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Kabriolety
a Autosalon 2006 v enevì
Pøed sto lety byly první automobily
vlastnì motorizovanými koèáry - vìtinou otevøené a tak se dá øíci, e otcem automobilu je kabriolet. Dlouhá
leta byla auta vesmìs úlnì otevøená,
pozdìji vybavená nouzovou støechou. Kvalitní stahovací støechy a
uzavøená auta pøila pozdìji, jako
dùkaz rostoucího blahobytu a komfortu - ofér zùstával pøesto jetì
dlouho bez pøístøeku. Na kreacích
pøekrásných a luxusních kabrioletù
se podepsali svìtoznámí návrháøi
jako Sautschik, Sodomka a tak je
tomu i dodnes, jen jména se zmìnila
a dnes to jsou Pinin Farina, Giugiaro,
Bertone a dalí.

Tyto doby u dávno minuly, kabriolet zùstal, ale zmìnilo se jeho poslání. Z dopravního prostøedku první
volby pro pøesun z A do B se stal
status symbol bohatsví a volného
èasu, nebo jen radosti z vlajících
vlasù, nìkdy prostì u jen fun. V edesátých letech, pod plátíkem zvyování bezpeènosti provozu, diktovaném hlavnì z USA, najednou
spousta
kabrioletù
nesplòovala
pøísné pøedpisy a poadované
zmìny na karoseriích byly nepomìrné. Zmìny vybavení se netýkaly
pouze povinné montáe bezpeènostních pásù, ale najednou lo o zásadní konstrukèní elementy. Jedni
výrobci nemohli a druzí nechtìli splnit tyto poadavky a tak zaèala labutí píseò kabrioletù
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Liberalizace pøedpisù a zmìna
akcentù automobilového prùmyslu
spolu s novými poadavky automobilové veøejnosti a silná hospodáøská
kojunktura umonily probuzení kabrioletu z jeho spánku ípkové rùenky.
Ruku v ruce la i stále se zvyující
popularita veteránského hnutí - na její scénì figurují vesmìs kabriolety.
V poslední dobì pøibývá sériových
kabrioletù kadý rok a není snad
znaèka, která by kabriolety nemìla
kabriolety ve svém produkèním programu. Nìkteré firmy dokonce nabízejí rùzné kategorie kabrioletù s pestou paletou motorizace. Známe zemì
které jsou kabriolety pøímo zamoøeny
a není to Kalifornie . Tradiènì je
tomu tak v Anglii, ale hlavnì ve výcarsku a to rozhodnì neleí na po-

èasí Ve výcarsku je nejvíce kabrioletù
na svìtì, mìøeno na poètu obyvatel:
kadé 12. auto v provozu je kabriolet. e
by se u pøipravovali na globální oteplení
planety?
Není tedy divu, e letoní Autosalon v
enevì pøímo hýøil nabídkou kabrioletù
vybavenými nejnovìjími technologiemi,
z nich ta nejmarkantnìjí je (z let pøedváleèných). znovuzrozená ocelová skládací støecha . Jako první s ní v nové
dobì vyrukoval Mercedes a dnes je ji

nabízena témìø tuctem výrobcù - o koncepèních vozech nemluvì. Na desítce
vozù bylo monos hlédnout více, napø.
Toyota èi ménì smysluplné, napø. Bertone Villa, nìkdy a skurilní konstrukce
vyklápìcích dveøí, které lze i pozdìji namontovat na sériové vozy typu Coupé.
V tomto duchu oslavila Automobil Revue, která je nejstarím vydavatelství automobilových novin, èasopisu a katalogu
na svìtì stoleté výroèí svého zaloení a
zárovìò nepøetrité existence. Výstavka
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dokumentovala vývoj automobilu na klasisckých pøíkladech. K vidìní byl první
opravdový osmiválec, závodní auto bratøí Dufaux, dritele tehdejího svìtového
rychlostího rekordu, Bugatti C 51 ve
stavu lepí ne nový, Alfa 6 C 2500
Sport, èerný, elegantní Graber platí co
do kvality zpracování k nejlepím na
svìtì, Autounion Typ C V16 , prototyp
Porsche 555, rudý Monteverdi High
Speed - samozøejmì vechno kabriolety.
Nesmìl chybìt ani úspìný SLR,
støíbrný Mercedes s køídlovými dveømi a
dalí motoristické pochoutky.
Mercedes 300 SLR byl v roce 1956
postaven jen ve dvou exempláøích a
úèelem bylo pøekonat 300 kmh silnièním
autem. Technika byla pøevzata od teh-

