhá. 
Navíc, mohla Scuderia Praha, jako jediný oficiální 
zástupce automobilky Maserati u nás, vyjednat 

bezkonkurenční podmínky s renomovanými 
leasingovými společnostmi. Také jsme tu jediní, kdo 
poskytuje značkový servis Maserati a Ferrari včetně 
poradenství na nejvyšší odborné úrovni. Řeknu-li to 
jednoduše, naše nabídka leasingu vozů Maserati a Ferrari 
bude vždy rozhodně zajímavá.

V nové strategii automobilky FCA se počítá s tím, že 
Maserati vyjde za hranice své úzce vymezené niky 
a stane se hlavní automobilkou v segmentu 
luxusních vozů. Myslíte si, že nabídka operativního 
leasingu může výrazně posílit pozici značky v tomto 
segmentu českého automobilového trhu?
Nabídka operativního leasingu pozici Maserati u nás 
v segmentu luxusních vozů jednoznačně posílila. To je 
viditelné i na letošních prodejích. Plány a strategie 
automobilky jsou jedna věc, české tržní prostředí, které je 
velmi specifické a liší se od zahraničního trhu, je věc 
druhá. Ale je fakt, že nástrojem operativního leasingu jsme 
inspirovali automobilku jako takovou. Uvidíme tedy, kam 
se vývoj celého segmentu na světových trzích posune. ■

Maserati Ghibli. Již od 
25 tisíc Kč měsíčně.
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život Enza Ferrariho poznamenal spoustu 
dalších životů. Ať již jezdců bojujících 
o vavříny v jeho vozech, motoristů 
prohánějících se v automobilech značky 
Ferrari po silnicích celého světa, nebo jen 

fanoušků rychlých kol a automobilové techniky. Vozy 
Ferrari byly vždy synonymem rychlosti a špičkové 
technické úrovně. Právě proto je zná každý kluk – a snad 
není nikoho, kdo by nezatoužil alespoň jednou usednout 
za volant vozu z Maranella. Enzo Ferrari nezaložil jen 
automobilovou značku, založil kult, který spojuje lidi 
z nejrůznějších míst planety.

život S předStiheM
Stejně jako jeho automobily musely být pro úspěch 
v motoristickém sportu vždy o něco napřed i samotný život 
zakladatele značky si už od počátku držel určitý náskok. 
Enzo Ferrari Anselmo se totiž narodil 18. února 1898 
na okraji Modeny, ale v rodném listě měl zaneseno datum 
20. února. V den jeho narození zuřila v kraji sněhová 
bouře, která jeho otci zabránila v nahlášení narození syna 
na matrice. Dorazil tam až o dva dny později a toto datum 
bylo také zaznamenáno.

Enzo byl druhým dítětem, jehož otec Alfredo a matka 
Adalgisa, rozená Bisbini, přivedli na svět. Jeho starší bratr 
nesl jméno po otci, který vlastnil malou kovoinženýrskou 
společnost a zaměstnával asi třicet lidí. Náplní práce byla 
stavba mostů a střech. Odtud nejspíš pochází Enzova 
zručnost, schopnost vyvíjet nové věci a v neposlední řadě 
také přesnost.

podlehl vůni benZinu
Mladý Enzo podlehl kouzlu vůně benzinu už v deseti 
letech. Tehdy ho spolu s bratrem vzal otec na závody 

v Bologni. Enzo byl touto akční podívanou vydatně 
podpořenou zvukem motorů zcela uchvácen. Závod, který 
vyhrál Felice Nazzaro, v podstatě nastartoval Enzovu touhu 
a cit pro motosport. Právě zde se Enzo Ferrari rozhodl stát 
se závodníkem. K závodění mu ale zbývalo urazit ještě 
dlouhou cestu.

Do života všech lidí tehdy nemilosrdně vstoupila první 
světová válka a Enzo Ferrari v tomto směru nebyl 
výjimkou. Byl povolán a přidělen ke třetí alpské 
dělostřelecké divizi italské armády. Ale válka nebyla 
jedinou pohromou, která na Itálii dopadla. Enzův otec 
i bratr totiž v roce 1916 zemřeli na následky pandemie 
italské chřipky. V roce 1918 vážně onemocněl i sám Enzo 
Ferrari a následně byl propuštěn z armády. Z vážné nemoci 
se však nakonec uzdravil.

Sportovní kariéra
Ještě v roce 1918 se Ferrari snaží nalézt práci v továrně 
automobilky Fiat v Turíně, avšak bezvýsledně. Nakonec 
se uchytí jako testovací řidič u malé společnosti v Turíně, 
která vyrábí lehké automobily na podvozcích nákladních 
vozidel. Později se stěhuje do Milána, kde pracuje pro 
společnost Costruzioni Meccaniche Nazionali. Nejprve 
jako testovací řidič, následně povyšuje na závodního 
jezdce – píše se rok 1919 a blíží se jeho debut na závodní 
trati. Osud legendy se pomalu, ale jistě začíná naplňovat.

Poprvé startuje v závodu do vrchu Parma-Poggio 
di Berceto za volantem vozu se čtyřválcem o objemu 
2,3 litru. Ve třídě třílitrů s ním získává čtvrté místo. Dne 
23. listopadu 1919 startuje ve slavném závodě Targa 
Florio v sicilském pohoří Madonie, avšak musí odstoupit 
pro únik paliva. O rok později prožívá Enzo Ferrari 
střídavé úspěchy a neúspěchy s vozem Isotta Fraschini 
100/110 IM Corsa, ale pro další ročník Targa Florio volí 

Zakladatel | text: Milan Jirouš, foto: Ferrari S. p. A.

enZo Ferrari 
– rudý baron Z Maranella

V roce 1925 byl 
Enzo Ferrari 
povýšen do 

rytí�řského stavu 
a o dva roky 

později zí�skal 
titul 

Commendatore

Zakladatel značky Ferrari dosáhl úspěchu, protože myslel i působil jako vítěz. 
Jeho prvotním zájmem byl motoristický sport, výroba sportovních automobilů 
pro běžný provoz byla už něčím navíc.
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Alfu Romeo Tipo 40/60 se šestilitrovým čtyřválcem 
a náročný závod dokončuje na skvělém druhém místě! 
Toto byl zlomový okamžik v Enzově kariéře i životě, které 
byly až do roku 1939 spjaté se značkou Alfa Romeo.

V roce 1921 sbírá další úspěchy na závodních tratích, 
avšak v září téhož roku utrpěl svou první velkou nehodu, 
když vylétl mimo dráhu v Grand Prix Brescia. Po dalších 
dvou letech, v roce 1923, Enzo Ferrari vyhrává se svou 
Alfou Romeo se startovním číslem 28 první závod, a to 
na Circuito del Savio. Následně získává od matky svého 
kamaráda z armády znak, který měl na svém letadle. 
Francesco Baracca v jeho troskách našel smrt v roce 1918. 
Ferrari znak se vzpínajícím se koněm později použil 
na svých autech poté, kdy v roce 1932 založil vlastní 
závodní tým. Ale nepředbíhejme.

rytíř a novinář
Významným letopočtem v životě zakladatele maranellské 
automobilky je i rok 1924. Vyhrává totiž další závody 
a Alfa Romeo mu nabízí šanci účastnit se většího počtu 
prestižnějších podniků. Za sportovní úspěchy získává 
od italského státu rytířský titul. Enzo má ale také jednu 
ne tak zcela známou vášeň, a tou je sportovní 

žurnalistika. Ta ho dovedla až k tomu, že se stal v roce 
1924 jedním ze zakladatelů novin Corriere dello Sport.

V roce 1925 Ferrari získává vyšší rytířský titul a o dva 
roky později dokonce titul Commendatore, tedy nejvyšší 
rytířský titul v Itálii. To vše je odrazem jeho sportovních 
úspěchů. Dne 5. června téhož roku vyhrává další závod: 
Circuito di Modena, a to za volantem vozu Alfa Romeo 
6C 1500 SS. Tento úspěch opakuje i následující rok.

Scuderia Ferrari
V roce 1929 se poprvé v historii objevuje později slavný 
tým pod jménem Scuderia Ferrari, který Enzo zakládá 
v Modeně. V té době ještě pracoval pro Alfu Romeo 
a nový tým jezdil právě s těmito vozy. Enzo Ferrari stále 
sám závodil, hlavně se však snažil dávat prostor mladým 
talentovaným pilotům. Svůj poslední závod za volantem 
vozu dokončil Enzo Ferrari na Circuito Tre Province dne 
9. srpna 1931. S Alfou Romeo 8C 2300 MM dojel druhý, 
první místo obsadil Tazio Nuvolari jezdící taktéž 
za Scuderia Ferrari, avšak s Alfou Romeo 6C 1750 GS. 
O ukončení aktivní jezdecké kariéry se rozhoduje 
vzhledem k blížícímu se narození syna, ale také 
v důsledku rostoucí pracovní zátěže ve vedení týmu. Syn 

S pomocí přítele Uga 
Sivocciho získal Enzo 

Ferrari v roce 1920 práci 
u automobilky Alfa Romeo 

a úspěšně za tuto značku 
závodil. První vítězství 

získává v roce 1923 mladý 
Ferrari v Ravenně.
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Alfredo, ovšem známý spíše jako Dino, se narodil 
19. ledna 1932.

V roce 1937 chystá Scuderia Ferrari novou zbraň 
v podobě vozu Alfa Romeo 158. Automobil nazývaný 
Alfetta krátce nato dominuje mezinárodní závodní scéně. 
V závěru roku se Enzo Ferrari stěhuje do Milána poté, co 
povýšil na post sportovního ředitele značky Alfa Romeo. 
Na tomto místě setrvává do roku 1939, kdy značku 
opouští, ale se závazkem, že nebude používat jméno 
Ferrari v souvislosti se závody nejméně po dobu čtyř let.

konečně ve vlaStníM
Ferrari se rozhodl pro produkci vlastních závodních vozů 
a založil podnik, jejž kvůli výše zmíněné smlouvě 
pojmenoval Auto-Avio Costruzioni. Sídlo měl na původní 
adrese Scuderia Ferrari, tedy na Viale Trento Trieste 
ve městě Modena. Po dvou letech vývoje opustily brány 
nové továrny dva automobily Tipo 815 (motor s osmi válci 
a objemem 1,5 litru), postavené na platformě Fiatu. 
Na závodních tratích se ale výrazně neprosadily. Říká se, 
že důvodem byla nevelká spolehlivost.

Ferrariho snahy přerušila druhá světová válka. Ještě 
v roce 1943 stěhuje Auto-Avio Costruzioni do Maranella. 
Jeho továrna však musela vyrábět součástky do vojenských 
letadel a tím se stala i jedním z cílů spojeneckého 
bombardování. Bomby na areál dopadly 4. listopadu 1944 
a pak následující rok v únoru. Po válce musel Ferrari 
vybudovat zcela nový výrobní závod. V pracovním životě 
měl před sebou ale už jen světlé zítřky.

Práce na návrhu prvního Ferrari začínají v roce 1945. 
Měl jej pohánět dvanáctiválec, který Enzo považoval za za 

natolik všestraný, aby jej bylo možné použít pro sportovní 
prototypy, monoposty i cestovní vozy. O dva roky později 
vyjíždí Enzo Ferrari s typem 125 S na první zkušební jízdu 
na veřejných komunikacích. Téhož roku také zakládá 
automobilku Ferrari S.p.A. se vzpínajícím se koněm 
ve znaku. Černý kůň je umístěn ve žlutém poli a v horní 
části znaku najdeme italskou trikoloru.

První vítězství vozu Ferrari přichází v roce 1948 
na Mille Miglia. Následující rok Ferrari vítězí v ještě 
větším a prestižnějším podniku, vytrvalostním závodě 
24 hodin Le Mans.

Vývoj a výroba závodních automobilů úspěšně 
odstartovaly, značka Ferrari dobývá slavné okruhy a sbírá 
cenné vavříny. Je však jasné, že jen výrobou závodních vozů 
se uživit nemůže. Proto továrna v Maranellu začala 
produkovat i sportovní vozy pro běžný provoz. Prakticky 
každý z nich se přitom do automobilové historie zapsal 
zlatým písmem. Koneckonců závodní původ je na civilních 
sportovních vozech Ferrari na první pohled patrný dodnes.

Dlouho na sebe nenechá čekat ani první vítězství 
ve formuli 1. V roce 1950 se Ferrari přihlašuje do nově 
vznikajícího světového šampionátu formule 1 a jako 
jediný tým v něm působí bez přestávky až do současnosti. 
Ferrari vyhrává první jednotlivý závod Grand Prix 
v Silverstone v roce 1951 s Josém Froilánem Gonzálezem 
za volantem. V celkovém hodnocení šampionátu  
formule 1 vítězí Ferrari prvně v roce 1952 a hned 
následující rok triumf opakuje. V obou případech vůz 
pilotuje Ital Alberto Ascari.

tragédie v rodině a Spolupráce S FiateM
V roce 1956 ale přichází rána, která poznamenala Enzův 
život navždy. Jeho milovaný syn Alfredo, kterého oslovoval 
Dino, zemřel na svalovou dystrofii. Od té doby nosí Enzo 
Ferrari na veřejnosti černé brýle. Následně založil nadaci 
Centro Dino Ferrari pro léčbu tohoto onemocnění 
a později představil vůz pojmenovaný právě po synovi – 
Ferrari 246 GT Dino.

Enzo Ferrari dále rozvíjí firmu, ale je stále jasnější, že 
potřebuje silného partnera. Tím se v roce 1969 stává 
automobilka Fiat, která získává ve Ferrari 
padesátiprocentní podíl. Následující rok dostává Enzo 
Ferrari od prezidenta Itálie státní ocenění: Zlatou medaili 
za kulturní a umělecký přínos. V roce 1971 začal Enzo 
stavět okruh ve Fioranu a již 8. dubna 1972 jej otevírá. 
Tento soukromý okruh nedaleko výrobních hal 
v Maranellu slouží k testovacím účelům.

V roce 1987 je odhalen poslední model Ferrari pod 
vedením Enza. Ferrari F40 je oslavou všeho, co 
maranellská automobilka představuje. Dnes jsou tyto vozy 
velice cennými sběratelskými kousky. Následující rok 
dostává Enzo Ferrari od University of Modena čestný 
doktorát z fyziky. Dne 14. srpna 1988 umírá ve věku  
devadesáti let. ■

Příběh Enza Ferrariho je 
i příběhem 20. století
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po úspěchu limitované edice Quattroporte 
Zegna, která obnášela pouhých sto kusů, se 
stal výrazným představitelem této osvědčené 
spolupráce model Maserati. Zegna si vybral 
Ghibli jako další přirozený vývoj toho 

partnerství. Vznikl tak zcela unikátní koncept vozu, který 
dnes představujeme.

Maserati uvedl edici Ghibli Ermengildo Zegna jako 
novou interpretaci stylu. Tento exkluzivní koncept má 
speciální barevný odstín pro karoserii a kontrastní 
paletu pro interiér, v němž se kombinují nejkvalitnější 
kůže a vysoce ceněné Zegna tkaniny. Nové barvy 
a materiály, včetně nadstandardně odolné textilie, jsou 
vyrobené v historickém italském závodě Lanificio 
Zegna v Trivero.

Přirozená barva kůže v kombinaci s mikro-chevronem 
vytváří magický interiér ve stylu sůl a pepř. Ruční, precizní 
řemeslné zpracování je samozřejmostí. Interiér se snoubí 
s exteriérem.

Ermenegildo Zegna a Maserati vytvořili také speciální 
kolekci koženého zboží a doplňků, které skvěle ladí 
s interiéry vozů Maserati Ghibli i Quattroporte vzniklých 
ve spolupráci automobilky a módní značky.

Zegna vyvzoroval výrazné hedvábí v kombinaci 
s kvalitní telecí kůží s motivem trojzubce, který odráží 
střízlivý luxus obou značek. Dominuje unikátní kožený 
bomber styl v čistém provedení s rybí strukturou. 
Ermenegildo Zegna Maserati kolekce byla výslovně 
navržena tak, aby odrážela dědictví, zpracování a eleganci, 
která je synonymem pro obě značky, Zegna i Maserati. 

FaShion | text: Petr Bílek, foto: Petr Kurečka

když Se Módní ikona 
Spojí S MaSerati
Stačilo dát dohromady dvě dokonalé věci: předního módního návrháře 
Ermenegilda Zegnu a vůz značky Maserati a světlo světa spatřil interiér i exteriér 
vozu, který by těžko hledal nějakou konkurenci. Je jím vůz Maserati Ghibli.

Interiér je 
vyrobený  

z nejkvalitnější� 
kůže a textilií� 

Zegna
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Košile 6670 Kč,
Ermenegildo Zegna
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Bunda 79 290 Kč, košile 6440 Kč, 
 vše Ermenegildo Zegna
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erMenegildo Zegna group je světovým lídrem v oblasti luxusní pánské módy s více než 7000 zaměstnanci 
po celém světě a příjmy konsolidované skupiny činily v loňském roce 1,210 miliardy eur. Skupina Ermenegildo 
Zegna byla založena mladým podnikatelem Ermenegildem Zegnou v roce 1910 v Triveru v Itálii. Firma je i nadále 
provozována jako rodinný podnik, který zůstává věrný vizi zakladatele: etické produkce nejlepších a exkluzivních 
tkanin ve světě prostřednictvím inovací a získávání ušlechtilých vláken přímo z míst jejich původu. Nyní společnost 
řídí již čtvrtá generace rodiny Zegna. Skupina je vedena Ermenegildem Zegnou, který je generálním ředitelem, 
a Paolem Zegnou, jenž je předsedou představenstva. Skupina si udržuje značný vliv v oblasti kultury, a to přímo 
nebo prostřednictvím Fondazione Zegna. Přes tři procenta z ročního čistého zisku vkládá přímo do svého fondu. 
Skupina podporuje studenty prostřednictvím vzdělávacích a motivačních programů, stipendia Ermenegildo 
Zegna. Program, který běží již déle než čtvrtstoletí, poskytuje ročně milion eur talentovaným italským absolventům 
na pokračování v postgraduálním studiu a podporuje je po návratu do Itálie.

Oblek 52 390 Kč, košile 6670 Kč, 
vše Ermenegildo Zegna
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v životě jde o dokonaloSt
„Když slyším slovo automobil, hned mi vytane na mysli jediné slovo – vášeň“, 
říká Mgr. Lukáš Školoud, generální manažer společnosti ELITE BATH, člena 
skupiny SIKO, a majitel FORTEL DESIGN. Dokonalost provází jeho podnikání 
i jeho životní styl.

Když se řekne automobil, co vám jako první vyvstane na mysli?
Vášeň.

proč jste se rozhodl právě pro značku Maserati?
Protože tuto vášeň dokonale ztělesňuje. Je to navíc moje srdeční záležitost.

Co je pro vás při výběru auta nejdůležitější?
V prvé řadě musí odrážet mou osobnost. Auto vnímám stejně jako oblečení – tím, co máte 
na sobě, se stylizujete do určité role a vysíláte do okolí signál o svém vkusu a o tom, co se 
vám líbí. Podle toho si vybírám i vozy. Jde o otázku stylu.

Jakou roli hraje při výběru praktičnost?
Pro mě vůbec žádnou. Nejčastěji totiž jezdím v autě sám, manželka s dětmi má své klasické 
SUV, které mají rády všechny ženy. Vejde se do nich totiž všechno, co je potřeba. Pro mě je 
rozhodující, aby se jednalo o čtyřkolku, protože mám rád hory.

Koupelnové studio eLite BatH nabízí designové kousky. Sídlíte v budově river 
diamond na rohanském nábřeží v praze. Budova je sama o sobě designovým 
prvkem zkrášlujícím vltavské nábřeží. Jak moc je pro vás design důležitý?
Velmi. Jako generální manažer vedu divizi ELITE BATH pro SIKO koupelny, takže se v designu 
denně pohybuji a sleduji zejména novinky z této oblasti. Kromě toho mám vlastní firmu, 
která se zabývá prodejem přírodního kamene. Ten podle mého názoru také hodně vypovídá 
o osobnosti majitele.

Kolik automobilů jste doposud vlastnil?
Mám pro ně slabost, takže kdybych to měl odhadnout, dostali bychom se na číslo 
sedmdesát, možná i víc. Auta měním v častých, a přiznám se, mnohdy v ekonomicky 
nerozumných intervalech.

Jak dlouho sedíte za volantem Maserati?
Stávající model Maserati zrovna měním za čtyřkolku, takže to bude mé druhé v rámci 
jednoho roku.

Bohužel letos to opět vypadá, že na našich silnicích zemře více lidí než loni. Jak vidíte 
bezpečnost dopravy u nás? Jsou čeští řidiči opravdu tak špatní? Nebo je to jen otázka 
věku a praxe?
Naši řidiči bohužel patří ve světě mezi ty agresivní. Jakmile někdo řídí auto, které něčím 
vyniká, má tendenci se automaticky vytahovat. To ale rozhodně není můj případ – ačkoli 
řídím Maserati, chovám se na silnici ohleduplně a nemám nepotřebu si nic před ostatními 
dokazovat, i když má moje auto pod kapotou 400 koní.

Kam nejraději jezdíte? Máte nějaký tip na zajímavou destinaci?
Určitě na hory. Z lyžařských středisek mám nejraději rakouský Kitzbühel.

Kam byste pozval přítelkyni, manželku či maminku na večeři?
Do restaurace Grand Cru na Petrském náměstí, kde vaří pan šéfkuchař Punčochář.

Jaké je vaše životní motto?
Per aspera ad astra – přes obtíže ke hvězdám.

Máte nějaký nesplněný cíl?
Myslím si, že jsem teď na dobré cestě k tomu si ho splnit.

elite bath, člen skupiny SIKO, je nový, jedinečný koncept koupelnového studia pro ty 
nejnáročnější. Pro ty, kteří se nespokojí s běžným standardem ve vybavení koupelen a mají 
vysoké nároky zejména na estetiku a design. Rádi se obklopují „čistou krásou“. Studio 
poskytuje prvotřídní a profesionální služby spojené se zařizováním koupelny snů. Výrobci 
koupelnového vybavení, jejichž výrobky najdete v ELITE BATH, patří ke špičkám v oboru. 
Firma spolupracuje s předními architekty a designéry Czech Deco Team.

Tenisky 10 120 Kč, Z Zegna, 
Ermenegildo Zegna

Bunda 79 290 Kč, košile 6440 Kč, 
vše Ermenegildo Zegna
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Su Misura is the Art of Personal Elegance
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Úspěchy Ferrari jsou v novodobé éře spjaty především 
s osobností Michaela Schumachera. Německý pilot v rudém 
voze překonával jeden rekord za druhým a mnohdy byl 
takřka neporazitelný. Po jeho odchodu rudé vozy poněkud 
z prvních míst ustoupily. Na výsluní je nyní má vrátit jezdec, 
který podle mnohých expertů je novým Schumacherem. 
Sebastian Vettel získal čtyři tituly mistra světa ve čtyřech 
sezonách po sobě. Všechny v barvách stáje Red Bull. 
Další úspěchy chce získat ve Ferrari, kde nahradil 
Fernanda Alonsa, který očekávání italského týmu 
nenaplnil. 
Vettel si přestupem do Ferrari splnil dětský sen.

„Byla to fantazie. Pořád vidím, jak jsem jako malý kluk 
projížděl přes Maranello a nakukoval do areálu Scuderie 
přes plot. A teď jsem uvnitř,“ radoval se po prvních pár 
dnech, které strávil Maranellu. 

Poprvé se svezl v novém voze počátkem prosince 2014. 
„Na trati už byla poměrně zima, ale stejně to byl skvělý 
pocit. Musel jsem se vracet ve vzpomínkách, jak jsem se 
tady jako jedenáctiletý nebo dvanáctiletý snažil zahlédnout 
Michaela Schumachera, a najednou tady jezdím já 
a na tribunách tifosi. O Ferrari kolují hotové pohádky, jaké 
to je usednout do rudého vozu. A já musím potvrdit, že to 
nejsou žádné pohádky, žádné báchorky, ale skutečná 
legenda, která existuje. Ten pocit, stát se členem ansámblu, 
usednout do vozu, projet se na trati, je prostě magický. 
Nezapomenutelný,“ rozplýval se. Vettel v týmu doplnil 
Kimiho Räikkönena, který v roce 2007 získal pro Ferrari 

poslední titul mistra světa. Německý jezdec začal ve velkém 
stylu. Opanoval předsezonní testy  
a  tým i piloti byli na sezonu dobře připraveni.

Úvod sezony se stáji vydařil. V úvodní Velké ceně 
Austrálie dojel do cíle pouze Vettel za oběma vozy 
Mercedes, druhý závod v Malajsii už Vettel vyhrál. Také 
v Bahrajnu byl třetí a v Číně pátý. Body sbíral pravidelně 
i Räikkönen, který až na výjimky nechyběl v první pětce.
I když oba piloti pravidelně bodovali, na vozy Mercedes 
stále ztráceli. Německá stáj totiž většinu závodů ovládla, 
a tak v konečném pořadí ztráta Ferrari stále narůstala.
Situace vypadala podobně i v další části sezony, Mercedesy 
vyhrávaly, ovšem Ferrari se zařadilo v Poháru konstruktérů 
hned na druhé místo.

Vettel nakonec vyhrál tři závody – kromě Malajsie zvítězil 
ještě v Maďarsku a v Singapuru, Räikkönenovi se na nejvyšší 
stupeň vystoupat nepodařilo. Z pohledu Ferrari se tak stala 
nejúspěšnějším závodem Velká cena Singapuru, v níž 
Vettel vyhrál a Räikkönen dojel na třetím místě. Vydařila 
se také domácí Grand Prix. Na italské trati obsadily vozy 
Ferrari druhé a třetí místo v pořadí Vettel a Räikkönen.

Vettel dlouho bojoval o konečné druhé místo, nakonec 
o něj přišel v předposledním závodě sezony. Skončil třetí 
za Lewisem Hamiltonem a Nicem Rosbergem 
z Mercedesu. Räikkönen skončil hned za ním. Druhé místo 
obsadilo Ferrari v Poháru konstruktérů.

Toto je však už minulost. Napjatě čekáme na další sezonu 
a našemu červenému týmu držíme palce. ■

ForMule 1 | text: Martin Pečený, foto Ferrari S. p. A. 

Ferrari S vetteleM

Sebastian Vettel 
ze stáje Ferrari 

loni zví�tězil 
v Malajsii, 
Maďarsku 

a Singapuru

Letošní ročník mistrovství světa vozů formule 1 je již minulostí a příprava na ten 
další už v procesu. Jaký byl uplynulý rok?

Kimi Räikkönen  
na Velké ceně Japonska, 

27. září 2015
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Maurizio Arrivabene, vedoucí týmu Ferrari 
formule 1 ve Spa-Francorchamps,  

23. srpna 2015

Sebastian Vettel, vítěz Velké 
ceny Malajsie, 29. března 2015

Sebastian Vettel na Velké ceně Malajsie v depu
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ForMule 1 | text Andrej Poliak, foto: Ferrari S. p. A.

Zažijte vZrušení 
ForMule 1
Díky exkluzivním balíčkům VIP Hospitality Ferrari Formula 1® Club můžete prožívat závody 
Velkých cen zcela bezprostředně. Budete se cítit jako součást týmu Scuderia Ferrari. Odpočinete 
si v luxusním zázemí, navštívíte závodní boxy a můžete být osobně přítomni rozhovorům 
s nejlepšími jezdci světa. Není prostě nad to, být přímo u toho. Informace o VIP Hospitality 
poskytne David Kopal (dkopal@scuderiapraha.cz) ze Scuderia Praha. A zde je kalendář formule 1 
na sezonu 2016: 21 závodů, 19 zemí, 5 kontinentů.

Sebastian Vettel,  
Velká cena Maďarska, 

26. června 2015. 
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VElKá CENA AUSTRáliE
20. března 2016
Albert Park, Melbourne
Délka okruhu: 5,303 km
Rekord okruhu: 1:24,125 – Michael 
Schumacher (2004)

Velká cena Austrálie je v kalendáři formule 1 už 
od roku 1927. Nejprve se konala na okruhu 
poblíž Sydney, jezdilo se také v Adelaide. 
Do Melbourne se závod přesunul v roce 1996. 
Smlouva je uzavřená až do roku 2023. Nejvíckrát, 
a to čtyřikrát, zde vyhrál Lex Davison a Michael 
Schumacher.

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Nico Rosberg (Mercedes)
3. Sebastian Vettel (Ferrari)
     Kimi Räikkönen (Ferrari) – nedokončil

VElKá CENA BAhRAJNU
1. dubna 2016
Bahrain international Circuit
Délka okruhu: 5,412 km
Rekord okruhu: 1:31,447 – Pedro De la Rosa 
(2005)

V Bahrajnu se konal první závod v roce 2004. Bylo 
to vůbec poprvé, kdy se Velká cena uskutečnila 
na Blízkém východě. Hned v úvodním ročníku si 
závod vysloužil ocenění za nejlépe organizovanou 
Velkou cenu roku. V roce 2011 se závod nekonal 
kvůli politické situaci v zemi, v roce 2013 se zde jelo 
poprvé v noci.

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Kimi Räikkönen (Ferrari)
3. Nico Rosberg (Mercedes)
5. Sebastian Vettel (Ferrari)

VElKá CENA ČíNy
17. dubna 2016
Shanghai international Circuit
Délka okruhu: 5,451 km
Rekord okruhu: 1:32,238 – Michael 
Schumacher (2004)

V Číně se závodí od roku 2004. Po dokončení se 
stal tento okruh nejdražším v historii formule 1. 
V roce 2006 zde získal své poslední vítězství 
ve formuli 1 Michael Schumacher. 

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Nico Rosberg (Mercedes)
3. Sebastian Vettel (Ferrari)
4. Kimi Räikkönen (Ferrari)  

VElKá CENA RUSKA
3. května 2016
Sochi Autodrom
Délka okruhu: 5,848 km
Rekord okruhu: 1:40,071 – Sebastian Vettel 
(2015)

Ruská velká cena je jedním z mála závodů, který se 
koná na městském okruhu. V Rusku se poprvé jelo 
už kolem roku 1910, v novodobé historii se první 
závod na okruhu v Soči uskutečnil v roce 2014.

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Sergio Pérez (Force India Mercedes)
8. Kimi Räikkönen (Ferrari)  

VElKá CENA ŠPANělSKA
15. května 2016
Circuit de Barcelona-Catalunya
Délka okruhu: 4,665 km
Rekord okruhu: 1:21,670 – Kimi Räikkönen 
(2008)

Tento okruh je jeden z nejstarších v celém 
kalendáři. Poprvé se zde konal závod už v roce 
1913. Provoz okruhu byl přerušen během 
světových válek. Do kalendáře formule 1 se 
okruh zařadil už v roce 1968. Nejvíce vítězství, 
šest, zde získal Michael Schumacher.

Pořadí v roce 2015:
1. Nico Rosberg (Mercedes)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Sebastian Vettel (Ferrari)
5. Kimi Räikkönen (Ferrari)  

VElKá CENA MONAKA
29. května 2016
Circuit de Monaco
Délka okruhu: 3,337 km
Rekord okruhu: 1:18,063 – Daniel Ricciardo 
(2015)

Jedna z nejatraktivnějších Velkých cen se jezdí 
na městském okruhu v Monte Carlu, který je 
v provozu už od roku 1929. Nejvíce vítězství si 
připsal Ayrton Senna, jenž zde vyhrál celkem 
šestkrát.

Pořadí v roce 2015:
1. Nico Rosberg (Mercedes)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Lewis Hamilton (Mercedes)
6. Kimi Räikkönen (Ferrari)  
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VElKá CENA KANADy
12. června 2016
Circuit Île Notre-Dame/Gilles Villeneuve
Délka okruhu: 4,361 km
Rekord okruhu: 1:13,622 – Rubens Barrichello 
(2004)

Velká cena Kanady je jedním z nejstarších 
závodů v kalendáři. Jezdí se už od roku 1961, 
i když postupně se vystřídalo několik okruhů. 
Na tom současném se závod koná od roku 1978. 
Nejvíce vítězství ve Velké ceně Kanady má 
Michael Schumacher, vyhrál zde sedmkrát.

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Nico Rosberg (Mercedes)
3. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)
4. Kimi Räikkönen (Ferrari)  
5. Sebastian Vettel (Ferrari)

VElKá CENA EVROPy
19. června 2016
Baku City Circuit
Délka okruhu: 6,006 km
Rekord okruhu: nový okruh

První Velká cena Evropy se uskutečnila v roce 
1983 na britské trati Brands Hatch. Postupně se 
konala ještě na okruzích v Německu 
a ve Španělsku. Příští rok se poprvé uskuteční 
na novém městském okruhu v Baku. Naposledy 
se závod konal v roce 2012.

Pořadí v roce 2015:
závod se nekonal

VElKá CENA RAKOUSKA
8. července 2016
Red Bull Ring
Délka okruhu: 4,326 km
Rekord okruhu: 1:08,337 – Michael 
Schumacher (2003)

Tato Velká cena se konala poprvé v roce 1963, 
patří tak mezi nejstarší v programu mistrovství 
světa vozů formule 1. V roce 1987 ale z kalendáře 
na dlouhých 10 let vypadla. Později se znovu 
vrátila, ale opět jen na dekádu. Z kalendáře 
znovu zmizela v roce 2003. Návrat do seriálu zažil 
tento zmodernizovaný okruh v roce 2014.

Pořadí v roce 2015:
1. Nico Rosberg (Mercedes)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 
4. Sebastian Vettel (Ferrari)
     Kimi Räikkönen (Ferrari) – nedokončil

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

VElKá CENA VElKé BRiTáNiE
9. července 2016
Silverstone
Délka okruhu: 5,891 km
Rekord okruhu: 1:33,401 – Mark Webber 
(2013)

Tento závod je společně s Velkou cenou Itálie 
nejstarší v celém seriálu, poprvé se jel už v roce 
1926. Nejprve se soutěžilo na okruhu 
v Brooklands, od roku 1948 až dodnes se jezdí 
v Silverstone. Několikrát se závod konal jako 
Velká cena Evropy.

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Nico Rosberg (Mercedes)
3. Sebastian Vettel (Ferrari)
8. Kimi Räikkönen (Ferrari)  

VElKá CENA MAďARSKA
24. července 2016
hungaroring
Délka okruhu: 4,381 km
Rekord okruhu: 1:19,071 – Michael 
Schumacher (2004)

Okruh v Maďarsku je jeden z nejstarších v seriálu. 
Poprvé se závod jel už v roce 1936. Samotná 
Velká cena však patří pravidelně do seriálu 
od roku 1986. Závod v Maďarsku byl vůbec 
prvním, který se konal za tehdejší železnou 
oponou. 

Pořadí v roce 2015:
1. Sebastian Vettel (Ferrari)
2. Daniil Kvyat (Red Bull Racing)
3. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing)
     Kimi Räikkönen (Ferrari) – nedokončil 

VElKá CENA NěMECKA
31. července 2016
hockenheimring
Délka okruhu: 4,574 km
Rekord okruhu: 1:13,780 – Kimi Räikkönen 
(2008)

První závod v Německu se konal už v roce 1926. 
Během mnoha let se jezdilo na několika 
okruzích. V 90. letech se v Německu jezdily 
během jedné sezony dokonce dva závody, jeden 
jako Velká cena Evropy, druhý jako Velká cena 
Německa. Nyní se závody konají střídavě 
na okruhu Hockenheimring a Nürburgring. Loni 
se Velká cena Německa nekonala.

Pořadí v roce 2015:
závod se nekonal
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VElKá CENA BElGiE
28. srpna 2016
Circuit de Spa-Francorchamps 
Délka okruhu: 7,004 km
Rekord okruhu: 1:47,263 – Sebastian Vettel 
(2009)

V Belgii se Velká cena jela poprvé v roce 1925. 
Jedná se o jeden z nejoblíbenějších podniků 
v seriálu. Několikrát se konal jako Velká cena 
Evropy. V minulosti se v Belgii závodilo 20 let bez 
přestávky.

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Nico Rosberg (Mercedes)
3. Romain Grosjean (Lotus-Mercedes)
7. Kimi Räikkönen  (Ferrari)
12. Sebastian Vettel (Ferrari)

VElKá CENA iTáliE
4. září 2016
Autodromo Nazionale Monza
Délka okruhu: 5,793 km
Rekord okruhu: 1:21,046 – Rubens Barrichello 
(2004)

Tento závod je jedním ze dvou nejstarších 
v seriálu. Poprvé se konal už v roce 1921. Od roku 
1950 se koná pravidelně v rámci mistrovství 
světa, nikdy z kalendáře nezmizel.  Rekord 
v počtu vítězství drží Michael Schumacher, který 
zde vyhrál hned pětkrát.

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Felipe Massa (Williams-Mercedes)
5. Kimi Räikkönen (Ferrari)

VElKá CENA SiNGAPURU
18. září 2016
Marina Bay Street Circuit
Délka okruhu: 5,065 km
Rekord okruhu: 1:50,041 – Daniel Ricciardo 
(2015)

Poprvé se závod v Singapuru konal sice v roce 
1966, ale už po deseti letech nastala dlouhá 
pauza. Formule se vrátily do Singapuru až v roce  
2008. Konal se zde historicky první večerní 
závod. Nejvíce vítězství si v Singapuru připsal 
Sebastian Vettel, vyhrál zde už čtyřikrát. 

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Felipe Massa (Williams-Mercedes)
5. Kimi Räikkönen (Ferrari)

Velká cena Maďarska, 26. června 2015. 
V červených vozech

Sebastian Vettel  a Kimi Räikkönen
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VElKá CENA MExiKA
6. listopadu 2016
Autódromo hermanos Rodríguez
Délka okruhu: 4,304 km
Rekord okruhu: 1:20,521 – Nico Rosberg 
(2015)

Velká cena Mexika je v seriálu staronovým 
závodem. Poprvé se zde jelo v roce 1962, 
po třiceti letech ale Mexiko na dlouhá léta ze 
seriálu zmizelo. Naposledy se tu formule 1 jela 
v roce 1992. Více než 20 let pak trvaly pokusy 
o znovuobnovení, nakonec se podařilo vrátit 
formuli 1 do Mexika v roce 2014.

Pořadí v roce 2015:
1. Nico Rosberg (Mercedes)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)
    Sebastian Vettel (Ferrari) – nedokončil
    Kimi Räikkönen (Ferrari) – nedokončil

VElKá CENA BRAZíliE
13. listopadu 2016
Autódromo José Carlos Pace
Délka okruhu: 4,309 km
Rekord okruhu: 1:11,473 – Juan Pablo 
Montoya (2004)

Velká cena Brazílie se koná od roku 1972. 
Nejprve se závodilo na okruhu poblíž Interlagos, 
poté se závody přesunuly do Rio de Janeira. 
Na zmodernizovaný okruh Interlagos se formule 
vrátily znovu v roce 1990, kde zůstaly dodnes.

Pořadí v roce 2015:
1. Nico Rosberg (Mercedes)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Sebastian Vettel (Ferrari) 
4. Kimi Räikkönen (Ferrari) 

VElKá CENA ABÚ DhABí
27. listopadu 2016
yas Marina Circuit
Délka okruhu: 5,554 km
Rekord okruhu: 1:40,279 – Sebastian Vettel 
(2009)

Jeden z nejnovějších závodů v kalendáři se 
poprvé konal v roce 2009. Také tato Velká cena 
se koná jako noční závod. V posledních ročnících 
je zařazena na konec kalendáře, takže zde bývají 
korunováni šampioni. Bylo tomu jak loni, tak 
i letos. Stejné to bude i příští rok.

Pořadí v roce 2015:
1. Nico Rosberg (Mercedes)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Kimi Räikkönen (Ferrari)
4. Sebastian Vettel (Ferrari)

VElKá CENA MAlAJSiE
2. října 2016
Sepang international Circuit
Délka okruhu: 5,543 km
Rekord okruhu: 1:34,223 – Juan Pablo 
Montoya (2004)

Okruh v Malajsii funguje už od roku 1962, 
součástí mistrovství světa je od roku 1999. 
Od roku 2011 se závod jede pod oficiálním 
názvem Velká cena Malajsie. Také závod 
v Malajsii se koná jako noční závod. Druhý 
v historii po Singapuru.

Pořadí v roce 2015:
1. Sebastian Vettel (Ferrari)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Nico Rosberg (Mercedes)
4. Kimi Räikkönen (Ferrari)

VElKá CENA JAPONSKA
9. října 2016
Suzuka Circuit
Délka okruhu: 5,807 km
Rekord okruhu: 1:31,540 – Kimi Räikkönen 
(2005)

Japonsko patří mezi klasické okruhy, poprvé se 
zde jelo už v roce 1963. Dlouhá léta se 
v Japonsku končila sezona, proto se tady často 
rozhodovalo o titulu mistra světa. Celkem na 
tomto okruhu o svém titulu rozhodlo  
13 světových šampionů.

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Nico Rosberg (Mercedes)
3. Sebastian Vettel (Ferrari)
4. Kimi Räikkönen (Ferrari)

VElKá CENA USA
23. října 2016
Circuit of the America
Délka okruhu: 5,513 km
Rekord okruhu: 1:39,347 – Sebastian Vettel 
(2012)

Velká cena USA má bohatou historii. První okruh 
vznikl v roce 1908. Velká cena USA se jela 
na mnoha různých místech, například 
ve Phoenixu či v Indianapolis. Nejnovějším 
okruhem je městský okruh v New Jersey, kde se 
závod konal poprvé v roce 2014.

Pořadí v roce 2015:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Nico Rosberg (Mercedes)
3. Sebastian Vettel (Ferrari)
     Kimi Räikkönen (Ferrari) – nedokončil
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Jaké je to být ambasadorem Maserati?
Splnil jsem si dětský sen o krásném sportovním autě. Vždy 
jsem chtěl vůz s těmi správnými koňmi pod kapotou. 
Rodinné auto je praktické, ale život není jen o praktických 
věcech a správných rozhodnutích. Díky spolupráci 
s Maserati jsem si tento sen splnil. Navíc Maserati nejde 
nemít rád. V roli ambasadora jsem byl původně na rok, ale 
již jsme se dohodli na prodloužení.

Co se vám na Maserati Ghibli líbí?
Je pohodlné na cestování. A i když se to možná nezdá, 
dovnitř se mi v pohodě vejdou i dvě kola. Najel jsem s ním 
už tisíce kilometrů a dělá mi radost, hlavně co se týče 
zrychlení – v Německu to s ním můžu trošku rozjet. Byl 
jsem s ním i na nákupech, jen lidi na mě koukali trošku 
divně, když jsem do něj nakládal dlažbu. Auto je už tak 
nízko a s dlažbou bylo asi pět centimetrů nad silnicí, ale 
i tohle jsme zvládli.