dejí formule. Nikdo mení ne slavný
Juan Manuel Fangio byl od AR -Automobil Revue povìøen testováním. Stovku
dosáhl s tímto vystaveným vozem za 7
sekund, dvìstì za 22 sekund. Vytèeného
cíle se vak nepodaøilo úplnì dosáhnout.
Nikomu nevadilo, e Autounion Typ C
který dosahuje pièky 340 KMH, byla
funkèní estilitrová replika jedinného dochovaného exempláøe z roku 1936, s
kterým sklízeli úspìchy Rosemeyer,
Stuck a Varzi. Originál, jeho estnáctiválvový motor pochází k konstrukèní
kanceláøe F. Porscheho, je vystaven a
støeen v Mnichovì - ostatní støíbrné
ípy, jak je známo, se staly váleènou koøistí sovìtù. Jak patnì zkonèily, je jiná a
smutná kapitola
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Alfa 6 C z roku 1948 s SPZetkou BE
92 byla zapùjèena rodinou bývalého automobilového komisaøe Braunschweiga.
Braunschweig ji tehdy pøevzal od továrny za úèelem testování a Alfu pro
sebe odkoupil. Testoval po dobu 20 let a
zprávu publikoval v AR a v r. 1968 !!!
BE znamená, e auto je (dodnes )imatrikulováno v Bernu a e je po technické
kontrole - 92 znamená, e majitel vlastnil
92. pøihláené auto v kantonu Bern, tzn,
pøed 100 lety. SPZ je ve výcarsku pøenosná pouze v rodinì a její formát je
platný dodnes. O výcarských SPZ bude
v jednom z pøítích èíslech MJ
150 svìtových a evropských premiér
oèekávalo návtìvníky salonu a letos je
moná trochu zklamalo. Vesmìs se jed-

nalo o vylepené, ji známé modely a tak
anti staronový Roomster, i kdy stále obleený vesmìs èesky mluvícími novináøi,
ani staronové Ferrari, èi staronové Volvo
kabriolet, nìjak moc netáhly. Jen vystavený staronový Bugatti Veyron 16/4 se
prodal pøed naima oèima za 1 milion
euro - kupec si jej chtìl hned odvézt a to
byl pro firmu znaèný oøíek, jak mì
ochotnì sdìlila slièná hosteska, s omluvou za èekání na nikým neruené fotografování.
Z nièeho nic, se najednou u nás
znaèným tempem objevil elektrický invalidní vozík: Byl ale øízený jistou rukou závodnické legendy z formule 1. Clay Regazzoni se pøiel té podívat na Salon
d'Auto. Následoval pozvání od Ferrari, v
jeho barvách triumfoval pøed 20ti lety.
Krátce jsme poklábosili a slíbili si, e se
zas, jako pøed pár lety vypravíme coby
konkurenti na Rally RAID Basel - Paøí.
Clay, stále vitální a k ertu naloen se
smál a sám trval na revani - tehdy jsme
toti vyhráli my.
Z øady trochu tancovaly japonské novinky, v èele s malým Suzuki a Toyotou a
koneènì nabídka kabrioletù vyvrcholila
svìtovou premiérou Opla kabrioletu GT.
Vùz pøedstaven s poukazem na tradièní
návaznost na ji historický GT - take
auto i pro hubenìjí penìenky. Alfa Spider, jako hlavní kandidát na titul Auto
roku byl prezentován zárovìò s nejkrásnìjími manekýnkami celého salonu.
Roztomilí exoti na bázi Mini BMW, jeden jako ambulance a servisní vùz,
druhý jako vùz k plái, mìli úspìch u fotografujících návtìvníkù. Audi se blý-

sklo kabrioletem RS4 a mercedes vystavoval hormoniètìjí a novì motorizovaný
SLK. BMW z neznámých dùvodù u neukazuje kabriolet Z 8, jeho vzor - Typ
509, V8 z roku 1959 se v èervené barvì
té vyjímal na výstavce 100 let AR. Vyí
segment nabídky kabrioletù zaèínal na
stánku Morganu, kde se novì uèesané
Aeromax V8 ucházelo spolu s klasickými
modely o pøízeò potenèních kupcù.
Porsche se spokojil s upravenými modely z minulého roku a to u se konal
pøechod do luxusní tøídy, kde zápolí Maserati s novým spyderem proti Lamborghini, který se mùe pochlubit nejrychlejím kabrioletem na svìtì ( pièka 314
KMH ) a spoleènì bojují o zákazníky s
tlustou penìenkou
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Není moné zmínit se o kadém zajímavém autì a èasem jde jednomu hlava
doslova kolem. Kdy se na konec zjevil
elegantní kabriolet Hispano Suiza z tøicátých let, tak to byla pastva nejen pro oèi
a i medicína pro dui veteránisty. Hispano byla známá znaèka i v Èeskoslovensku, kdy mezi svìtovými válkami,
vznikaly ve spolupráci s touto firmou
krásné a kvalitní luxusní vozy Hispano
koda.
S díky za interní informace od firem
Audi, Bugatti a Alfa-Romeo.
text: Jiøí W. Pollak
foto: Pollak a Paulík