Co kromě talentu vyžaduje závodění na vaší úrovni?
To je hodně individuální, ale zhruba řečeno to jsou 
nejméně tři až pět hodin tréninku denně a k tomu 
regenerace. Dohromady to dá klasickou pracovní dobu 
osm i víc hodin denně, záleží na období. Po tréninku pak 
ještě přemýšlím, kde co zlepšit.

Čím vás vnitřně oslovuje jízda na horském kole?
Baví mě na tom hlavně svoboda pohybu v přírodě. Kam si 
řeknete, tam se dokážete dostat a projet si to. A taky ten 
adrenalin při jízdě v horách. Je to prostě perfektní 
dynamický sport.

Jaká je vaše oblíbená distance?
Čím jsem starší, tím víc mi vyhovují delší tratě – maratony 
nebo i etapové závody. Na jaře jsem vyhrál Cape Epic, 
nejtěžší etapový závod bikerů. Věkem se ale hodně zlepšuje 
vytrvalost, naproti tomu se ztrácí dynamika nebo rychlost. 
Čím je člověk starší, tak tím může jezdit déle a dál.

Jsou 29palcová kola na horském kole jenom móda 
a marketingový trik, nebo jde o nový standard?
Podle mě už jsou standard a prakticky všichni výrobci už 
na devětadvacítky přešli. Výhodou je lepší prostupnost 
terénem a vyšší setrvačnost. Zkrátka když kolo rozjedete, 
tak jede a jste rychlejší než s menšími koly. Samozřejmě 
v extrémním slalomu bude menší kolo možná obratnější, 
ale v běžných podmínkách je větší průměr kola výhodnější.

Doporučíte nám nějakou hezkou trať na ježdění?
Já jezdím hlavně okolo Ústí nad Orlicí. Je tam kopec 
Andrlův chlum, na ten vyjedete, nahoře je rozhledna 
a restaurace a dál navazuje hřeben. Pak u České Třebové 
můžete sjet dolů po sjezdovce, kde je shodou okolností 
bikepark. Blízko jsou Orlické hory, kde je tratí spousta. 
Stačí se podívat do průvodce. Já však značené cesty moc 
nesleduju, jezdím pravá, levá, jak se mi to hodí.

líbí se vám život v Ústí nad Orlicí?
Život tady mi maximálně vyhovuje – jsou tu ideální 
podmínky na trénink, je tu klid, vždy si tu dobiju baterky. 
Snažím se být doma alespoň na chvíli i mezi závody.

roZhovor | text: Petr Bílek, foto: Maserati, archiv

aMbaSador Značky 
MaSerati
„Po prvních zkušenostech můžu říct, že Maserati je ideální auto nejen na sport, ale i pro volnou 
zábavu a rekreaci. Vejde se mi do něj vše potřebné, ani kola na střeše nejsou žádný problém. 
Pořídil bych si ho i jako rodinný vůz. Co na něm skutečně obdivuji, je nezaměnitelný styl a kvalitní 
provedení,“ chválí Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz a mistr světa v cyklistice, který se stal 
ambasadorem značky Maserati.

„Splnil jsem si 
svůj dětský sen 

o krásném 
sportovní�m 

autě“
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Ambasador značky před showroomem po slavnostním 
převzetí klíčků od vozu Maserati Ghibli

Jaroslav Kulhavý se do lesa rozhodně nebojí

Co rád jíte?
Sním všechno, mimo sezonu to ani nevadí. Třeba když 
jdeme na tatarák, dojídám samotné syrové maso, ačkoli 
ostatní už nemůžou. V sezoně to je těžší, musím si hlídat 
váhu, takže jím saláty.

Jste na peníze?
Nepotřebuji moc věcí, nerad utrácím za blbosti. Vždycky 
jsem ale chtěl být alespoň jednou nerozumný a koupit si, 
jen tak pro radost, rychlé, sportovní auto.

Co jste si koupil za první vydělané peníze?
V osmnácti jsem si pořídil první vlastní auto. Velká část 
dalších peněz směřovala na údržbu a vylepšení závodního 
kola a na výbavu. Mám štěstí, že většinu z těchto výdajů 
zajišťují sponzoři.

Při tréninku prý děláte hodně věcí po svém. Je to 
pravda?
Nikdo mi nikdy nepsal plány, vždycky jsem trénoval 
po svém, ať už to bylo dobře, či špatně. Teď už ale vím, jak 
trénovat opravdu dobře.

Jak probíhá vaše příprava na nadcházející 
olympijskou sezonu?
Chtěl bych mít více volného času, klidu a pohody. Některé 
akce jsou vyčerpávající, konkrétně letos jsem se v tomto 
směru ocitl skoro až na samotné hraně. Plánuji se vydat 
do Kalifornie, zimní přípravu chci absolvovat jak u nás, tak 
v teple. Nejdřív Mallorca, na začátku roku pak Kypr. První 
závody mě čekají už koncem března.

Bude se styl vaší přípravy na Oh nějak měnit?
Po dohodě s trenérem Viktorem Zapletalem vynechámě 
některé experimenty, jako byla příprava ve velké 
nadmořské výšce, která mému tělu nedělala příliš dobře, 
spíše naopak. Nedávno jsme byli na tréninkovém kempu 
ve Spojených státech a také už jsem absolvoval první 
tréninkový závod v Riu.

Jaké je Rio de Janeiro?
Horké. Teplota tam dosahuje až 40 stupňů, což je pro nás 
dost nepříjemné. S adaptací na teplo se budeme muset 
nějak poprat.

Podruhé v kariéře jste vyhrál náročný závod Cape 
Epic a vyjel jste si zlato na mistrovství Evropy 
v maratonu. Co bude dál?
Bylo by fajn něco z toho obhájit, příští rok se k tomu 
nabízí. Čeká mě mistrovství světa v Novém Městě 
na Moravě a samozřejmě již zmíněné olympijské hry 
v Brazílii. Uvidíme, co rok 2016 přinese. ■
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je úžasné, téměř fenomenální. Velkolepá 
symfonie elegance, síly a zla. Toho dobrého zla. 
Každá křivka má svou podstatu a jasně danou 
funkci. Maserati Ghibli SQ4 už nedočkavě 
odfukuje a my tušíme, že to bude doopravdy 

netradiční výlet. Hodláme projet po Azurovém pobřeží 
směrem na Monako a užít si pár prosluněných dnů 
za volantem tohoto velkolepého vozu. Na konci cesty 
samozřejmě nevynecháme proslulý městský okruh F1 
a jeho tunel, jenž často slouží jako testovací trať pro 
rozeřvané výfuky skutečně sportovních aut. Je to něco, co 
v životě prostě chcete zažít. Vše se točí okolo třílitrového 
přeplňovaného motoru, který dokáže vyvinout 410 koní 
a 550 Nm a vznikl v dílnách Ferrari. Díky pohonu všech 
čtyř kol má obrovskou trakci v jakékoliv situaci, i když při 
standardní jízdě posílá většinu točivého momentu 
na zadek – jako správný sporťák.

jíZda v luxuSu
Maserati Ghibli se pro takové cesty narodilo. Na výlet 
do Monaka jsme si nemohli vybrat lepší způsob přepravy. 
Toto gran turismo s vytříbeným charakterem, zvukem 
a rychlostí vás dostane do kolen. Uvnitř však panuje 
ohromná pohoda a luxus. Odvětrávané a vyhřívané 
sedačky jsou pohodlné a mají dobrou podporu, materiály 
jsou hodnotné a zpracování detailů je prvotřídní. Pocit 
fantastického luxusu na nás dýchá ze všeho, čeho se 
můžeme dotknout nebo k čemu si lze přivonět. Prostor pro 
posádku je takový, jaký od prémiového čtyřdveřového 
kupé právem čekáte. Vzdušný a světlý interiér, místo pro 
čtveřici pasažérů velkorysé. Jak by ne, s téměř třímetrovým 
rozvorem kol jde o pořádný kus auta. Do kufru se nám 
v pohodě vešla celá fotovýbava, jeden velký cestovní kufr 
a dvojice malých batohů. Chtít víc by bylo rouhání, tohle je 
naprosto dostatečné. Pokud chcete zakusovat obrovské 
porce kilometrů, Ghibli dokáže být mimořádně 

kultivovaným partnerem. Při dálničních rychlostech jede 
tiše a u posádky vyvolává zvláštní pocit klidu. Dokonce 
i spotřeba paliva je umírněná a Maserati dokáže srkat 
palivo po nepatrných kapkách. Jakmile ale zrychlíte, 
začnou se dít věci. Stačí lehce polechtat plyn a auto doslova 
poskočí radostí. Je jako malý buldoček, u kterého zazvoníte 
obojkem a řeknete mu, že jdete na procházku. Zrychlení je 
naprosto lineární a pochopitelně intenzivní. Z klidového 
stavu dokáže atakovat stovku jen za něco málo přes čtyři 
sekundy, což je hodnota, která ho posouvá do třídy 
superaut. Je to hluboký zážitek, navíc podpořený 
neochvějnou stabilitou a jistotou pramenící z pohonu 
všech kol, které se dokážou zakousnout do asfaltu bez 
náznaku ztráty přilnavosti. Zadupnout plyn do podlahy je 
v Ghibli mimořádně působivé představení, jen se musíte 
předtím ujistit, že máte před sebou dostatečně velký 
prostor. Na luxusní sedan je to velmi rychlé auto. Motor 
dodává svůj výkon odhodlaně, ale bez zbytečné 
hyperaktivity. Tak to má být.

Zrychlení Snů
Je pár minut po půlnoci a prolétáváme německou dálnicí, 
prakticky sami, takže to bylo vlastně nevyhnutelné. Asfalt 
je kvalitní a tři volné pruhy dávají pocit jistoty, který 
potřebujeme pro obligátní test maximální rychlosti. 
Přepínáme motor do „sportu“, ve kterém dává nejvíce 
výkonu, převodovku posouváme do manuálního módu 
a najednou se nám rozšíří zorničky. Svět jako by v několika 
okamžicích přešel do zrychleného režimu. Dvě stě je tam 
hned, dvě stě padesát jen o nepatrnou chvíli potom. Ghibli 
se za doprovodu rozzuřeného turbo-motoru žene ke své 
maximální rychlosti. Dnes to stačilo na opravdových 
282 km/h, změřených dvojicí GPS. Je to dech beroucí 
rychlost, ale i tak musíme konstatovat, že to nebylo něco 
přehnaně dramatického. Maserati je klidné, soustředěné 
a milimetrové korekce na volantu se projevují přesným 

road trip | text: Karel Táborský, foto: Jan Stárek

do Monaka
S MaSerati ghibli SQ4 

Na výlet 
do Monaka jsme 

si nemohli 
vybrat lepší� 

způsob přepravy

Pokud se chystáte projet Azurové pobřeží a zakončit epický výlet v Monaku, 
musíte si na to vybrat stylový dopravní prostředek, třeba Maserati Ghibli 
v elegantní hnědé barvě. Bude to nezapomenutelných pár dnů!
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Jestli se někam Ghibli výborně hodí, pak to 
musí být monacké kasino. Mezi dalšími 

automobilovými skvosty se cítilo jako doma.
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V Monaku na sebe Maserati Ghibli SQ4 
poutalo  zaslouženou pozornost

Majestátní ubytování na Cote d‘Azur si žádalo 
odpovídající vůz, který recepční ani neposlala 
do podzemní garáže. Maserati mohlo stát před 
hotelem. Potřebujete další důkaz jeho výjimečnosti?

Čtyři koncovky výfuku jsou tiché, 
když chcete cestovat v komfortu. 

Na požádání se ale dokážou 
proměnit v kulometnou palbu.
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nasměrováním auta do míst, kam řidič chce. Ani 
na chvilku nemám pocit, že jsem jen pouhý pasažér. I přes 
svou velikost a distingované chování je to řidičské auto pro 
nadšené šoféry. V řízení je cit, a když uprostřed zatáčky 
sundáte nohu z plynu, předek se krásně stočí do zatáčky. 
Ne, opravdu nemá přetáčivou náturu a v každém okamžiku 
si zachovává neutrální chování, i když vám pořád bude 
jemně naznačovat, že by umělo i víc. Cestu přes Švýcarsko 
si dáváme jen pár kilometrů nad dálničním limitem, 
protože moc dobře víme, že místní lidé a úřady nenávidí 
cokoli se spalovacím motorem. Tohle vážně není země 
zaslíbená...

rychlá veSpa
Za úsvitu překračujeme téměř neviditelné hranice Francie 
s Monakem. Po pár kilometrech úzkými a špinavými 
ulicemi se před námi otvírá do téhle chvíle nepoznaný svět. 
Nablýskané obchody lemuje nekonečný zástup těch 
nejkrásnějších modelek s nohami až na zem, které jedna 
po druhé postupně nastupují do nejdražších sporťáků 
světa. Provoz je relativně mírný a zaráží nás, že prakticky 
není šance zahlédnout jediné obyčejné auto. Tu a tam nás 
předjede holka na Vespě, která svým dokonalým sladěním 
hnědého skútru, helmy a celého kostýmu s absurdně 
krásnými křivkami dokáže způsobit několik dopravních 
nehod během pár sekund. Nechápavě kroutíme hlavou, jak 
moc se mohou věci za několik málo kilometrů změnit. 
Z prostého jihu Francie jsme najednou v absolutním ráji 
petrolheadů. Ghibli se sem perfektně hodí. Ty zástupy 
otočených hlav a zvednutých palců jsem už přestal počítat. 
Když přijíždíme před monacké kasino, kolem pobíhající 
portýr nás okamžitě posílá na vyhrazená místa pro 
nejluxusnější vozy. Tady lidé vědí, co se sluší a patří.

Dost bylo zbytečného producírování se, je čas pořádně to 
sešlápnout. Jediná věc, na kterou teď zrovna myslím, je 
ohromné odhodlání, abych neposlal auto do bariéry. Je 
těžké nenechat se unést, ta atmosféra je pohlcující. Můžete 
se snažit ze všech sil, ale ani tak se neubráníte pokušení 
zadupnout pedál plynu až na podlahu a naplno si vychutnat 
čtveřici štěkajících výfuků. A spolu s vámi si tento koncert 
dá i každý v okruhu jednoho kilometru, možná i dál. Zvuk 
je ale jen část příběhu, i když je to zatraceně vzrušující. 
Maserati majestátně prolétává tunel rychlostí, o které 
v zájmu zachování našich řidičáků raději taktně pomlčíme. 
Co jiného ale můžete dělat, když před vjezdem 
do monackého tunelu stojí půltuctu mladých kluků 
s kamerami, kteří vás svým vlastním tělem donutí zastavit 
a zběsilým máváním pobízejí k tomu, abyste ten šestiválec 
od Ferrari pořádně protúrovali. Je velká šance, že se 
do několika dnů objevíme na YouTube ve společnosti 
nejrychlejších aut světa, které korzují po monackých 
silnicích. Má to ale svá pravidla – musíte přepnout motor 
do sportovního režimu, který přiostří reakci na plyn 
a naplno otevře klapky ve výfuku. Pro dobrý pocit otvíráme 
i obrovské střešní okno, aby se do kabiny dostalo co nejvíc 
toho lahodného řevu. Máte pravdu, je to dětinské, ale ani to 
nás nezastaví v několikanásobném opakování celé show. 
Vždyť ten zvuk dokáže vykouzlit úsměv na rtech všech, 
kteří ho zaslechnou jen koutkem ucha.

Když v takovém autě projíždíte závodním okruhem 
v Monte Carlu, je to zvláštní pocit. Velice špatně se to 
popisuje, to se musí zažít. Zadupnout plyn do koberečku 
v legendárním tunelu byl zážitek, který se mnou zůstane 
do konce života. Za jedno kolo si vás vyfotí doslova stovky 
lidí, vidíte celý zástup zdvižených palců. Maserati se sem 
jednoduše dokonale hodí. Zatímco normální auta před 
proslulým kasinem zastavit nesmí, Ghibli bylo více než 
vítáno. To asi mluví za všechno. ■

Když v takovém 
autě projí�ždí�te 

závodní�m 
okruhem 

v Monte Carlu, je 
to úchvatný pocit

Pohled na palubní desku 
prozrazuje, že se jedná  

o  poněkud svižnější úsek jízdy

| 41 



inSpirace | text: Kristina Šemberová, foto: hotely

nejkráSnější  
hotely Světa

Podle jakých kritérií si vybíráte ubytování na dovolené? Našli jsme pro vás 
hotely tak nádherné, že jejich poloha a atrakce v okolí jsou až druhořadé. Nejspíš 
je totiž nebudete chtít opustit. Zarezervovat si je můžete rovnou. Ceny jsou 
za dvoulůžkový pokoj. Ověřte si, zda mají v době vaší cesty ještě volno!

Mandarin oriental, bangkok, thajSko
Hotely řetězce Mandarin Oriental není třeba obšírně představovat – stačí navštívit pražský hotel 

v prostorách bývalého kláštera ze 14. století na Malé Straně a víte, že genius loci, perfektní servis, úžasná 
restaurace s asijským šmrncem (nová Spices nabízí pokrmy a koktejly výhradně z Asie) a pětihvězdičkový 

komfort se tu snoubí s domáckou atmosférou. Stejný pocit zažijete ve všech 45 hotelech Mandarin 
Oriental po celém světě. Nejnovějším přírůstkem je hotel v Miláně ve čtyřech budovách z 18. století 

nedaleko La Scaly. Šéfkuchařem se stal Antonio Guida, který získal v toskánské restauraci Il Pellicano dvě 
michelinské hvězdy. Skutečnou perlou je hotel Mandarin Oriental Bangkok na řece Čao-Praja, který příští 

rok slaví 140. výročí. Patří mezi nejstarší hotely v Asii a v Thajsku byl dokonce první. Dodnes má nejvíce 
zaměstnanců v přepočtu na pokoj – tři! V nádherné koloniální budově voní tisíce květů visících jako 

lustry ve foyer, horký vzduch mírní protékající voda a zahrada plná stromů. Do thajské restaurace, kde se 
konají i lekce vaření, a do orientálních lázní vás převeze přes řeku nádherná vyřezávaná loďka 

z teakového dřeva. Momentálně probíhá na dvou místech citlivá rekonstrukce s cílem oprášit vzhled 
budovy z roku 1876, která však bude během vánočních svátků přerušena. Dokončení se plánuje v lednu. 

O Vánocích ozdobí vstupní halu vánoční strom z tisíců květin, sváteční večeře se podává na terase či 
ve francouzské restauraci Le Normandie, ohromující je novoroční ohňostroj nad řekou.

Cena: od 373 Eur / noc |  www.mandarinoriental.com
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nejkráSnější  
hotely Světa atlantiS the palM, dubaj, Spojené arabSké eMiráty

Jak přitáhnout turisty do místa, kde vlastně nic není? Zhmotnit jejich 
nejodvážnější představy! V Dubaji můžete lyžovat, projet se v bugatkách 

na rozpáleném písku, zaplavat si s delfíny a dalšími mořskými živočichy, potápět 
se k vrakům lodí, plavat v moři nebo nakupovat. Ubytujte se na umělém ostrově 

ve tvaru palmy v hotelu jak z pohádky Tisíce a jedna noc. Pětihvězdičkový Atlantis 
The Palm nabízí nevtíravý luxus a fantastický výhled na celý ostrov, město i moře, 

některé pokoje se nacházejí dokonce pod vodou a mají prosklenou stěnu! Před 
tou můžete sedět i v restauraci Ossiano. Součástí hotelu je i vodní a zábavní park 

na břehu moře a samozřejmě lázně. 
Cena: od 330 Eur / noc | www.atlantisthepalm.com
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hilton bora bora nui reSort & Spa, bora bora, 
FrancouZSká polynéSie

První hotelový řetězec na světě začal pronájmem dvou pokojů v dětství jeho zakladatele Conrada 
Hiltona. Za necelých sto let vytvořil impérium zahrnující luxusní hotely na všech kontinentech. 

Nejromantičtější je určitě na ostrově Bora Bora uprostřed jižního Pacifiku. V modré laguně stojí na kůlech 
kouzelné bungalovy nabízející komfort i výhled na modravý obzor. Bělostná pláž dlouhá 800 m 

poskytuje dostatek soukromí, šumění vln a palem nic neruší. Součástí resortu je i soukromý ostrůvek 
Motu Tapu, lázně Hina Spa na vrcholku kopce s výhledem na celou zátoku a několik gurmánských 

restaurací. Milovníci krásných výhledů ocení i hotel Hilton v Budapešti, z jehož pokojů vidíte místní 
památky a řeku jako na dlani. 

Cena: od 491 Eur / noc ve vile nad vodou | www3.hilton.com
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hotel villa honegg, bürgenStock, švýcarSko
Jako bukolický obraz vypadá malovaná budova hotelu Villa Honegg. 

Stojí ve výšce 914 m n. m. na kopci Bürgenstock nad luzernským 
jezerem již od roku 1905. V květnu 2011 prošla kompletní rekonstrukcí, 

takže 23 pokojů je ještě luxusnějších a k dispozici je soukromé kino, 
wellness a vyhřívaný venkovní i vnitřní bazén, sauna a pára. 

A samozřejmě restaurace s prvotřídními pokrmy z místních surovin. 
Cena: od 1223 Eur / noc | www.villa-honegg.ch

cabaneS alS arbreS, 
carretera de vallclara, španělSko
Toužili jste jako malí mít domek na stromě? Jako dospělí v něm můžete 
přespat a klidně s sebou vezměte i děti (ovšem starší 10 let). V lese 
v severovýchodním Katalánsku vyrostl hotel přímo na stromech. Mezi 
větvemi se rozkládají kulaté dřevěné domky s plnou výbavou o velikosti 
30 m2 a z jejich oken či terasy můžete pozorovat ptáky a další faunu 
a flóru takřka z očí do očí. Vylezete do nich po žebříku nebo po visuté 
lávce, soukromí máte zaručeno. Restaurace, sprchy, bazén a recepce se 
nacházejí ve Viletě, tradičním katalánském venkovském obydlí. 
Cena: 110 Eur / noc | www.cabanesalsarbres.com
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attrap‘rêveS, cheMin de la ribaSSière, allauch, Francie
Jak to vypadá v lůně přírody? Zjistíte to všemi smysly v ekologickém designovém rodinném hotelu 

Attrap‘Rêves. Pokoje tvoří průhledné bubliny rozeseté na louce a mýtině obklopené stromy a vybavené 
vším, co můžete během pobytu potřebovat, včetně teleskopu. Z postele pozorujete hvězdné nebe, 
ptáky, kytky nebo třeba honící se mraky. Hotel se skládá jen z šesti bublin, a tak se nemusíte obávat 

nechtěné blízkosti. Užít si můžete i vířivku pod širým nebem. 
Cena: 109 Eur / noc v týdnu, 139 Eur / noc od pátku do neděle | www.attrap-reves.com
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Singita Sweni lodge, jihoaFrická republika
Vidět divoká zvířata zblízka, pozorovat lovící lvy, pasoucí se zebry, utíkající slony 

nebo koupající se hrochy, to je životní zážitek. Umýt se po dnu stráveném 
v prachu safari pod horkým sluncem a dát si výborné jídlo s vínem či sklenkou 

něčeho ostřejšího je přímo blaho. Západní luxus v kombinaci s africkou 
pohostinností nabízí safari kemp Singita Sweni Lodge v Krugerově národním 

parku. Pohodlné a vybavené stany jsou rozestavěné nedaleko řeky Sweni mezi 
stromy, které poskytují soukromí i stín. Užijte si zvuky divoké přírody, její vůně 

a klid v příjemném prostředí. Dokonce tu mají i bazén a lázně. 
Cena: 375 Eur / noc včetně plné penze a safari | singita.com/sweni-lodge

aMangiri reSort, utah, uSa
Uprostřed kamenných údolí a pouště se něco blýská – skla hotelu Amangiri, 
který dokonale splývá s okolní krajinou. Kombinace dřeva, betonu, skla 
a kamene je podmanivá podobně jako výhled z pokoje na širé pláně. 
Některé mají střešní terasu, jiné vlastní bazén. Klid, ticho a volná příroda je 
základem místní existence. Procedury v lázních čerpají z odkazu indiánů 
kmene Navajo, kteří utažskou poušť obývali. 
Cena: od 1595 Eur / noc | www.aman.com/resorts/amangiri
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24h SerieS
Rok 2015 byl ještě v plenkách, bylo sotva po Silvestru, 
a tým Scuderia Praha už cestoval do Dubaje. Tam byl na 
programu jubilejní 10. ročník čtyřiadvacetihodinového 
závodu, v současnosti co do počtu startujících vozů 
nejpopulárnějšího závodu světa. Pražský tým se v něm 
představil poprvé. Za volantem vozu 458GT3 se střídala 
vítězná sestava z loňských 24h Jiří Písařík, Jaromír Jiřík, 
Peter Kox a Matteo Malucelli.

Po dni testování přišla chvíle obav a hrůzy, když ve 
volném tréninku došlo k havárii. Po ní červené Ferrari 
přišlo o kompletní předek vozu a začínalo čelním oknem. 
Mnoho jiných týmů by začalo balit, mechanici Scuderie 
Praha naopak předvedli odhodlání a hlavně využili své 
rychlé ruce a obrovské zkušenosti. Tomu, že vůz bude 
o den později na startu závodu, nevěřili pořadatelé ani 
soupeři. Po čtyřiadvaceti hodinách byl vůz opravený 
a cestou z technické kontroly do boxů se při tlačení vozu 
dostalo týmu velkého aplausu i ze strany soupeřů.

V takřka stočlenném startovním poli vyrážel Kox do 
závodu z boxů kvůli neabsolvované kvalifikaci jako 
poslední, jenže rychle začal velkolepou stíhací jízdu, ve 
které pokračovali jeho kolegové. S přibývajícími hodinami 
se číslo 4 dostávalo ve výsledkové listině výše a výše, 
drobná komplikace nastala jen po kontaktu s jedním ze 
soupeřů vyžadující výměnu přední i zadní spojovačky na 
pravé straně. Bojovný výkon celého týmu přinesl odměnu 
v podobě čtvrtého místa v elitní třídě PRO.

Sotva se kontejner s vozem a vybavením vrátil do 
Evropy, ihned proběhla repase a vyráželo se na jih Itálie 
do Mugella k dalšímu závodu 24h Series. Tentokráte šlo 
„jen“ o dvanáctihodinový závod, kde dvojici českých 
jezdců Písařík a Jiřík doplnil Malucelli. Po startu z první 
řady však měl italský jezdec smůlu, když ho jeden ze 
soupeřů poslal v nájezdu do horní šikany do kačírku 
a výsledkem byla ztráta dvou kol. Naneštěstí i další 

průběh závodu byl ve znamení kontaktů, v konečném 
účtování skončil náš tým na šestém místě.

Dalším podnikem byla dvanáctihodinovka 
v Zandvoortu. U holandského pobřeží Severního moře 
vládlo značně proměnlivé počasí a v jednu chvíli pršelo 
tak silně, že kvůli množství stojící vody na trati se muselo 
jet za zpomalovacím vozem. Písaříka s Jiříkem doplnil 
domácí Kox a toto trio místy doslova proplulo závodem 
k pátému místu.

Červencová pekelná výheň s teplotami přes 30 °C, to je 
jižní Francie a okruh Paul Ricard, dějiště druhé 
čtyřiadvacítky roku. Do závodu vyráží Kox z první řady, 
jenže hned ve druhé zatáčce do jeho pravého zadního kola 
najíždí jeho krajan Jeroen Bleekemolen a výsledkem je 
ulomené zavěšení. Tým musí dlouhé minuty čekat, než vůz 
dorazí do boxů, následuje rychlá oprava a stíhací jízda. Po 
návratu na trať svítí ve výsledcích ztráta 13 kol, 
a Bleekemolenova penalizace 30 sekund v této souvislosti 
vypadá až legračně. Písařík, Jiřík, Malucelli a Kox patřili 
mezi nejrychlejší na trati a po 22 hodinách měli na vedoucí 
vůz stejnou ztrátu 13 kol. To považuji za jasný důkaz, že 
mohli bojovat o vítězství. Rychlé tempo neslo ovoce 
a postup dopředu, nakonec kvartet byl odmávnut na 
čtvrtém místě, tedy těsně pod stupněm vítězů.

V Barceloně český tým usiloval o obhajobu loňského 
vítězství a znovu do závodu vyrážel z první řady. 
V úvodních kolech jel Kox těsně za vedoucím Van Der 
Zandem, a když ho začal dostávat pod tlak, objevil se 
nečekaný problém v podobě selhání převodovky. U kolečka 
rychlostního stupně se kvůli vadě materiálu ulomil zub 
a nadělal paseku. Myšlenky na odstoupení rychle 
vystřídalo odhodlání a po výměně převodovky se po dvou 
hodinách červené Ferrari vrátilo do boje. Znovu se ukázalo 
kouzlo vytrvalostních závodů, nikdo nemá nic jisté a i přes 
zdánlivě beznadějnou pozici z toho bylo čtvrté místo ve 
třídě a důležité body do celkového účtování.

Závodní týM | text: Jiří Rozkošný, foto: Scuderia Praha

boj do poSlední 
chvíle

Radost Vladimí�ra 
Hladí�ka po 
triumfu ve 

Ferrari Challenge 
v Budapešti

Uplynulá sezona 2015 přinesla závodnímu týmu Scuderia Praha v nabitém programu radosti 
i strasti se skvělým závěrem. Vozy Ferrari, připravené v pražské dílně, vyrazily do soubojů hned 
ve třech šampionátech a všude o sobě dávaly vědět. Nejnáročnější byla série 24h obnášející tři 
čtyřiadvacetihodinové a tři dvanáctihodinové závody. Nejostřejší souboje byly k vidění ve Ferrari 
Challenge a výrazně byl tým vidět i ve středoevropské zóně a poháru ESET.
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Souboje na trati mohou být občas skoro bratrovražedné 
aneb lubomír a Josef Jakubíkovi si na trati nic nedarují

Život je příliš krátký na to, aby byl člověk pomalý – motto lubomíra Jakubíka
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1 | Josef Jakubík, lubomír 
Jakubík, Dušan Palcr 
a Matteo Cressoni vítězí 
v 12h Epilog Brno ve třídě 
SP2

2 | Rychlost zastávek hraje 
u vytrvalostních závodů 
velkou roli, mechanici 
Scuderia Praha patří mezi 
nejrychlejší

3 | Matteo Cressoni  
a Dušan Palcr



číSla SeZony
290  Max. rychlost v km/h (Paul Ricard)
185‚4  Nejrychlejší průměrné kolo v km/h (Monza)
19 195  Počet najetých km s 458GT3 za sezonu 24h Series
20 428  Spotřebovaných litrů benzinu za sezonu
309 Spotřebovaných litrů motorového oleje Shell Helix
32 000 Počet najetých kilometrů týmového kamionu za rok 2015
4460 Nejvzdálenější závod sezony v km (Dubaj)
18‚2 Nejrychlejší výměna jezdců týmu v 24h series v sekundách (Brno Epilog)
30 Počet sad pneumatik na jeden kompletní víkend 24h
10 Na tolika okruzích se objevily vozy Scuderia Praha
13 Počet závodních víkendů Scuderia Praha

Závěrečný podnik 24h Series zavítal na brněnský okruh a celý tým byl 
odhodlaný ve dvanáctihodinovém závodě prolomit smůlu a konečně 
dosáhnout na stupně vítězů. Na domácí trati navíc šly do boje dva vozy, 
o absolutní prvenství měl bojovat GT3 s osvědčenou česko-italsko-
-holandskou posádkou, vedle něj čekala velká vytrvalostní premiéra na 
458 Challenge v nižší třídě SP2. Bratry Lubomíra a Josefa Jakubíkovy 
v něm doplnili Dušan Palcr a Matteo Cressoni.

Napínavá kvalifikace skončila nejlepším možným výsledkem, Malucelli 
vyjel pole position a Cressoni zajistil nejlepší výchozí pozici ve třídě pro 
Challenge. Začátek závodu jakoby předurčil další vývoj závodu, Kox se 
o vedení přetahoval s Thomasem Jägerem z týmu RAM a souboj Ferrari 
s číslem 11 s Mercedesem pokračoval prakticky po celý závod. Oba týmy 
fungovaly bezchybně, jezdci jeli bez chyb a rozložení sil se neustále 
přelévalo. Se setměním začala mít posádka Scuderie Praha mírně navrch 
a první místo až do šachovnicové vlajky nepustila. Hřát může i hattrick, 
tedy vítězná kvalifikace, nejlepší kolo závodu i vítězství. Parádně si vedli 
i jezdci Challenge, kteří bojovali o nejvyšší příčku ve své třídě, a nakonec 
debut lépe dopadnout nemohl.

eSet v4 cup & Fia ceZ
Středoevropská zóna a pohár ESET si získává stále větší popularitu, jejich 
součástmi jsou i národní mistrovství České i Slovenské republiky. Scuderia 
Praha letos neabsolvovala všechny podniky, i tak jezdci ve vozech 
připravených pražským týmem dosáhli mnoha úspěchů. S výjimkou 
Hungaroringu, kde Písařík vyhrál s 458GT3 vytrvalostní závod a přidal 
druhá místa ve sprintech, do bojů zasáhly hlavně vozy 458 Challenge. 
Bratři Jakubíkovi s nimi dokázali potrápit i rychlejší vozy a v kategorii 
pohárových vozů nenašli často přemožitele. Velký pokrok předvedl při 
svých startech i Dušan Palcr a všichni jezdci v průběhu sezony ochutnali 
atmosféru stupňů vítězů.

Lubomír Jakubík se stal ve sprintech nejlepším jezdcem třídy GTC 
v ESET Cupu a připsal si i titul slovenského šampiona, zatímco jeho bratr 
Josef byl ve stejných kategoriích vítězem ve vytrvalostních závodech.

Ferrari challenge
Pohárové závody Ferrari Challenge jsou již po mnoho let nedílnou součástí 
programu Scuderie Praha. Krátké závody vždy přinášejí akční podívanou, 
při níž není nouze ani o menší či větší kontakty. V průběhu sezony do bojů 
zasáhlo hned sedm českých a slovenských jezdců, kteří se ve startovním 
poli rozhodně neztratili. Dušan Palcr, Vladimír Hladík, Ján Daniš, Jiří 
Písařík, Lubomír Jakubík, Josef Jakubík a Robert Pergl si v různých 
závodech poměřili síly s dalšími jezdci evropské série.

Nejlepšího výsledku dosáhnul při Ferrari Racing Days na Hungaroringu 
Hladík, který při nedělním závodu odvážně ponechal při mrholení hladké 
pneumatiky a odměnou mu v ošidných prvních kolech na navlhlé trati 
a následném jejím oschnutí byla suverénní cesta za vítězstvím v Coppa 
Shell. O další stupně vítězů se postaral v závěrečném podniku v Mugellu 
při svém jediném startu Písařík díky třetímu místu ve třídě Trofeo Pirelli 
AM. Velmi povedenou tečku za uplynulým rokem přidal ve světovém 
finále Coppa Shell Dušan Palcr, který v souboji jezdců evropské, americké 
a asijské série Ferrari Challenge dojel na výborném 12. místě. ■

Ján Daniš a italská 
trikolóra v Mugellu

Vladmír hladík v čele závodu Ferrari Challenge

Zlaté české ručičky mechaniků Scuderia Praha v Dubaji dokázaly takřka nemožné.  
Za 24h bylo Ferrari 458GT3 opravené a bez zádrhelu vydrželo až do cíle závodu na 24 hodin.
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Jiří Písařík si vychutnává vítězné šampaňské 
po absolutním triumfu v 12h Epilog Brno

jeZdci
Jiří Písařík: „Jsem strašně rád, že se nám povedl na 
závěr sezony v Brně tak skvělý úspěch. Mám o to větší 
radost, že se to povedlo na domácí trati, kde nás 
povzbuzovalo hodně kamarádů, známých i fanoušků. 
Po všech stránkách to byl naprosto perfektní závod, 
technika fungovala, nebyly žádné problémy na trati 
a ukázali jsme, že rychlostně se můžeme měřit 
s kýmkoliv. Skoro po každém závodě jsme si říkali, že to 
už musíme zlomit, chvíli to trvalo, ale podařilo se. Tým 
fungoval po celou sezonu skvěle. Doufám, že do příští 
sezony vstoupíme, jako jsme tuto začali. V konečném 
účtování jsme skončili druzí, příští rok bych rád toto 
umístění vylepšil. Challenge v Mugellu jsem si užíval, 
byl to dobrý trénink, krásné souboje a stupně vítězů 
byly tak trochu nad plán.“

Jaromír Jiřík: „Do sezony jsme šli s velkým 
očekáváním a byť jsme byli hodně rychlí, osud nám 
nějak nechtěl dopřát. Nikdy jsme se ale nevzdali 
a vždycky bojovali až do konce. Jsem rád, že jsem 
pomohl ke konečnému druhému místu.“

Peter Kox: „S týmem pracuji strašně rád, je v něm 
uvolněná atmosféra a přitom je práce odvedena na 
maximum. Hodně vypovídá už jen to, že jsme 
dokončili všechny 24hodinové závody. Opravdu to 
není snadné! Byli jsme rychlí na všech tratích za všech 
podmínek a věřím, že na to navážeme i v příští sezoně.“

Matteo Malucelli: „Pracujeme dobře jako tým a jsme 
stabilně rychlí pro boj o nejvyšší příčky. Letos jsme měli 
dost smůly, ale nakonec jsme sezonu zakončili 
vítězstvím, což je skvělé. Víme, že můžeme bojovat se 
všemi soupeři. Samozřejmě důležité je i nastavení 
vyvažování výkonů, některé okruhy svědčí nám, jiné 
zase konkurenci.“

lubomír Jakubík: „Jsem rád, že jsem dokončil 
všechny letošní závody, včetně toho nejdůležitějšího 
v podobě dvanáctihodinového Epilogu. Bylo to 
náročné, ale vyhráli jsme a nyní je na řadě Dubaj. Těší 
mě, že se mi dařilo i ve slovenském šampionátu, 
s Ferrari jsem jel jen sprinty a titul mě moc těší. 
V Maďarsku při Ferrari Racing Days jsem doufal, že by 
se mohly podařit stupně vítězů, škoda, že to těsně 
nevyšlo.“

Josef Jakubík: „Ferrari Challenge i středoevropskou 
zónu známe už dobře a jsem rád, že se mi podařilo 
vyhrát titul slovenského mistra ve vytrvalostních 
závodech mezi pohárovými vozy. Dvanáctihodinovka 
v Brně byla novou zkušeností, je třeba k takto dlouhým 
závodům přistoupit malinko jinak a i přes krok do 
neznáma jsme dopadli skvěle. Určitě to jsou cenné 
zkušenosti pro Dubaj.“

Dušan Palcr: „Loňská sezona pro mě byla premiérová, 
před letošní jsem si dal cíle, kam se chci posunout, 
a jsem moc rád, že i díky Matteovi Cressonimu se mi to 
podařilo. Brněnský Epilog byl velkým zážitkem, je to 
i něco jiného, když nejdete sám za sebe, ale i s dalšími 
kolegy, kterým to nechcete pokazit. Výsledek byl 
skvělý. A v Mugellu při světovém finále to bylo taky 
skvělé, těší mě, že jsem splnil cíle, které mi nastavil 
Matteo.“

Matteo Cressoni: „Byl jsem hlavně jako Dušanův 
instruktor, Epilog byl pro mě bonusem a jsem rád, že 
jsem klukům pomohl k vítězství ve třídě. Každé 
prvenství chutná skvěle. Spolupráce s Dušanem je 
perfektní, je otevřený novým věcem a neustále se 
zlepšuje.

Vladimír hladík: „Závody Ferrari Challenge pro mě 
byly novou zkušeností. Jsou to hodně ostré souboje, 
kde nikdo nikomu nic nedaruje, a o to větší mám 
radost z vítězství hned při prvním startu v Maďarsku, 
navíc při Ferrari Racing Days.“

Ján Daniš: „Mugello mám moc rád a při Ferrari World 
Final navíc vždy panuje skvělá atmosféra. Závody jsem 
si strašně užil, škoda, že mi úplně nevyšla kvalifikace, 
protože jinak se daly udělat i stupně vítězů.“

Robert Pergl: „V letošní sezoně závody nebyly mojí 
prioritou, nicméně Monzu mám kvůli jedinečné 
atmosféře moc rád. Jízdu jsem si užíval, i když 
netrénuju tolik jako dřív a je jenom škoda, že druhý 
závod skončil po kolizi hned v první šikaně.“

ivo horn, šéf týmu: „Letošní rok byl výsledkově trochu 
jako na houpačce. Důležité je, že konec byl hodně 
dobrý. Vždy jsme do přípravy i samotných závodů dali 
maximum, spolehlivost vozů byla hodně vysoká a to je 
náš hlavní cíl. Ve vytrvalostních závodech jsme stabilně 
měli jedny z nejrychlejších zastávek, i na tomto poli 
jsme jezdcům dokázali v jejich boji hodně pomoci. 
Příští rok začínáme se dvěma vozy v Dubaji, vedle 
gétéčka pojede i Challenge, pro který bude 
čtyřiadvacetihodinový závod velkým testem.“
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Asi bychom měli začít vysvětlením pojmů. Jaký je 
rozdíl mezi oldtimery a youngtimery?
Pokud se budeme bavit o rozlišení těchto pojmů, je to 
ve své podstatě velmi jednoduché. Vůz starší 30 let je 
oldtimer a vůz starší 15 let je youngtimer. Vozy mladší 
15 let nazýváme vozy ojetými.

Pokud jsem se rozhodl pořídit si vůz, který se má 
zhodnotit v čase, jak se k němu mám chovat?
Je dobré mít takový vůz zakonzervovaný a udržovat ho 
v podmínkách, které jsou k tomu vhodné. Neměl by být 
parkován například v místech, kde je nadměrná vlhkost či 
prach.Vůz se čas od času musí projet nebo minimálně 
nastartovat.

Co obnáší taková konzervace?
Vyžaduje to odbornou péči. Vůz musí být ošetřen voskem, 
přikryt plachtou a tak dále. Každý veterán si zaslouží 
individuální a vysoce specializovaný přístup. Jde o unikátní 
vozy, a ty si vždy zasluhují péči na nejvyšší odborné úrovni. 
Služby, které v oblasti veteránů nabízíme, jsou specificky 
cílené tak, aby individuální přístup jak ke konzervaci, tak 
k renovaci vozu byl co nejefektivnější a splňoval vysoké 
standardy originality vozu. Od odborné prohlídky přes 
komplexní renovaci, servis, čištění, ošetření, technickou 
konzultaci až po nákup či prodej a finální předání vozu 
do užívání – to vše zajistíme na jednom místě.

Asi jako u vína tak i u automobilů se na archivaci 
nehodí vše…
Stačí se podívat na padesátku nejdráže prodaných vozů 
na světě. Ferrari je v tomto žebříčku zastoupeno třiceti vozy. 
Vede zde Ferrari 250 GTO z roku 1962, které bylo loni 
v srpnu prodáno za 38 milionů dolarů. Lze očekávat, že by 
tento rekord na prosincové aukci v New Yorku mohlo pokořit 
60 let staré Ferrari 290 MM. Toho byly vyrobeny pouhé čtyři 
kusy a mluvíme zde o voze, který nebyl nikdy bouraný 
a jezdili v něm závodníci takových jmen jako jsou, Juan 
Manuel Fangio a Phil Hill. Takových automobilů není mnoho 
a ne všechna Ferrari se takto zhodnocují. Je proto třeba mít 
na paměti, že zhodnocení o 456 % během 10 let je navýšené 
zejména takovými značkami, jako je právě Ferrari, a hodně 

ovlivněno především modely vydraženými za rekordní sumy, 
jakými je například již zmiňované Ferrari 250 GTO.

Co se nejvíce cení: historie, počet kusů…?
Investice se dělá srdcem a pro potěšení. Drtivá většina lidí 
to dělá pro radost. Jestliže někdo neví, jsme zde od toho, 
abychom mu poradili.  U historických vozů, které si 
investor či sběratel kupuje pro jejich následné zhodnocení 
je třeba mít na paměti následující: Cení se především 
originalita, nízký počet ujetých kilometrů, kompletní 
dokumentace a dochovaná servisní historie. Dále je to stav 
vozu, málo předchozích majitelů a v neposlední řadě jistá 
jedinečnost vozu.

Kde je sběratelská hranice?
Každý to bere jinak. Vozy jsou ceněny za historii, příběh, 
původní lak i vybavení. Podíváme-li se na historii aukcí, 
najdeme zde například vzácný vůz Ferrari 250 GT SWB 
California Spider, který v 60. letech patřil francouzskému 
herci Alainu Delonovi a letos se při aukci v Paříži vydražil 
za 16,3 milionu eur (440 milionů korun). Odhady před 
aukcí hovořily o devíti až 12 milionech eur. Naši čeští 
sběratelé nesahají na tak vysoké laťky a drží se více při 
zemi, o to rozmanitější jejich sbírky jsou. Ať už se jedná 
o Ferrari, či jiné značky. Stačí navštívit některou z výstav, 
aby jste si sám udělal představu, kde vlastně ta pomyslná 
sběratelská hranice je.

A co počet vyrobených kusů?
Desítky, stovky, maximálně tisíce. Spíš než o počet kusů jde 
o tak zvané limitované edice a modely charakteristické 
svou jedinečností.

Dobře, ale má nějaký ze současných modelů růstový 
potenciál?
Všechny, ale ne o tolik, kolik si představujete. Myslím si, že 
by mohlo jít o připravovaný „tailor-made“ Ferrari 
California T, které bylo představeno letos ve Frankfurtu. 
Jde o unikátní koncept Ferrari, které si jeho budoucí 
majitel může složit dle vlastních představ. Každý vůz je pak 
naprostý originál. Brzy bude tento unikátní vůz převezen 
přímo do pražského showroomu. ■

inveStice | text: Jaroslav Nálevka, foto: Petr Kurečka

Zhodnocení inveStice 
v řádu Stovek procent

„Vůz starší� 30 let 
je oldtimer,  

vůz starší� 15 let 
je youngtimer,“ 
ří�ká Kateřina 

Trnková

Alternativních investičních příležitostí je jistě spousta. My nabízíme investici do historických 
vozů, která se ročně zhodnotí až o 28 procent. Z dlouhodobého průzkumu vyplývá, že průměrný 
desetiletý výnos je ve výši přes 450 procent, říká Kateřina Trnková, specialistka na investování 
do oldtimerů a youngtimerů ve společnosti Scuderia Praha.
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Kateřina Trnková sedí ve Ferrari 
Testarossa, které se vyrábělo od roku 
1984 do roku 1991. Tento vůz je právě 
z roku 1991. Je nabízen společností 
Scuderia Praha jako investiční příležitost. 
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Scuderia praha je specializovaným odborníkem, rádcem, servisem, 
restaurátorem a certifikační autoritou pro všechny veterány značek Ferrari 
a Maserati. Spustila proto novou sekci svých webových stránek s názvem 
„veteráni“, kde informuje o novinkách, trendech, investičních příležitostech 
a všem ostatním, co se týká historie těchto slavných značek.
Oblast historických vozidel a investičních veteránů totiž prochází v poslední době 
velkým boomem a Scuderia Praha, která je jediným oficiálním zastoupením 
automobilek Ferrari a Maserati na českém trhu, u toho samozřejmě nesmí chybět. 
Nabízí proto aktuálně portfolio specializovaných služeb v této oblasti. 
 „Dáváme nový život nezapomenutelným vozům se slavnou závodní DNA, abychom 
potěšili všechny fanoušky, příznivce, zákazníky, ale i sebe. Cesta k úžasným 
a neobyčejným veteránům a youngtimerům Ferrari a Maserati je nejen zajímavá, 
inspirativní, přinášející spoustu radosti a pozitivních emocí, ale také především 
výhodnou investicí do budoucna,“ říká o novém projektu Petr Kudláček, výkonný 
ředitel Scuderia Praha.
Navštivte novou část našeho webu a budete se divit, jak jednoduché je 
vstoupit do profesionálního veteránského světa krásy, elegance, sportovní 
historie a především výhodné investice. Služby v oblasti veteránů, které 
zajišťujeme, jsou rozsáhlé a na vysoké profesionální úrovni.

V oblasti administrativní činnosti zajistíme:

•     klubové testování historického vozidla (1. stupeň testování pro získání průkazu 
historického vozidla a veteránských SPZ)

•    testování historického vozidla v krajské komisi (2. a poslední stupeň testování pro 
získání průkazu historického vozidla a veteránských SPZ)

•   vydání průkazu historického vozidla a veteránských SPZ
•    certifikaci v Programu Ferrari Classiche (získání certifikátu originality vozu, který 

vydává přímo společnost Ferrari)

V oblasti nákupu a prodeje veteránů zařídíme:

•   poradenství v oblasti nákupu vysněného veterána
•    kontrolu technické dokumentace vozu, jeho stavu, ověření informací přímo u výrobce
•   vyhledání a kontrolu vozu dle vašeho přání 

V oblasti servisu historických vozidel nabízíme:

•  profesionální leštění karoserií za použití speciálních vosků Swissvax
•  profesionální čištění interiérů
•  kompletní renovaci vozidel, ve spolupráci s našimi pečlivě vybranými a vysoce 

profesionálními partnery
•    renovaci jednotlivých technických celků (karoserie, podvozek, elektroinstalace, 

čalounění, motor)
•   kompletní renovaci vašeho veterána značky Ferrari a Maserati

veteráni a youngtiMery 
jako inveStice
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péče o veterána

1.  Celková kontrola vozu. Kontrola technického stavu vozu, zjištění případných 
závad a nedostatků, návrh na jejich opravu a odstranění.

2.      Kompletní umytí a voskování karoserie a čištění interiéru.

program č. 1:  vysátí interiéru včetně kufru; základní čištění interiéru; ruční mytí; 
ruční mytí motorového prostoru; odstranění hmyzu; ruční mytí disků kol včetně 
ošetření pneu; ruční vysušení karoserie včetně prahů a vnitřních hran dveří; leštění 
oken; tepování koberečků; ošetření kůže interiéru speciální kosmetikou 
a provonění interiéru.
program č. 2:  Jedinečný systém péče o váš automobil. Přípravky Swissvax vyráběné 
ručně ve Švýcarsku se řadí mezi nejkvalitnější autokosmetiku na světě. Zde neexistují 
žádné kompromisy, dopřejte svému vozu to nejlepší! Tak se pečuje o sny.

3.  Ošetření pohyblivých částí vozu a kontrola provozních kapalin. Ošetření 
pohyblivých částí vozu – ošetření táhel bovdenů, lanovodů, zámků, pantů a dalších 
pohyblivých částí vozu kvalitní olejovou směsí. Ošetření gumových těsnění – ošetření 
za pomoci silikonových olejů, které brání stárnutí gumy a přimrznutí rámu dveří 
k těsnění. Kontrola provozních kapalin – kontrola všech provozních kapalin, případně 
jejich výměna. Kontrola stavu baterie – ošetření kontaktů baterie a hladiny elektrolytu.

Zdroj: thewealthreport.net

Sběratelský předmět 12 měsíců 5 let 10 let

Nábytek -2% -16% -19%

Porcelán 3% 45% 77%

Hodinky 4% 32% 82%

Šperky 3% 49% 156%

Víno 3% 5% 176%

Umělecká díla -3% 2% 193%

Mince 10% 91% 227%

Poštovní známky 5% 50% 250%

Automobily 28% 121% 456%

Index KFLLI 8% 38% 179%

* Jiné jsou po jednom kusu vozy značek Alfa-Romeo, Bentley,  
McLaren, Duesenberg, Shelby, Rolls Royce, talbot-Lago

ferrari
60 %

Mercedes
14 %

jiné*
14 %

ford
4 %

Bugatti
8 %

podíl nejdražších vozů  
prodaných na aukcích

Zhodnocení různých sběratelských předmětů za 10 let
Investice do sběratelských aut se zhodnotí mnohem více než u jiných sběratelských předmětů
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Master Warm Up
Moment velkého vzrušení s prvními zkušenostmi na okruhu. 
Master Warm Up nabízí zákazníkům Maserati základní zkušenosti 
na závodním okruhu za asistence zkušených jezdců. Tento kurz je 
přípravou pro všechny následné úrovně Master. 

21. 04. 2016 21. 04. 2016 Varano de‘ Melegari 
09. 06. 2016 09. 06. 2016 Varano de‘ Melegari 
13. 09. 2016 13. 09. 2016 Varano de‘ Melegari 

Maserati Master GT1 
Jeden den na okruhu: výkonnost, dovednost a vzrušení. Master GT1 
zahrnuje jeden celý den na trati ve společnosti zkušených 
profesionálních řidičů. Dynamický kurz je nejlepším způsobem 
seznámení s vozy a zdokonalení zkušeností na okruhu, které 
potřebujete k úspěšnému zvládnutí nouzových situací. Díky 
záznamům z vozu bude analyzován váš výkon během jízdy 
a na základě toho vám poradíme, jak zlepšit vaše řidičské dovednosti.

27. 04. 2016 27. 04. 2016 Varano de‘ Melegari 
10. 06. 2016 10. 06. 2016 Varano de‘ Melegari 
14. 09. 2016 14. 09. 2016 Varano de‘ Melegari

Premium
Dva vzrušující dny na okruhu pod dohledem profesionálů. 
Program, který zahrnuje celé dva dny na okruhu a umožňuje 
plnou výuku všech jízdních technik. Nabízí možnost dokonalé 
jízdy za volantem pod pečlivým dohledem profesionálů. 
Dynamický kurz je možné přizpůsobit konkrétním potřebám 
a očekáváním účastníka. Cílem je zajistit bezkonkurenční vzrušující 
zážitek z jízdy v kombinaci se sofistikovanou technikou vozů 
Maserati. Vozy jsou vybaveny audiovizuálním systémem, který 
umožňuje lépe analyzovat jízdu na okruhu a snadněji opravit 
případné nedostatky. Majitelům vozů Maserati bude ve vymezeném 
čase umožněno jezdit na okruhu se svým vlastním vozem. 

10. 05. 2016 11. 05. 2016 Varano de‘ Melegari 
13. 06. 2016 14. 06. 2016 Varano de‘ Melegari 
05. 07. 2016 06. 07. 2016 Varano de‘ Melegari 
28. 09. 2016 29. 09. 2016 Varano de‘ Melegari 
18. 10. 2016 19. 10. 2016 Varano de‘ Melegari

high Performance
Rychlá jízda na okruhu. Kurz navržený tak, aby poskytnul vysoce 
profesionální a vyspělé technické služby. Nabízí individuální 
odborný program, který vás naučí zvládat techniku a rychlost. Je 
to vyspělý program obsahující technicky náročné jízdy, které 
vyžadují znalosti z kurzu Master GT. High Performance byl vyvinut 
týmem instruktorů tak, aby splňoval individuální potřeby 
a očekávání účastníků. Jízda bude vyhodnocena pomocí 
profesionální telemetrie s hloubkovou analýzou. 
 
06. 10. 2016 07. 10. 2016 Varano de‘ Melegari 
08. 11. 2016 09. 11. 2016 Varano de‘ Melegari

Master italian lifestyle Experience 
Strhující krásy Itálie a vzrušení ze závodního okruhu. Master Italian 
Lifestyle Experience vám nabídne vzrušující zážitky a zdokonalí 
řidičské dovednosti jak na okruhu, tak i na silnici. Tento projekt 
umožňuje milovníkům rychlých kol strávit dva dny v „italském 
stylu“ naprosto exkluzivním způsobem. Nenechte si ujít krásný 
zážitek, který nadchne nejen řidiče, ale i váš doprovod. 

14. 07. 2016 15. 07. 2016 Varano de‘ Melegari

Pětice kurzů 
Master Maserati
Chcete vyzkoušet něco výjimečného? Přihlaste se na 
kurz Master Maserati. Čekají vás prvotřídní zážitky 
v originálním italském stylu a eleganci Maserati. 
Můžete si vybrat jeden z pěti kurzů: Master WARM 
UP, Master GT 1, Premium, Master High Performance 
a Master Italian Lifestyle Experience. Jejich cena se 
pohybuje od 1250 po 4950 eur. Podrobnější informace 
o cenách pro řidiče, případný doprovod a ubytování lze 
získat přímo na www.scuderiapraha.cz.

Zkušenost z jízdy, která nadchne tělo i duši, pravou a levou mozkovou hemisféru a především 
srdce. Maserati kurzy vám pomohou vychutnat si každou minutu strávenou za volantem. Naučí 
vás lépe poznat a ovládat vaše vozy s přívlastkem adrenalinového zážitku. Master Maserati kurzy 
jsou speciálně přizpůsobené tak, aby účastníkům byla poskytnuta možnost vyzkoušet si 
výkonnost jednotlivých automobilů v krajních mezích při zachování maximální míry bezpečnosti. 
Program nabízí různé úrovně řidičských zkušeností, pod dohledem odborných instruktorů 
Maserati, s možností vyzkoušet si své dovednosti na okruhu Varano de‘ Melegari (Parma) a naučit 
se zvládnout své vozy na profesionální úrovni.
K dispozici vám budou instruktoři s bohatými zkušenostmi ze závodního světa a zároveň 
specialisté na řízení vozů kategorie GT. Testované vozy jsou speciálně vybavené systémem pro 
získání palubních dat v podobě podrobných telemetrických údajů, které následně vyhodnotí 
a prokonzultují profesionální instruktoři. Testovací jízdy se provádí s vozy GranTurismo Sport, 
GranTurismo MC Stradale, GranCabrio Sport, GranCabrio MC, Quattroporte a Ghibli. 



vozy Ferrari se objevily v důležitých i méně 
důležitých rolích v desítkách filmů, videoklipů, 
v televizních seriálech, jsou inspirací 
i tématem pro umělce z dalších oborů. 
V možná nejslavnějším a nejlepším závodním 

filmu všech dob, kultovním Le Mans (1971), sice hlavní 
hrdina v podání Steva McQueena řídil Porsche, mezi jeho 
hlavní soupeře však patřilo také autentické Ferrari 512 
S z roku 1970. „Život je závod, vše ostatní je jen čekání,“ 
pronáší v jedné z klíčových scén. A to je myšlenka blízká 
filozofii sportovních vozů Ferrari.

Sám „King of Cool“ McQueen vlastnil Ferrari 275 
GTB/4 z roku 1967. Loni za něj dal v dražbě šťastný 
kupující kolem šesti milionů liber… Přibližně čtyřikrát 
více, než by dal za stejný vůz bez „faktoru McQueen“.

když honičky, tak ve Ferrari
V benzinem prosáklém filmu Gumball Rally (1976) 
o tajném závodě z New Yorku do Californie 
v adrenalinových scénách vystupují Ferrari Daytona, 
427 Cobra, Porsche 911, Mercedes 300SL, Jaguar XKE 
a další. Auta zlaté éry sporťáků v prostředí, které mají 
nejraději.

Podobně zaměřený snímek The Cannonball Run (Tajný 
závod) z roku 1981 byl spíše bláznivou komedií, ve které si 
to Roger Moore, Burt Reynolds, Dean Martin, Sammy 
Davies a Jackie Chan na cestách (i mimo ně) pro divákovo 
potěšení rozdávali ve velmi rychlých vozech. Objeví se zde 
také bývalý závodník a praktikující alkoholik v podání 
Deana Martina a gambler převlečený za katolického kněze 
(Sammy Davis Jr.) v červeném Ferrari 308 GTS. Scéna byla 
inspirována reálnou situací z prvního tajného závodu 
Cannonball Run v roce 1972, kdy se tři účastníci závodu 
v Mercedesu 280 SEL vydávali před policií za kněze.

Všemu navzdory (Against All Odds) z roku 1984 je 
typický osmdesátkový romantický film s podivnými účesy, 
syntezátorovou hudbou, ale také jednou poměrně 
zajímavou automobilovou honičkou. Jeff Bridges 

v Porsche 911 Cabrio a James Woods ve Ferrari 308 
se nahánějí za provozu v ulicích a ještě u toho stíhají 
společensky konverzovat. V závěru Ferrari zmizí svému 
soupeři za horizontem.

MiaMi vice
Osmdesátá léta přála plakátům a mezi nejvíce 
vylepovanými plakátovými auty byla Ferrari Testarossa. 
Auto snů s proudnicovými tvary a výrazně žebrovanými 
vstupy vzduchu na stranách. Ztělesnění auta snů té doby. 

Testarossa se také pravidelně objevovala v masově 
populárním krimiseriálu Miami Vice, i když příběh Ferrari 
v tomto seriálu není úplně přímočarý. V prvních dvou 
sezonách totiž jeden z hlavních hrdinů, Sonny, jezdil 
v něčem, co vypadalo jako Ferrari Daytona Spider. Šlo však 
o repliku, postavenou na bázi Chevroletu Corvette. 
Manažeři Ferrari si dobře uvědomovali moc masových 
médií a právně zastavili tvorbu napodobenin jejich vozu. 
Tvůrcům však nabídli dvě nové Testarossy pod podmínkou, 
že původní vůz bude v jednom z dílů zničen. Výzva byla 
přijata a v prvních záběrech třetí řady bylo falešné Ferrari 
zničeno s velkou pompou raketami Hellfire… V dalších 
dílech již Sonny proháněl Testarossu, kterou tvůrci nechali 
přebarvit na bílo. Na podzim letošního roku byl tento vůz 
z r. 1989 a najetými 16 124 mílemi nabídnut k prodeji.

MagnuM
Kriminální seriály, kde výrazné sportovní auto hrálo jednu 
z hlavních rolí, byly v 80. letech ve velké oblibě. Další 
kultovní krimisérie, kde se objevilo kus italského užitého 
umění s hřebcem ve znaku, byla Magnum. Tom Selleck 
v něm jako soukromý detektiv Thomas Magnum po celou 
dobu natáčení seriálu (1980–1988) používal jako služební 
vůz Ferrari 308 GTS Targa. Třistaosmička nejčastěji jezdila 
s demontovanou střechou. Kameramani tak měli více 
možností zabrat hercův výraz při jízdě a dvoumetrový 
herec, který měl v sedačce ubráno polstrování, aby se 
vůbec do vozu vešel, měl více místa pro hlavu. Ferrari se 

ikona | text: Pavel Hrůza, foto: Shutterstock, archiv

Ferrari & popkultura

V 80. letech 
bylo na 

plakátech 
nejčastěji 

vylepovaným 
autem Ferrari 

Testarossa

Srdce a vášeň, se kterými vozy Ferrari v Maranellu vznikají a které z nich čiší, dělají z Ferrari 
více než jen výrobce jedněch z nejlepších sportovních aut. Ferrari se stalo symbolem technické 
vytříbenosti, lásky k jízdě i symbolem dokonalého designu, který dokáže přinést emoce. 
Výrazná značka zanechává svůj výrazný otisk v populární kultuře – ve filmu, v hudbě i hrách.
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stalo ikonou populárního seriálu a třeba na obalu 
souhrnného DVD má stejně prostoru jako hlavní hrdina 
a jeho mužný knír.

akční role
Ferrari nehrálo vždy pouze hlavní role. Ve filmu The Rock 
(Skála) z roku 1996 si žlutý Ferrari F355 Spider střihl 
kaskadérský výkon při bolestné destrukční scéně, kterou 
opravdu nechcete vidět.

Když chtěli tvůrci populárního filmu Rychle a zběsile 
divákovi ukázat, že řádně vytuněný vůz japonské provenience 
může ve zrychlení konkurovat italskému supersportu, sáhli 
po „zlém“ Ferrari F355, které si to na křižovatce rozdá 
s „hodnou“ natuněnou Toyotou Supra hlavního hrdiny.

Důležitou roli mělo kouřově šedé Ferrari 575 M 
Maranello v úspěšném akčním filmu režiséra Michaela 
Baye Bad Boys II z roku 2003. Nezapomenutelná je epická 
scéna, kdy na hlavní hrdiny, dva policisty v podání Willa 
Smithe a Martina Lawrence jedoucí ve svém služebním 
Ferrari, padají auta z divoce jedoucího kamionu před nimi. 
Do natáčení těchto scén bylo zapojeno 25 řidičů a 60 aut, 
včetně patnácti obětovaných při pádu z návěsu.

V akčním propadáku Redline z roku 2007, který se točí 
kolem tajných sprinterských závodů, se divák 
hodnotnějšího zážitku nedočká, ale ve filmu jezdí spousta 
supersportovních skvostů, mezi nimi i Ferrari Enzo… 
Mimochodem – na premiéře filmu působilo jako poutač 
právě vystavené havarované Enzo, které herec naboural při 
cestě za propagačními povinnostmi.

Filmů, kde se nějaké Ferrari objevilo ve více nebo méně 
zapamatovatelné scéně, je celá řada. Můžeme vzpomenout 
na červený F430 Spider ve filmu National Treasure, 
F430 v dětském animáku Cars (Auta), kde Ferrari Michael 
Schumacher namluvil Michael Schumacher, 360 Modena 
v akčním filmu s Dwaynem Johnsonem Faster (Rychlejší) 
nebo opět červený F430 Spider v letošním snímku Spy. 
Ve filmu Need For Speed z roku 2014, který je inspirovaný 
stejnojmennou herní sérií, vystupuje celá řada 

plnokrevných supersportů a hypersportů. Z velké části 
však jde o pouhé repliky. Co bylo pravé, je Ferrari 458 
Italia, které se ve filmu neobjevilo. S kamerou zabudovanou 
do přední části vozu však snímalo většinu jízdních scén. 
Ve filmu 60 sekund se Nicolas Cage natolik zamiloval 
do Ferrari, že si po dokončení filmu pořídil jedno Enzo 
(které musel později prodat, když úřady objevily 
nesrovnalosti v jeho daňovém přiznání).

Důležitou roli hraje Ferrari 456 GT z roku 1993 
ve francouzské rodinné komedii Ferrari pro 2 z roku 2002. 
Ředitel pro lidské zdroje má vůz přivézt jako dar známému 
fotbalistovi, kterého jeho firma sponzoruje. Cestou 
do Monaka potkává různé více či méně zábavné postavy.

art
Z řady hollywoodských akčních snímků hned z několika 
zásadních důvodů vystupuje nezávislý snímek režisérky Sofie 
Copolla s názvem Somewhere (2010). Zajímavý 
minimalistický film plyne v uvolněném tempu, proto Ferrari 
360 Modena hlavního hrdiny hraje v dlouhých záběrech 
důležitou roli. Prvních pár minut filmu pak fanoušku 
krásných vozů působí vyloženě radost. Zvláštní dík si autoři 
filmu zaslouží za nasnímání autentického zvuku motoru 
Modeny – to rozhodně není ve filmu běžné. Nedá se čekat, že 
by artový snímek nějak zamával s cenou použitého Ferrari, 
proto bylo po natáčení přelakováno a nabídnuto k prodeji 
u místního zastoupení značky.

1 | Vůz Ferrari 355 GTS 
v podání holandského 
malíře Tona Preta.

2 | Mechanici luigi a Guido 
z animovaného filmu Auta. 
Registrační značka luigiho 
je 445-108, což jsou 
zeměpisné souřadnice 
továrny Ferrari v Modeně.

3 | Bourané Ferrari Dino  T4 
na podstavci jako umění. 
Cenovka 250 000 dolarů.

4 | Bez Ferrari se neobejdou 
ani počítačové herní série. 
Zde Enzo ve Forza 
Motorsport.
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Za českou kinematografii můžeme zmínit snímek 
režiséra Jana Němce z roku 2009 s názvem Holka Ferrari 
Dino. Film vypráví o prožívání kolem přelomového roku 
1968, Ferrari Dino zde slouží jako symbol něčeho velmi 
chtěného, ale nedosažitelného.

Jeden z nejlepších závodních filmů vůbec, Rush 
(Rivalové) z roku 2013, pojednává o několika sezonách 
ve formuli jedna, kdy spolu na okruzích i mimo ně 
soupeřili srdcař a frajer James Hunt a roboticky přesný 
„poloautomat“ Nicky Lauda. Kromě skvělých záběrů 
na monoposty Ferrari v akci v několika scénách divák 
nahlédne do zákulisí značky Ferrari.

v hlavní roli
Značka Ferrari představuje natolik významný fenomén, že 
se sama stává předmětem zájmu filmových tvůrců. V roce 
2003 vznikl v Itálii velmi zajímavý televizní film Enzo 
Ferrari, který vypráví skutečný, fascinující příběh Enza 
Ferrariho od jeho automobilových začátků na závodní 
dráze přes začátky budování vlastní firmy až po její 
rozmach. Film, který je autentickým pohledem na jeden 
život plný vášně, poodhaluje, co stojí za kultem Ferrari. 

Fanoušci značky se mají dál na co těšit, neboť skutečná 
filmová oslava Ferrari se právě připravuje. V novém filmu 
by měl hrát Enza Ferrariho Robert DeNiro, pro režisérskou 
stoličku se uvažuje o Clintu Eastwoodovi. Podle prvních 
informací by mohlo jít o velmi důstojnou poctu značce 
s hřebcem ve znaku. 

Moderní uMění
Ve světě vizuálního umění se fenoménem Ferrari zabývalo 
hned několik zajímavých umělců. Kromě různých maleb 
a grafik vozů Ferrari nebo uměleckého ztvárnění laku (viz 
F355 GTS dánského umělce Tona Preta) je tu jedno dílo 

vyvolávající řadu otázek o smyslu umění vůbec. Na Foire 
Internationale d’Art Contemporain (FIAC), což je největší 
francouzský umělecký veletrh, prodal umělec Bertrand 
Lavier své dílo s názvem Dino, 1993 za 250 000 dolarů. 
Pikantní na tom je fakt, že dílo je v podstatě nabourané 
Ferrari Dino GT4 na podstavci. Stejný nebouraný vůz stojí 
do 50 000 dolarů. Jeden z klasických příkladů, kdy se 
v moderním umění cena stává součástí díla samotného.

Vozy Ferrari se objevily v nepřeberné spoustě 
hudebních videoklipů. Za zhlédnutí určitě stojí klip 
k písni Cosmic Girl kapely Jamiroquai, možná jeden 
z nejlepších „řidičských“ klipů vůbec. Kapela má vůbec 
ke sportovním vozům – a Ferrari zvlášť – silný vztah. Její 
frontman Jay Kay je svou vášní pro sportovní vozy 
pověstný a je to znát i ve tvorbě kapely. Například 
na obalu CD Travelling Without Moving je hlavním 
vizuálním motivem logo kapely parafrázující klasické 
logo Ferrari. Jay Kay několik Ferrari vlastní, mezi jeho 
poslední přírůstky do sbírky patří klasické Ferrari 250 
a zářivě zelené LaFerrari. V populární soutěži celebrit 
v rámci pořadu TopGear navíc dokázal, že umí řídit. 
Dlouhou dobu kraloval žebříčku nejrychlejších celebrit 
na okruhu TopGearu.

SiMulace štěStí
Moderní počítačové hry dokážou aspoň trochu navodit 
pocit řízení opravdového auta. Ferrari vytváří vozy, 
o kterých sní generace mužů a chlapců, proto i mezi 
virtuálními vozy patří ty od maranellské značky mezi 
nejžádanější. Sportovní vozy Ferrari je tak možné virtuálně 
řídit ve všech důležitých herních sériích, jako je Need For 
Speed, Forza Motorsport a další. Simulátor Ferrari Virtal 
Race nabízí zážitek z řízení vytříbených vozů přímo pod 
patronací automobilky. ■

Švýcarský umělec  Fabian 
Oefner oslavil představení 
nového Ferrari California T 
nástřikem modelu vozu 
v aerodynamickém tunelu

Dlouhán Tom Selleck jako 
detektiv Thomas Magnum 
v populárním krimiseriálu. 
hlavní roli sdílel s  Ferrari 
308 GTS Targa.

Ve známé scéně z filmu Rychle a zběsile mělo 
Ferrari působit mezi tunery s kšiltovkami 
jako dinosaurus. My víme své.
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JEDINEČNÝ VŮZ V BRILANTNÍM PROVEDENÍ. MASERATI JE OD NEPAMĚTI SPOJENO 
S NEZADRŽITELNOU DYNAMIKOU, SPORTOVNÍ SILOU A VRCHOLEM LUXUSNÍ ELEGANCE. 
ZNAČKA PLNÁ HISTORIE, KTERÁ URČUJE KROK SVĚTOVÝM INOVACÍM. NABÍZÍ VYSPĚLÉ 
ŠESTIVÁLCOVÉ VZNĚTOVÉ MOTORY S VÝKONEM OD 275 KONÍ. MĚNITELNÝ ZVUK MOTORU 
VŽDY PŘIPOMENE JEDINEČNOST TOHOTO VOZU.

MASERATI QUATTROPORTE

OPERATIVNÍ LEASING

35 000 Kč

SPLÁTKA

48 MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK 
80 000 KM

BEZ DPH



Jak hodnotíte těch deset let, co působíte jako 
prodejce Ferrari?
Přišel jsem v roce 2006, kdy Ferrari přecházelo z osmiválce 
430 a představoval se nový model dvanáctiválce 599 GTB. 
Byly to snové roky. Na auto se čekalo až dva roky. Finanční 
krizi jsme zpočátku nezaznamenali. Poznali jsme to až 
v roku 2011.

Jak vypadají letošní prodeje?
Máme za sebou velmi úspěšný rok, a to díky našim 
zákazníkům. Továrna v letošním roce také odvedla 
skvělou práci a přišla s mnoha novinkami na trh, a tím 
nás obrovsky podpořila. Letos jsme prodali 42 nových 
vozů Ferrari do ČR. S tím jsme spokojeni, zvláště když to 
porovnáme s lety 2013 a 2014.

Letošní růst je zapříčiněn i tím, že se továrna rozhodla 
přejít na novou platformu motorů osmiválců 488 GTB, 
které jsou osazeny dvěma turby. To částečně akcelerovalo 
starou klientelu, která skupovala otevřené verze i verze 
cupe 458 Italie a 458 Speciale s atmosférickými motory. 
Turbo ale přilákalo i nové zákazníky, kteří dávají přednost 
technickým vychytávkám a novému designu. Změnu 
pohonných jednotek však nadiktoval Brusel s normou 
Euro 6. Myslím si, že se s tím výrobce dobře popasoval.

Co ceny, zůstávají stabilní?
Ceny u Ferrari neklesají. Nikdy. Nový model je vždy 
o 3–4 procenta dražší.

Čeká se dnes dlouho na nový vůz?
Například model 488 GTB je vyprodán do října 2016. Doba 
se změnila. Vše se zrychlilo. Čeká se nyní méně. V drtivé 
většině případů jsme schopni dodat vůz do 6–7 měsíců. 
Přičemž jen samotná výroba trvá zhruba 3–4 měsíce.

Jak probíhá samotný obchod?
Klient přijde, vybere si a specifikuje auto, které by si přál. 
Auta jsou šitá na míru. Samozřejmě, že máme pro 
nedočkavce vozy skladem, předváděcí vozy. Ale to není 
naším cílem. Jde nám o to, abychom pro zákazníka 
dokázali využít všechny možnosti, které výrobce poskytuje.

Proto má obchod několik kroků, které je dobré dodržet: 
U nás proběhne základní výběr. Pak klient odjíždí do 
Maranella do ateliéru, kde si jej podrobně doladí. Zajde si 
do restaurace, dá si dobré jídlo, dobré víno… Prostě nasaje 
italskou atmosféru.

Zákazník se může rozhodnout i pro větší zásahy. 
Takovému obchodu říkáme tailor made, kdy ho továrna 
vezme do jiného ateliéru a zde vyhoví naprosto 
nadlimitním požadavkům. Pochopitelně, v takovém 
případě se na vůz čeká déle. Jen výroba trvá 9 měsíců a vůz 
je vyroben jako originál.

Zcela ojedinělou službou je tzv. projekt One Off. 
Zákazník si na stávající platformě nadesignuje s naší 
pomocí zcela nové auto. To je pouze to vaše. Takovým 
majitelem je například Eric Clapton, který vlastní 
458 Italie. Takových aut jezdí sedm až osm po celém světě, 
a protože tento nadstandard přijde na 2,5 milionu eur, tak 
máte ve fabrice pochopitelně řadu dalších výhod a výsad.

Dokážete poznat správného zákazníka Ferrari?
Než jsem sem nastoupil, tak jsem prodával Lamborghini 
a Bentley. Domnívám se, že mám cit na lidi a že je dovedu 
většinou dobře odhadnout. ■

prodej Ferrari | text: Scuderia Praha, foto: Petr Kurečka

kupte Si u Mě Svůj Sen
Ferrari vyvolává emoce. V každém jiné. Někdo v tom vidí magnet na ženy, jiný symbol bohatství, 
někdo je sběratelem, další v autě spatřuje umělecké dílo, jiný obdivuje techniku, historii. 
Každému se ten pozitivní endorfin vyplavuje trochu jinak. Většinou jde o kombinaci mnoha 
faktorů. Nejsem tu od toho, abych zákazníky hodnotil. Uvědomuji si, že prodávám závislost 
na snu, říká Petr Kabát, prodejce Ferrari ve společnosti Scuderia Praha, která se snaží svým 
klientům nabídnout ten nejlepší prodejní servis, který ke koupi snů neodmyslitelně patří.

„Náš úspěch 
roste s úspěchem 

Ferrari“
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prodej MaSerati | text: Scuderia Praha, foto: Petr Kurečka

Co podle vás stojí za letošním úspěchem prodejů 
vozů Maserati?
Jsou to vnější i vnitřní faktory. Tím vnějším je, že 
automobilka Maserati na trh dodala dostatečný počet vozů 
modelové řady Ghibli, která se stala velmi oblíbenou 
především mezi českými manažery a všemi vyznavači 
elegance a luxusu. Vnitřním faktorem je pak zvolení 
správného prodejního nástroje, kterým je operativní či full 
service leasing. 

Chcete říci, že ještě před rokem se vozy Maserati 
prodávaly jen za hotové?
V podstatě ano. Mohli jste si sice vzít na nákup nového vozu 
například úvěr, ale až operativní leasing pro všechny, nejen 
pro firemní, ale i privátní klientelu, přivedl nové zákazníky 
a otevřel nové možnosti. V českém prostředí si dlouho lidé 
mysleli, že potřebují auto vlastnit. To se nyní ukazuje jako 
mylný předpoklad. Je tedy lepší zvolit variantu operativního 
leasingu a jít do nového auta, užívat si radost z jízdy. Starosti 
o pravidelný servis a náklady na něj v případě leasingu totiž 
odpadají. Nabízí se také výhoda zrychlených odpisů a navíc 
není třeba platit zálohu při pořízení vozu.

Jak dlouho pracujete v Scuderii Praha?
Už je to rok a zavedení operativního leasingu byl můj 
prvořadý úkol. Do té doby jsem dvacet let pracoval 
v leasingové firmě. Musím přiznat, že jsem byl překvapen, 
že Maserati s leasingem pracovalo jen v omezené míře. 
Neoslovovali jsme podstatnou část potenciální klientely. 
Všichni fleetoví zákazníci do té doby proto někdy volili 
konkurenční značky. Výhodou pro Scuderii bylo, že díky 
skvělým kontaktům v leasingových společnostech 
a podpoře automobilky se nám podařilo nastavit unikátní 
podmínky pro leasing. Ty jsou pro naše klienty velmi 
vstřícné.

Jak vypadá vaše klientela?
Klientela se naprosto změnila. Již k nám nechodí pouze ten, 
kdo si auto financuje hotově. Sen o kvalitním autě jsme 
nyní zákazníkům schopni splnit výrazně rychleji. Maserati 
má a vždy bude mít punc luxusního vozu, a přitom nový 
model začíná již na 1,5 milionu korun bez DPH. Určitě 
máme víc klientů, kteří jsou schopni dávat třicet tisíc 
měsíčně, než těch, kteří mají v hotovosti dva miliony 
korun. Mohli jsme začít konkurovat automobilkám 

rok rekordních 
prodejů MaSerati

„Podařilo se nám 
nastavit unikátní� 

podmí�nky pro 
leasing“

Scuderia Praha se v letošním roce stala jedním z nejúspěšnějších dealerů vozů Maserati ve střední 
Evropě. Za prodejním úspěchem stojí velká píle a vytrvalá práce celého prodejního týmu pod 
vedením Jana Hudečka, vedoucího prodeje značky Maserati ve Scuderii Praha.  
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s podobným segmentem, jako jsou Audi A6, pětkové BMW, Mercedes nebo 
i nejdražší Superb. Ti všichni nabízeli leasing svých vozů, a nám tak 
odebírali klientelu. Pak je potřeba si uvědomit, že za „hotové“ se auta 
v corporate segmentu kupují minimálně. Již nyní začíná být výjimečný 
i úvěr či finanční leasing. Tyto produkty jsou prakticky mrtvé. Jednoznačně 
převládá operativní leasing.

 Rozšířit možnosti prodeje o tento nástroj byla tedy dobrá volba.
Ano, máte pravdu, rozhodně to byl víc než dobrý nápad. 

Zmínil jste, že roční prodeje Maserati vede především modelová 
řada Ghibli.
Příchodem Ghibli na trh se okruh potenciálních klientů výrazně rozrostl 
a dnes činí tato řada zhruba osmdesát procent všech prodejů. 

Znamená to, že i automobilka změnila svou strategii?
Automobilka Maserati musela reagovat na koupěschopnou poptávku 
a musela jít do segmentu sice luxusních, ale cenově dostupnějších aut. 
Proto přišla s Maserati Ghibli, a dokonce jej nabízejí i s dieselovým 
motorem. Fleetoví zákazníci po tom volali. Dnes máme auta v provedení 
diesel 275 k, 330 k benzin nebo 410 k benzin pro čtyřkolky. 

Ale v současné chvíli už nově nabízíme také modelovou řadu 
Quattroporte od pětatřiceti tisíc měsíčně. Poptávka po ostatních modelech 
se tedy začíná projevovat. V příštím roce očekáváme ještě vyšší zájem o další 
modely. Maserati je nádherný vůz a všichni zákazníci si to moc dobře 
uvědomují. Jedinečnost Maserati je totiž známá nejen ve světě, ale teď už 
i u nás.

Když někdo ukáže schopnosti, pak je mu navýšen plán. Byli jste 
rovněž po zásluze potrestáni?
Taky (usmívá se). Příští rok máme v plánu prodat výrazně více vozů 
Maserati než letos.

Je to reálné?
Věřím, že ano. Příští rok přijde na trh Maserati SUV Levante, které bude 
konkurencí BMW X5, Porsche Cayenne, Jaguaru a Mercedesu. Od toho si 
automobilka slibuje výrazné zvýšení prodejů. Odhadují, že by příští rok 
mohli po světě prodat až padesát tisíc kusů. My plánujeme prodat 70 vozů. 
Bude to první čtyřkolka, která se bude nabízet i s dieselovým motorem. 
Levante první rok nabídne dva motory – 430 k benzin a 275 k diesel – první 
čtyřkolku v dieselu. 

Jak vlastně probíhá prodej nových vozů Maserati?
Nabízíme příjemné a vstřícné prostředí, volbu konfigurace vozu, 
prohlédnutí kompletní nabídky vozů v showroomu a v neposlední řadě 
možnost předváděcí jízdy. Auto si naspecifikujete podle svých představ. My 
vůz objednáme a do tří měsíců vám stojí v garáži nové Maserati z Modeny. 
Pokud někdo spěchá, může si vybrat ze široké škály našich skladových vozů. 
Zní to jednoduše, ale mohu vás ubezpečit, že až tak jednoduché to není, 
naši zákazníci jsou velmi nároční, a to je dobře. Děláme proto všechno, 
abychom jim vyšli vstříc. Naším bonusem je velmi dobrý pocit, který 
z každého prodeje máme. Mohu s čistým svědomím říci, že tato práce celý 
kolektiv velmi baví a užíváme si ji. ■
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klub Ferrari | text: Zdeněk Lepka, prezident klubu, foto: Ferrari Owners’ Club

MoSt je již tradicí
Jako již klasicky jsme naši první akci v roce ve spolupráci 
se Scuderií Praha a s Maserati klubem uskutečnili 
na mosteckém okruhu, kde jsme se opět po dlouhé zimní 
přestávce snažili najít náš jezdecký styl. K tomu nám jako 
vždy dopomohli instruktoři se závodními zkušenostmi, 
kteří s námi měli opět neskutečnou trpělivost. Po této 
náročné jezdecké akci jsme museli zvolnit, a tak jsme 
na základě velmi pozitivních ohlasů z minulého roku naši 
jízdu přibrzdili formou pohodového rodinného víkendu 
na Borovanském mlýně v jižních Čechách. Přesto jsme ani 
tentokrát nevynechali příjemnou vyjížďku po okolí 
třeboňských rybníků a při té příležitosti jsme na skok 
zavítali také do rakouského pohraničí.

Tento pohodový víkend pro mnohé z nás znamenal 
nejen příjemný odpočinek od všedních starostí, ale 
i od pracovních povinností, což všichni přivítali s velkým 
nadšením. Vzhledem k rodinné logistice mnozí členové 
dorazili v komfortnějším provedení automobilu, než je 
očekávaný dvousedadlový sporťák té správné značky. Ani 
tento rok nechyběla adrenalinová zábava v podobě 
nekompromisní paintballové války, kde nikdo nezůstal 
nikomu nic dlužen.

tajný Závod
Druhá polovina prázdnin se nesla v duchu tajného závodu, 
který se dočkal již třetího pokračování, avšak tentokrát 
o „Žlutý píst“, o jehož získání usilovalo několik posádek. 
Jejich zdatnost byla prověřena mnoha náročnými úkoly, při 
kterých si někteří z nás sáhli na dno svých sil. Zejména 
soutěž o nejlepší hasičskou posádku a golfová rallye 
představovaly největší výzvu celého víkendu.

Přes náročnost tohoto víkendu si „Žlutý píst“ našel 
svého majitele, a tudíž věříme, že příští rok klání o „Modrý 
píst“ bude představovat stejnou výzvu a nasazení.

Ferrari ownerS’ club 
Má šťaStnou SedMičku
Sedmička pro řadu lidí znamená šťastné číslo. Platí to i pro český Ferrari Owner’s Club. 
Již sedmým rokem pro své členy připravil mnoho jezdeckých zážitků a veselých okamžiků,  
jež se staly pro mnoho z nás nezapomenutelnými!

ceSta na jih Francie
Tak jako v minulých letech i letos jsme si pro členy 
připravili podzimní výlet plný krásných projížděk 
a zajímavých míst. Letošním tématem byla jižní Francie. 
Při krásné a neuvěřitelné cestě jsme navštívili Janov, 
Cannes a světoznámé Saint-Tropez, kde jsme v přístavu 
obohatili panorama jachet o dlouhou řadu automobilů 
Ferrari. Poté jsme společně se soumrakem dorazili 
klesajícími serpentinami do Monaka.

Na závěr pobytu jsme seřadili auta před vchodem 
do kasina pro společné focení, a i přesto, že Monte Carlo je 
na sportovní automobily zvyklé, přece jen organizovaná 
skupina vozidel Ferrari, řadící se před vchodem do kasina, 
nakonec upoutala velkou pozornost.

Z Monaka jsme se vydali na Lago Serrú, nádherné 
horské jezero, které jsme měli v plánu navštívit již 
v předchozím roce, bohužel se nám to vzhledem k časové 
náročnosti nepodařilo. Cesta s několika sériemi 
neskutečných zatáček byla završena společnou fotkou 
v nadmořské výšce 2275 m n. m. Tento výlet se řadí mezi 
nejvydařenější akce v historii klubu.

Mikulov S dětMi
Poslední akce roku, která se odehrávala v okolí Mikulova 
a Pálavských vrchů, představovala pohodové zakončení 
naší letošní jezdecké sezony. Víkend se nesl ve znamení 
příjemné vyjížďky po silnicích kolem Mikulova, která 
byla zakončena návštěvou místního dětského domova, 
kde nás přivítaly děti s paní ředitelkou Válkovou. Členové 
klubu neváhali ani na vteřinu a vyměnili své spolujezdce 
za dětské posádky. Následně pokračovali za asistence 
městské policie až na hlavní mikulovské náměstí, kde 
společně s dětmi zapózovali fotografům. Členové 
po svém návratu nedokázali odejít bez rozloučení, a tak 
připravili dětem dárek v podobě obrovského 

„O prázdninách 
se jel tajný závod 

o Ž� lutý pí�st. 
Žejména soutěž 

o nejlepší� 
hasičskou 
posádku 

a golfová rallye 
představovaly 

největší� výzvu,“ 
ří�ká  Ždeněk 

Lepka, přeseda 
Ferrari Owners’ 

Clubu
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čokoládového koše, který předali paní ředitelce dětského 
domova. Nesmíme opomenout, že celého víkendu se 
účastnila i posádka Scuderia Praha, která s sebou přivezla 
dlouho očekávaný model 488 GTB. Nyní můžeme 
s klidným svědomím říci, že i přes mnohá negativní 
očekávání tento model doslova vyrazil některým členům 
dech. Sám jsem zvědav, kdy se tento unikátní vůz objeví 
na nějakém klubovém srazu.

návrat do prahy a na charitu
Závěr letošní klubové „jezdecké“ sezony následně proběhl 
v pražské Praga Areně, kde jsme na motokárách fyzicky 
náročným závodem společně završili letošní rok 2015.

Ferrari Owners’ Club společně se Scuderií Praha a.s. 
i letos v předvánočním čase rozdělili mezi vybrané děti 
a rodiny neuvěřitelných 238 tisíc korun, 
které nashromáždili mezi svými členy. Tyto peníze byly 
rozděleny mezi čtyři rodiny a celkem sedm dětí. Hlavním 
posláním této akce je pomáhat dětem a rodinám, kterým 
dopravní nehoda změnila život. Letošní již sedmé setkání 
se uskutečnilo 4. 12. 2015 v prostorách Ferrari 
showroomu. Celou akci poctil svou návštěvou tradiční 
host, herec Ondřej Vetchý, který i tentokrát promluvil 
ke všem účastníkům a tím se dotknul našich srdcí. 
Slavnostní odpoledne po „oficiální části“ bylo doplněno 
nejen vybranými dobrotami a dobrým pitím, ale 
i prohlídkou vozů Ferrari.

Věřím, že nás i v nadcházejícím roce 2016 čekají další 
krásné společné chvíle a zážitky a za mě bych chtěl pouze 
říci, že sdílet vášeň a nadšení pro vozy Ferrari nemusí být 
jenom záležitost pro jednotlivce, protože pokud dáte 
dohromady skupinu veselých fandů a nadšenců tak jako 
v českém Ferrari clubu, tak máte vždy o skvělou zábavu 
a nezapomenutelné zážitky postaráno. ■

Nahoře:  Z cesty na jih Francie 
přes liduprázdné hory.
Uprostřed: Benefiční akce 
na podporu dětí, jejichž život 
poznamenala dopravní nehoda.
Dole: Pohodový rodinný víkend 
na Borovanském mlýně a v okolí.
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Maserati kluby mají ve světě velkou tradici, protože 
automobilka Maserati patří mezi nejstarší výrobce 
supersportovních vozů a díky své bohaté historii 
zaznamenala řadu vítězství a úspěchů.

čeSký MaSerati clubu
Český Maserati Club byl založen před několika lety, když 
se v roce 2008 několik fanoušků veteránů Maserati, kteří 
investovali nemálo času do renovace svých skvostů 
na čtyřech kolech, rozhodlo pravidelně se scházet, 
vyměňovat si zkušenosti a propagovat zajímavou historii 
a současnost automobilky.

Klub má v současné době několik desítek členů, mezi 
moderními vozy jsou zastoupeni i veteráni většinou 
z období, kdy byla továrna vlastněna De Tomasem, 
argentinským výrobcem sportovních vozů. Absolutní 
raritou v klubu a České republice vůbec jsou supersport 
Maserati MC12, kterých se na světě vyrobilo pouze 50 kusů, 
veteráni Maserati Indy a Ghibli ze 70. let a Maserati 
GT3500 z roku 1963, které si v období své největší slávy 
pořizovaly filmové hvězdy a známé osobnosti.

poMoc nadšencůM
Zájemců o bohatou historii továrny Maserati přibývá 
a i během našich klubových setkání stále více diskutujeme 
o historických modelech Maserati. Proto jsme v klubu 
zřídili veteránskou sekci, která pomáhá majitelům 
a zájemcům o veterány a youngtimery.

MaSerati club | text a foto: Český Maserati Club

SeZona MaSerati clubu
Od počátku společně s bratry vytvářel Alfieri Maserati závodní 
vozy vítězící na světových okruzích. Veřejnost, okouzlená 
výkony závodníků, zatoužila po sportovních vozech a přiměla 
Maserati transformovat výjimečnou závodní technologii 
do řady unikátních vozů, které vznikaly během stoleté historie 
automobilky. Některé karosářské výtvory znamenaly revoluci 
ve svém období a vozy jsou dodnes vysoce ceněny sběrateli.

SeZona Začíná v dubnu
Sezona klubu začíná v dubnu a je bohatá na sportovní 
a společenská setkání. Z mnoha akcí uskutečněných v této 
sezoně určitě stojí za zmínku tradiční výlet po vinicích 
Itálie, jehož cílem byla tentokrát oblast Friuli a návštěva 
několika vyhlášených vinařství. Při návštěvě Itálie nikdy 
není nouze o vyhlášené kulinářské dobroty, a ty jsou vždy 
vítaným bonusem výletu.

V červnu jsme obdrželi pozvánku na návštěvu 
Národního muzea motorismu v Anglii, a tak jsme strávili 
velmi příjemný prodloužený víkend v Londýně spojený 
s auty, návštěvou historických míst a společnými večeřemi 
s výbornou kuchyní.

Letos jsme rovněž modernizovali naše webové stránky 
www.maserati-club.cz, kde lze najít informace o činnosti 
Maserati Clubu a kde je k dispozici i přihláška do klubu.
Těšíme se s vámi na další sezonu 2016. ■

Cí�lem tradiční�ho 
výletu 

po vinicí�ch Itálie 
byla tentokrát 
oblast Friuli, 
tedy česky 
Furlánsko
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vše zde působí velmi sympaticky. Nová továrna 
v Grugliasco byla otevřena v lednu 2013, 
přičemž celý projekt výstavby začal o dva roky 
dříve. V šedesátých letech měl na tomto místě 
karosárnu slavný Bertone. Od vlastníků slavné 

karosárny koupil areál koncern Fiat v listopadu 2009 
a do spuštění výroby investoval miliardu eur. Při plném 
vytížení zde vyrobí každý den 200 automobilů, ročně 
50 000 kusů. Továrna zaměstnává 2600 pracovníků, z toho 
15 řidičů, kteří každé vyrobené auto zajedou na trase 
dlouhé 40 kilometrů. Trasa je pevně daná. Deset procent 
vede městem, dvakrát tolik kilometrů auta najedou 
na dálnici a zbytek na okresních silnicích. Zajímavé je, že 
čtyři kilometry musí automobily ujet v kopcích ve výšce 
nad 300 metrů nad mořem.

továrna | text: Jiří Šubert, foto: archiv Maserati

jak Se rodí 
ZáZraky v nové továrně

Maserati má v Itálii dvě továrny. 
Jednu v Modeně a druhou, 

novou v Turíně na předměstí 
Grugliasco. Zde se vyrábějí limuzíny 

Quattroporte a sedany Ghibli.

šeStiMinutový takt
Výrobní takt, tedy časový interval mezi dokončením dvou 
po sobě následujících výrobních úkonů, je v této továrně, 
kde se pracuje na dvě směny, šestiminutový. Pro srovnání, 
u automobilek s masovější výrobou tento takt bývá 
i šestkrát kratší. Vozy Maserati se vyrábějí opravdu pečlivě.

Motory od Ferrari
V areálu najdete lisovnu, svařovnu, lakovnu, ovšem nikoliv 
motorárnu. Vysvětlení je prosté. Motory připravené 
k instalaci do auta jsou dodávané od Ferrari, z továrny 
v Modeně. Jde o benzinové šestiválce a osmiválce. 
Dieselové motory pak dodává italská firma VM Motori.

Automobilka na výrobu každého ze dvou modelů, 
Quattroporte a Ghibli, potřebuje 7000 součástek, které 
odebírá od 230 dodavatelů. Zajímavé je, že 43 procent z nich 
se do továrny dováží ze vzdálenosti do 80 kilometrů. ■
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na konci 19. století se manželům Rodolfovi 
a Carolině Maserati narodil syn Carlo. 
Rodolfo, který pracoval na železnici jako 
strojvůdce, v roce 1881 ještě netušil, že se 
mu v následujících sedmnácti letech narodí 

dalších šest synů: Bindo, Alfieri I. (zemřel v jednom roce 
života), Alfieri II., Mario, Ettore, Ernesto. Železnice sice 
v Itálii již nebyla tak úplně v plenkách, ale i přesto byla 
práce u ní stále něčím dobrodružným. Rodolfovi učarovala 
rychlost. Tuto jeho vášeň společně se zapálením pro 
techniku sdíleli postupně i jeho synové. Když se v roce 
1894 narodil syn Ernesto, nejstarší syn Carlo začal svou 
kariéru. V sedmnácti letech zkonstruoval svůj první 
jednoválcový motor. O tři roky později tímto motorem 
vybavil bicykl a pustil se do závodu Brescia–Cremona–
Mantua–Verona–Brescia. Díky tomuto úspěchu se dostal 
do hledáčku Fiatu, který jej angažoval jako továrního 
testovacího řidiče. Ve volných chvílích se Carlo dále 
věnoval konstrukci motorů. Nový jednoválec zasadil 
do dřevěné karoserie, čímž vznikl vůz, který je považován 
za vůbec první Maserati.

do vlaStní garáže
V roce 1913 opustil Alfieri II. společnost Isotta a založil 
vlastní garáž s dílnou Società Anonima Officine Alfieri 
Maserati. Postupně se k němu připojili ostatní bratři. 
Po vypuknutí první světové války museli Alfieri II. a Ettore 
narukovat, a tak rodinný podnik musel řídit tehdy teprve 
17letý Ernesto. Během války se firma věnovala výrobě 

leteckých motorů. Po skončení válečného běsnění se bratři 
s vervou pustili do vývoje opravdu prvního Maserati. Byl 
proto nejvyšší čas vymyslet znak nově zrozené 
automobilky.

Alfieri II. se rozhodl, že osloví nejmladšího z bratrů, 
Maria, kterému jako jedinému z Maseratiho synů voněly 
spíše malířské barvy než benzin. Mario se nechal inspirovat 
jedním ze symbolů italské Bologně – Neptunovou sochou 
s trojzubcem. Tento symbol síly a elánu se tak stal 
ikonickým znakem luxusních sportovních automobilů 
do dnešních dnů. Stejně jako modrá a červená barva.

ikonické voZy
V první polovině dvacátého století vzniklo pod přísným 
dozorem bájného vládce moří hned několik ikonických 
vozů. Stejně tak se v barvách Maserati proslavila řada 
závodních pilotů. V roce 1933 spatřil světlo světa první 
speciál Grand Prix Maserati 8CM. Legendární Tazio 
Nuvolari s tímto vozem vybojoval hned tři vítězství. 
Jedním z nich byla Velká cena Belgie. V dalších letech pak 
uspěl s vozem Maserati 6C 34. A je přímo příznačné, že své 
poslední vítězství kariéry vybojoval v roce 1946 
za volantem Maserati 4CL.

Z dalších závodních hrdinů vzpomeňme na Stirlinga 
Mosse, Juana Manuela Fangia či Gigiho Villoresiho, který 
v roce 1937 s vozem 6CM kraloval při Velké ceně Brna. 
Na konci třicátých let minulého století se automobilka 
dostala pod tlak rozvíjejících se německých značek. Bratři 
se proto v roce 1937 rozhodli prodat své podíly italskému 

hiStorie | text: Andrej Poliak, foto: Maserati

pod ochranou 
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(na sní�mku)

V novém miléniu se Maserati daří skvěle. Loni automobilka s trojzubcem na kapotě oslavila 
100. výročí ve skvělé kondici. Dárkem pro příznivce značky je pak 100 kusy limitovaná edice 
vozu Quattroporte Zegna Limited Edition. Maserati vyrábí nejvíce aut ve své historii, loni 
to bylo 15 400 vozů, rozšiřuje nabídku modelů. K stávajícím GranCabrio, GranTurismo, 
Quattroporte a Ghibli má v příštím roce přibýt SUV Levante (první dieselová čtyřkolka 
automobilky) a kupé Alfieri.
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průmyslníkovi Adolfovi Orsimu, který ovládal 
automobilku až do roku 1968, kdy ji převzal Citroën. 
V dějinách Maserati to ale nebyla poslední změna 
vlastníka. O sedm let později značku převzal bývalý 
argentinský závodník Alejandro de Tomaso. V roce 1993 
se Maserati stala součástí Fiat Group, aby se na sklonku 
tisíciletí stala majetkem svého odvěkého rivala Ferrari. 
Nyní je prestižní italská značka v majetku konsorcia Fiat 
Chrysler Automobiles, NV.

noví vlaStníci přineSli překvapení
Druhá polovina dvacátého století byla pro Maserati nejen 
ve znamení změn vlastníků. Motoristé se mohli kochat 
takovými stroji jako výkonným sportovním vozem Mistral 
z roku 1963, který se stal prvním modelem Maserati 
pojmenovaným po větru. Na turínském autosalonu 
v témže roce Maserati šokovalo svět nejrychlejším 
sedanem na světě – Quattroporte. O dva roky později to 
pak byl model Ghibli, který vznikl z první vzájemné 
spolupráce s designérem Giorgettem Giugiarem. V roce 

1971 pak Giugiaro šokoval svět znovu dalším modelem 
pojmenovaným po větru – Bora. A tak bychom mohli 
pokračovat dále. Vozy Maserati – stejně jako jiné luxusní 
značky – přitahovaly pozornost celebrit a filmových 
tvůrců. Známé je dlouholeté partnerství s tenorem 
Lucianem Pavarottim. Vozy Maserati si zahrály v několika 
bondovkách. Ve filmu Rocky III (1982) jezdil 
s Quattroporte i boxer Balboa. A do filmů Moucha (1982) 
a Mrtvá zóna (1983) si tento model vybral režisér David 
Cronenberg.

vlna úSpěchů
Itálie dala světu řadu ikonických značek napříč různými 
obory lidské činnosti. Jednou z nich je také Maserati. 
Po nelehkých letech se dnes automobilka pod ochranou 
samotného Neptuna nese na vlnách úspěchu. V žebříčku 
italských značek podle jejich hodnoty jí patří dvacátá 
příčka. A ambiciózní plány tím nekončí. Do roku 2018 
plánuje Maserati vyrábět 75 000 aut ročně. ■

Továrna Maserati v Modeně 
v roce 1958, kdy 
automobilku vlastnila 
rodina Orsi

Stirling Moss ve voze 
Maserati 250F v roce 1956 
zvítězil ve Velké ceně 
Monaka
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nový ShowrooM | text a foto: Scuderia Praha

vše na jednoM MíStě

S tímto mottem probíhá výstavba nového areálu 
Scuderia Praha v Čistovické ulici, kde se již 
v červnu 2016 otevře nová budova se showroomy 
Ferrari a Maserati. Tým českých architektů splnil 
všechny nároky italských automobilek týkající se 
korporátního designu. Zároveň stavbě vtisknul 
vlastní duši a sladil celý areál do luxusního celku.
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interiér nové budovy odráží renomé značek Ferrari 
a Maserati. Vyznačuje se čistými, ladnými liniemi 
s precizně provedeným detailem. Automobily jsou 
v interiéru vystaveny jako sochy a shora jsou 
nasvíceny přes barrisolové blány. Zbytek osvětlení 

prostor je řešen světelnými nikami. Prvky vystavované 
v konfiguračních místnostech umístili tvůrci do světelných 
nik, které jsou pro změnu potaženy speciální kůží.

Fasáda je tvořena kombinací 4 metry vysokého prosklení 
a hliníkovými fasádními kazetami, které sahají do výšky až 
6 metrů. Hliníkové kazety showroomu mají speciální 
odstín, který mají výhradní právo používat pouze 
showroomy Ferrari a Maserati.

Jihozápadní roh objektu je nestandardně vykonzolován 
a navozuje tak dojem, že showroom levituje těsně nad 
zemí. Díky 4 metry vysokým bezprahovým vstupním 
dveřím exteriér plynule přechází do interiéru.

Noční nasvícení je řešeno světly, která jsou zabudovaná 
přímo v opěrných stěnách nebo zapuštěná do země, 
a navozují tak čistou a intimní atmosféru. Předprostor 
u vstupu do showroomu je pojatý jako volně přístupný 
veřejný prostor s designovými lavičkami, které jsou 
vyrobené z kombinace speciálního betonu a dřeva. ■

Nová budova bude ozdobou  
celé lokality i v noci

Zastavěná plocha                                   674 m2

Podlažní plocha hrubá nadzemní        674 m2

Podlažní plocha čistá nadzemní          599 m2

Čistá výstavní plocha              383 m2

Plocha kanceláří                                     41 m2

Počet vystavovaných vozů                   8
Nová plocha trávníku                           1000 m2

Nově vysazené stromy                         10 ks
Nově vybudované zpevněné plochy  1509 m2
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děkujeme našim zákazníkům za trpělivost a důvěru, s níž nám 
svěřují své krásné vozy do servisu. I přes jisté komplikace, 
které s sebou přinesla výstavba showroomů Ferrari 
a Maserati v Čistovické ulici, jsme zaznamenali nárůst 
servisních úkonů.

Náš servis bude nyní ještě lepší, neboť výrazně rozšiřujeme servisní 
zázemí i služby. Připravujeme rozšíření stávajících dílenských prostor, 
včetně pořízení nových heverů. Plánujeme rovněž otevření dalšího 
servisního střediska poblíž stávajícího v Čistovické ulici. Aby byl příjem 
vozů do servisu pro naše zákazníky rychlejší a pohodlnější, posílili jsme 
tým přijímacích techniků. Prostory pro příjem oprav budou upravené 
v souladu s nejnovějším designem a požadavky značek. Máme také nyní 
více mechaniků, kteří jsou všichni důkladně a podle všech standardů 
proškoleni pro opravy automobilů Ferrari a Maserati.

Pokud by snad došlo k situaci, že by váš vůz byl náhle nepojízdný, 
můžete zůstat naprosto v klidu, neboť my se o vše postaráme a váš 
automobil odvezeme krytým odtahovým vozem. Při vyzvednutí vozu vás 
k nám dopraví naše pick-up služba.

Kvalitní a výkonné vozy vyžadují kvalitní a dokonalý servis. A právě 
takový jsme vám připraveni poskytnout. Nyní dokonce ještě lepší. ■

ServiS | text: Scuderia Praha, foto: Petr Kurečka

roZšiřujeMe
ServiS a Služby
Pro vozy Ferrari a Maserati zajišťujeme kompletní servis na nejvyšší úrovni, jaká 
k automobilům těchto značek neodmyslitelně patří. Scuderia Praha nyní rozšiřuje servisní 
zázemí i služby, aby péče o zákazníky a jejich vozy byla ještě dokonalejší. Na servis se nikdo 
z majitelů vozů netěší, ale my se postaráme, aby pro vás byl příjemným zážitkem.

Nahoře a vpravo dole: Samozřejmou součástí 
sportovních vozů Ferrari a Maserati je kvalitní 

brzdové obložení a kvalitní pneumatiky. 
Vlevo dole: Pečlivá kontrola hladiny oleje je 

u vysoce výkoných motorů důležitá. Provádí se za 
chodu motoru.
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hodinky | text: Pavel Hrůza, foto: manufaktury

čaS vonící benZineM
Mezi hodinkami vonícími benzinem najdete jak chronografy sportovního střihu, tak 
elegantní hodinky do společnosti. V našem výběru si najdou svoje příznivci klasiky, vyznavači 
dekadentních zvláštností i ti, kdo mají rádi technologickou a designovou nonšalanci.

hublot Mp-05 la Ferrari
Nová limitovaná edice hodinek Hublot, věnovaná vozu La Ferrari, je hodinářská kreace bořící všechny konvence. 
Safírové sklo kryjící číselník tvarem připomíná průhledný kryt motoru vozů Ferrari. Také pohled na odhalený 
strojek je blízký pohledu na vytříbené srdce sportovního vozu. Čas se zobrazuje číslicemi na několika kotoučích, 
mezi nimiž je možné vidět baterii pérovníků. Ta umožňuje mechanickému strojku s manuálním nátahem běžet 
bez zastavení rekordních 50 dnů. Natáhnout takový strojek ručně by bylo proti pravidlům time managementu, 
proto Hublot dodává elektrický natahovač, připomínající automatický šroubovák pro utažení matic kol 
závodních vozů. Ze strany pouzdra je možné pozorovat v akci vertikální tourbillon.
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hublot big bang Ferrari  
black ceraMic
Hodinky na první pohled evokují svět sportovních 
vozů Ferrari. Typickou mřížku chladiče lze vidět 
na číselníku, který odkrývá pohled na nový strojek 
Unico. Červené elementy číselníku včetně indexů 
a ruček dotvářejí dynamický výraz této časomíry. 
I tlačítka chronografu připomínají tvarem 
a uchycením pedály závodního vozu. Na pozici  
9 je decentně vyveden ikonický vzpínající se kůň. 
Na svět závodních aut rovněž odkazuje kožený 
pásek s „rychlými pruhy“.
Pouzdro o průměru 45 mm je vyrobeno z keramiky 
stejně jako luneta, přišroubovaná k pouzdru 
titanovými šroubky černěnými technologií PVD.

bulgari octo MaSerati  
chronograph
Automobilka, založená 1. prosince 1914 v Bologni, slavila 
v roce 2014 stoleté výročí. A ve stejném roce si Bulgari 
připomínala 130 let od svého založení. Obě slavné 
značky známé svou kreativitou a výjimečností nechaly 
ztělesnit vášeň pro design a techniku v hodinkách 
Bulgari Octo Maserati. I když tento chronograf nese 
prvky luxusních sportovních hodinek (sčítače 
chronometru, tachymetrická škála na lunetě), díky 
vytříbenému stylu odvede skvěle svou práci v jakékoliv 
společnosti. Zajímavým detailem je trojzubec Maserati 
na vteřinovce. Osmihranné ocelové pouzdro o rozměru 
41 mm vychází z ikonické řady Octo. Je vodotěsné 
do 100 metrů. Strojek BVL 328 – Velocissimo, chronograf 
se sloupovým kolem s automatickým nátahem 
a rezervou chodu 50 h, pracuje na frekvenci 5 Hz – odtud 
název Velo cissi mo („nejrychlejší“). Vyrobena bude 
limitovaná série 1914 kusů. Číslo symbolizuje rok 
založení automobilové značky Maserati.

chopard Mille Miglia 2015  
race edition
Chopard zajišťuje oficiální časomíru pro slavný 
závod klasických aut Mille Miglia již od roku 1988. 
Nejnovějším přírůstkem v řadě nazvané podle 
legendárního závodu je limitovaná edice hodinek 
s výrazným číselníkem v italské závodní červené 
Rosso Corsa. Zajímavým detailem je indikátor 
rezervy chodu, který použitými symboly evokuje 
palivoměr na palubní desce auta. Pouzdro 
o průměru 43 mm z oceli nebo zlata ukrývá strojek 
s automatickým nátahem a rezervou chodu 
60 hodin. Certifikovaný chronometr je vodotěsný 
do 100 metrů.

grahaM SilverStone rS gMt
Sportovní chronograf anglické značky nese název 
tamního slavného závodního okruhu. 
Tachymetrická škála uvnitř číselníku a červené ručky 
sčítačů chronografu jsou odkazem na „budíky“ 
klasických závodních aut, prošívání koženého 
řemínku připomíná prošívání sedadel sportovních 
vozů. Hodinky disponují i druhou ručkou pro 
zobrazení druhé časové zóny, jejíž hodinová škála je 
vyvedena na lunetě z černé keramiky. Ocelové 
pouzdro o průměru 46 mm je vodotěsné opět 
do 100 metrů.

tag heuer carrera heuer 01
Zcela nový chronograf, nový koncept, nový strojek. 
Název se symbolickou číslovkou 01 znamená novou 
kapitolu v historii slavné značky. Kombinace 
černého podkladu a červených prvků zvyšuje 
čitelnost při měření adrenalinové jízdy. Částečně 
skeletonizovaný číselník nabízí pohled na strojek, 
který je hotová pastva pro oči technofila.
Ocelové modulární pouzdro o průměru 45 mm 
z 12 dílů je vodotěsné do 100 metrů. Přes průhled 
na zadní straně pouzdra je možné pozorovat 
červené sloupové kolo zcela nového strojku. Tvůrci 
při jeho tvorbě optimalizovali náklady tak, že jde 
o nejdostupnější manufakturní chronograf na trhu.

bell & roSS vintage br gt
Retro kolekce francouzské značky je inspirována 
sportovními vozy 70. let. Pouzdro klasických tvarů 
má zcela současný průměr 42 mm a je vodotěsné 
do 100 metrů. Kónické safírové sklo je zde 
aplikováno podobným způsobem jako plastová 
sklíčka vintážních hodinek. Perforovaný pásek 
z alcantry připomíná čalounění sedaček 
sportovních vozů. Hodinky jsou dostupné jak 
ve verzi s chronografem (BR 126 GT), tak v klasické 
tříručičkové verzi s malou vteřinovkou (BR 123 GT).
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ZavaZadla | text: Scuderia Praha, foto: Petr Kurečka
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Ferrari a Maserati poskytují zcela 
nadstandardní přístup v řešení 
zavazadel a přitom každá 
automobilka postupuje jinak.

U Ferrari se zavazadla vyrábějí 
na míru pro každou modelovou řadu. Kufry 
jsou přesně stavěny podle zavazadlového 
prostoru a jsou navíc sladěné s interiérem. Není 
to však zadarmo. Taková sada kufrů přijde 
majitele na 5–9 tisíc eur.

Maserati má řadu GranTurismo, což je 
nejsportovnější vůz od této automobilky. Kufry 
jsou i u Maserati spjaté s barvou vozu a spojující 
linkou. Cena těchto zavazadel se pohybuje 
kolem 150 tisíc korun. ■

Zastavit před hotelem, počkat na nosiče, otevřít 
zavazadlový prostor a nechat si vynést kufry až 

do pokoje. Běžná praxe. Pokud ovšem zastaví 
před hotelem Ferrari či Maserati, může se 

tento obřad změnit v umělecký zážitek. Prestiž 
majiteli dodají zavazadla na míru.

originální 
ZavaZadla 

přeSně
na Míru
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Zcela unikátní výstava je oslavou věhlasného italského 
renesančního umělce Tiziana Vecelliho a nabízí díla, která 
jsou v České republice k vidění poprvé – mezi ně patří právě 
obrazy „Mladé ženy se zrcadlem“, tedy alegorie Vanitas, 
zapůjčené z Barcelony, z Boromejské sbírky a dalších 

vzácných soukromých sbírek. Dalším skvostem je i fascinující „Flora“, 
jeden z Tizianových nejúžasnějších obrazů, který byl zatím vystavován 
pouze v Galerii Uffizi ve Florencii. Navíc mohou návštěvníci obdivovat 
malířovy samostatné autoportréty nebo jeho tvář vloženou 
do obrazových kompozic. K vidění jsou také předměty, které Mistr 
používal v průběhu svého života. 

MultiMediální diMenZe
Návštěvníci obdivují i multimediální a edukativní pojetí – každý obraz je 
doprovázen podrobným výkladem, který jej zasazuje do kontextu Tizianovy 
tvorby i historického vývoje umění. Kurátory výstavy jsou historik umění, 
profesor Lionello Puppi, jeden z celosvětově uznávaných vrcholných expertů 
na renesanční umění, a profesorka Serena Baccaglini. Koordinátorkou je 
doktorka Monika Burian Jourdan, která organizuje významné umělecké 
výstavy po celém světě. Výstavu také podporuje italská ambasáda v čele 
s jejím velvyslancem Aldem Amatim, Italský kulturní institut v Praze s jeho 
ředitelem Giovannim Sciolou a v neposlední řadě italské ministerstvo 
kultury. Organizace výstavy probíhá ve spolupráci Správy Pražského hradu 

uMění | text: Jana Jiráňová, foto: Shutterstock

báSník obraZu 
a odStínu kráSy
Nebývalá kulturní událost se uskuteční od 15. prosince 2015 do 20. března 2016 v Císařské konírně 
Pražského hradu: výstava benátského renesančního malíře známého jako Tizian. Pro Českou 
republiku je to nevídaná událost, neboť tolik vzácných děl tohoto malíře se na jejím území ještě nikdy 
nesetkalo. Podporu výstavě zajistila italská automobilka Maserati prostřednictvím svého českého 
zastoupení, společnosti Scuderia Praha. Na této výstavě se snoubí základní hodnoty automobilky 
Maserati, kterými jsou umělecké pojetí designu a krásy, s odkazem na vrchol renesance.

láska svatá 
 láska světská
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a Art for public. Podporu výstavě zajistila i italská automobilka Maserati 
prostřednictvím svého českého zastoupení, společnosti Scuderia Praha.

benátSká škola
Italský malíř Tizian (Tiziano Vecelli, někdy Titian) patří k nejdůležitějším 
osobnostem tzv. benátské školy 16. století a k nejvýraznějším světovým 
umělcům v celých dějinách umění. Šíře jeho tematického záběru se 
pohybuje od portrétů přes krajinomalbu až k mytologickým 
a náboženským námětům.

Tiziano Vecelli pocházel z rodiny právníků, notářů a úředníků – nikdo 
z jeho předků či příbuzných nikdy malířem nebyl. Přesto byl však 
na sklonku svého života jedním z nejbohatších a nejrespektovanějších 
umělců své doby. Narodil se v horské vesničce Pieve di Cadore, kterou 
velmi miloval a do níž se až do pokročilého stáří vracel. Neznal svůj věk 
a často se vydával za staršího – hrál tak na city svých dlužníků.

Když bylo Tizianovi asi deset let, poslali jej rodiče do Benátek. Město bylo 
tehdy na vrcholu své slávy, hostilo malíře, architekty a básníky z celé Evropy. 
Tehdy ještě neznámý malíř začal objevovat svůj talent u místního mozaicisty, 
později se učil u Giovanniho Belliniho a mezi štětci poznal i malíře Giorgiona, 
jemuž po jeho smrti , jakožto dlouholetému příteli, dokončoval obrazy. 

reneSanční copyright
Tizianova sláva začala strmě stoupat zejména díky funkci senzála, kterou 
získal od benátské republiky – za ateliér, dva pomocníky, malířské potřeby 
a 100 dukátů ročně pořizoval portréty tehdy vládnoucích dóžat. Vedle toho 
se věnoval i tvorbě exkluzivních děl do soukromých sbírek, za která byli 

aristokraté, obchodníci, němečtí sběratelé umění a další zákazníci ochotni 
zaplatit astronomické částky. Obrovský zájem ho mimo jiné přivedl 
na myšlenku pojistit si svá díla vlastním podpisem, který byl do plátna 
vryt. Šlo tedy o první, renesanční copyright.

Svůj úžasný talent pro portréty ještě zdokonalil na dvoře ferrarského 
vévody Alfonsa d’Este, kam byl pozván. Postavy působily emotivněji a Tizian 
jim vymýšlel popisky, ve kterých rozebíral jejich myšlenky a mluvil za ně. 
K jednomu z jeho portrétů papeže Pavla III. se váže příběh: Tizian obraz 
maloval v papežově sídle a po dokončení ho umístil na terasu. Kolemjdoucí 
mu vzdávali hold a zdravili ho v domnění, že jde o reálného papeže. 

rodinný typ
Ve svém soukromém životě byl malíř rovněž spokojený. Po delším vztahu 
se oženil s Cecílií Soldanovou, mladou dívkou, která mu porodila dva syny, 
Pomponia a Orazia, a dceru Lavinii, než náhle zemřela. Po smrti své ženy 
zůstal malíř vdovcem a svá díla tvořil dál, v ústraní své dílny. Ačkoli ho děti 
respektovaly, cestou umění se vydal pouze syn Orazio.

Za Zády Mocných
Další etapou Tizianovy slávy byla spolupráce s císařským dvorem, která 
započala korunovací Karla V. v Bologni. Císař se stal malířovým patronem, 
Tizian byl privilegován volným vstupem na jeho dvůr. Diplom císaře  
Karla V., který později získal a díky kterému byl nominován na člena 
palatina a Rytíře římského impéria, je k vidění i na výstavě v Praze.

Na žádost rodiny Farnese, která se stala nesmírně mocnou po tom, co 
byl jeden z jejich členů zvolen do funkce papeže, se Tizian přestěhoval 
do Říma, kde studoval stará i nová umělecká díla a zdokonaloval svou 
portrétní práci. Jeho přítomnost byla vyžadována jak v Římě, tak 
ve Florencii, v Augsburgu a také na španělském královském dvoře. 
V období, kdy se vyrovnával se ztrátou bratra, syna i dcery zároveň, vložil 
všechen svůj čas do tvorby oltářů s mytologickými výjevy, které byly určeny 
právě pro španělskou královskou rodinu.

Tizian maloval až do doby, než v roce 1576 podlehl morové epidemii. 
Zemřel zcela sám a opuštěn a i přes morová opatření nebyl pohřben 
v hromadném hrobě, nýbrž podle jeho posledního přání v kostele Santa Maria 
Gloriosa dei Frari.

Scuderia Praha a automobilka Maserati si Vás tímto dovolují srdečně 
pozvat na tuto mimořádnou událost. ■

Autoportrét

Alegorie tří věků člověka
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1. Forbes doprovodil Ferrari
O investování vážně i nevážně 
se bavili hosté galavečera 
Forbesu v malostranském 
hotelu Augustine.

2. letní party s Californií T
V Café Level jsme se při popíjení 
novinky Veuve Clicquot Rich 
mohli kochat posledním 
modelem Ferrari California T.

3. legendy
Na motor show Legendy mohli 
návštěvníci obdivovat vozy  
Ferrari i Maserati.

4. Aviatiku zdobilo Ghibli
Scuderia Praha byla na otevření 
první budovy komplexu 
Waltrovka Aviatica, kde vystavila 
své Maserati Ghibli SQ4. 

5. Summer party Camic
Letní večer v Museu Kampa, 
který byl ve znamení umění 
přehlídky vozů Maserati.

6. Vyjížď ka s Jaroslavem 
Kulhavým
Den plný zábavy, dobré 
společnosti a sportovních 
zážitků patřil příznivcům 
horských kol a fanouškům 
olympijského vítěze.

7. Sport a peníze
Na večerní akci Forbes Sofa se 
diskutovalo o tom, jak se dělá 
top sportovní marketing a jaké 
je to vlastnit sportovní klub.
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8. Na cestách
V rámci výletu do Monaka spolu 
pózovaly Maserati Ghibli S Q4 
a MV Agusta Turismo Veloce. 
Více na str. 38.

9. Office NiGhT
Slavnostní otevírací festival 
nového komplexu budov 
ArtGen Office Gallery zdobilo 
Maserati Ghibli.

10. Chuť a smysly luxusu
Pražské Vinohrady přivítaly 
nově otevřenou pobočku 
restaurace Aromi a Scuderia 
Praha nemohla chybět.

11. Aperitiv s Jaroslavem 
Kulhavým
Ambasador Maserati se s hosty 
aperitivu podělil nejen o své 
zážitky ze závodního světa, ale 
rovněž o osobní zkušenosti 
s vozem Maserati.

12. Krása a golf patří k sobě
Pro prestižní golfovou akci 
Beauty & Golf, která spojuje 
modelky, hráčskou vášeň, ale 
také podnikatelskou činnost 
na mezinárodní úrovni, 
poskytla Scuderia Praha své 
vozy jako limuzínový servis. 

13. Concours d‘Elegance
Mezi účastníky veteránské 
výstavy na zámku Loučeň 
nechyběla ani Scuderia Praha 
s vozy Ferrari a Maserati.
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Svou klaSickou červenou barvu Ferrari Si 
neZvolila SaMa autoMobilka
Současné barvy automobilů Ferrari sahají od jasné žluté 
(Gillo Modena) až po kovově šedou (Grigio Alloy), ale 
původně byly všechny vozy červené (Rosso Scuderia). Tuto 
barvu si však automobilka, respektive Enzo Ferrari, 
nezvolila sama. Červenou barvu na počátku 
automobilového závodění přidělila Italská automobilová 
federace všem italským vozům startujícím v Grand Prix. 
Mezi zákazníky je červená pořád nejoblíbenější a necelá 
polovina prodaných vozů je právě „rosso“.

první vítěZStví
Vůz Ferrari poprvé vyhrál závod v roce 1947. Byl to menší 
podnik konaný na římském okruhu Caracalla a auto řídil 
Franco Cortese.

podle čeho vZniklo jMéno teSta roSSa?
Takto automobilka pojmenovala svůj třílitrový 
dvanáctiválec v roce 1958, neboť měl červené hlavy válců. 
„Testa Rossa“ znamená červená hlava.

první Ferrari v autoMatu
První Ferrari s automatickou převodovkou byl model 
400GT z roku 1976.

první MaSerati
První automobil nesoucí jméno Maserati byl Tipo 26. 
Ve 20. letech pracovali bratři Maseratiové pro závodní tým 
Diatto. Když od něj odešli, zakoupili 10 podvozků Diatto, 
na nichž postavili první model Tipo 26. Nový vůz, který 
řídil Alfieri Maserati, si už v prvním závodě vedl velmi 

dobře a skončil první v kategorii vozů do objemu válců 
1,5 litru a osmý celkově.

MaSerati Má kapelu
Hudební skupina Maserati vznikla ve městě Athens 
v americkém státě Georgia v roce 2000. Od té doby hraje 
psychedelický experimentální post-rock. Při poslechu této 
kapely vás nebude rušit zpěv – zní jenom kytary a bicí.

laMinátové Ferrari
Model 308GT4 navrhl známý designér Bertone a představil 
se v roce 1973. Celá karoserie byla vyrobená ze 
sklolaminátu, který byl později nahrazen ocelí.

nejlevnější SoučáStka
Nejlevnější součástkou vozů Ferrari je podložka velikosti 3.

dvouMotorové Ferrari
Enzo Ferrari v minulosti pracoval i na projektu zvaném 
Bimotore. Jednalo se o vývoj jednosedadlového vozu 
se dvěma motory, jedním vpředu a druhým vzadu. 

MaSerati pro šáha
Perský šáh Mohammad Réza Pahlaví, který v Íránu vládl 
v letech 1941 až 1979, byl blázen do aut. Zapůsobilo na něj 
Maserati 3500 z počátku 60. let, ale zatoužil 
po exkluzivnějším modelu. A tak ho automobilka Maserati 
pro něj postavila. Osmiválec z modelu 450S převrtali 
konstruktéři na 5 litrů a posadili na podvozek z 3500. 
Modelu 5000 GT bylo vyrobeno 34 kusů, ale pouze vůz pro 
šáha měl interiér ze vzácných dřev a ze zlata. ■

ZajíMavoSti | text: Petr Bílek, foto: archiv

víte, že…?
NěkoLik fAktů o feRRARi A MASeRAti

C� ervenou barvu 
přidělila Italská 
automobilová 
federace všem 

italským vozům 
startují�cí�m ve 

Velké ceně, tedy 
i vozům Ferrari

hudební skupina MaseratiBimotore
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Přijměte pozvání do jednoho z našich showroomů.
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Prestižní projekt na holešovickém poloostrově naplňuje požadavky i  těch nejnáročnějších 
zákazníků. Marina Island nabízí tři kategorie bytů. Od komfortních bytů v typických podlažích 
přes Townhousy evokující bydlení v rodinné vile až po luxusní Penthousy v nejvyšších patrech. 
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