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Osobnost
Hommage
a Peter Monteverdi

P

eter Monteverdi se narodil pøed sedmdesáti lety v Binningen, na okraji Bazileje a vyrùstal , jako syn automechanika
doslova v garái. Jako dospívající si sám splnil dìtský sen a postavil si malého rychlého
sporáka. Karoserii navrhl a postavil takøka na
kolenì, mechaniku pøevzal a upravil z nabouraného fiata
Otec mu záhy zemøel a tak bylo nabíledni,
e dílnu pøevezme tehdy 22ti letý Peter, který
autoopravnu brzo rozíøil. Renomé zruèného
mechanika mu pøineslo zastoupení Ferrari,
pozdìji i Lancie a BMW. Po jedenácti letech
skonèila spolupráce s Modenou. Monteverdi
se toti kvùli kvalitì pohádal s Commandatorem Enzem, kromì jiného i proto, e do èervených spotovních aut teklo...
Monteverdi se rozhodl: " Chci dìlat lepí
auta " a ji v r. 1967 zaèala produkce luxusního a výkonného Coupé High Speed 375 S,
který byl na frankfurtském autosalonì pøijat s
nadením. výcarsko mìlo zas po 30ti leté
pauze vlastní znaèku osobních automobilù.
Produkce osobních automobilù byla rozdìlena mezi manufakturu v Itálii, kde se stavìly karoserie, zatím co mechaniku a finisch
obstaral rozíøený podnik v Binningen. High
Speed modely vznikaly na speciálním rigidním chassis, jako pohon slouil vylepený
sedmilitrový V8 Chrysler Hemi motor. Luxusní
a vysoce kvalitní ruèní zpracovaní chromu,
døeva, laku a kùe, dìlalo z Monterverdiho aut
urèených pro úzký okruh movitých kupcù sbìratelské rarity ji bìhem jejich prodeje. Za jeden HS 375 se tenkrát dalo poøídit 11 VW
broukù
Milovníci rychlé a pohodlné jízdy si pøili
na své - auta mìla razantní zrychlení dík 375
PS a jezdila okolo 240 kmh
Dnes jetì více ne kdysi, nesmìjí Monteverdi chybìt na výstavách a pøehlídkách Concours d'Elégance. Na jaøe se HS zùèastní i
soutìe Villa d'Este High Speed 375 se vyrábìl jako dvojsedlo, jako ètyøsedadlové kupé
i jako kabriolet (S, L, C) a modelovou øadu
uzavírala ètyødveøová, pìtimístná limuzína s
oznaèením 375/4.
Monteverdi byl zároveò i závodníkem.
Jeho vlastní, 200 KMH rychlá konstrukce
MBM (Monteverdi Binningen Motors) pro formuli Junior se dobøe prodávala na celém
svìtì. Krátkou kariéru ve formuli 1 mu zakonèila straná nehoda a Monteverdi byl pak doivotnì upoután na koleèkovou idli. Svùj elán
neztratil a stal se pak i designérem nìjen v
automobilové brani ale i pro lodìnice, módu
a doplòky . Vrak osudováho auta je zalit do
betonu základu jedné z produkèních hal.
V roce 1970 byl pøedstaven extrémní
sporták HAI (ralok). Jeho pohádkové výkonostní parametry se nechají vidìt i dnes,
po více ne 30ti letech. Hai dosahoval max.
rychlost 295 kmh a zrychlení 4.5 s na 100.
V soutìi o dodávku dípù pro výcarskou armádu vyhrála v r. 1978 Monteverdiho
robustní a verzatilní konstrukce typ Military
230 M. Ve bylo s designovaným producentem, firmou Saurer, podepsáno a pøipraveno

Peter Monteverdi
pro produkci. Po fùzi Mercedesu a Saureru
zkonèily plány v uplíku a armáda zakoupila
vozy konkurence. Jen díky neutuchající energii a inovativním nápadùm se Monteverdiho
firmì podaøilo pøeít.
Dalí kapitolou v historii Monteverdiho
manufaktury byla úspìná serie luxusních
dípù Safari/Sahara, vybavených u tehdy klimatizací. Zvlátì dobøe se prodávaly na
blízký východ, kde patøily k vozovému parku
kadého bohatého araba. Celková produkce
Monteverdi dosáhla ca. 3 000 aut.

Monteverdi nezail jen úspìchy, ba naopak. Po celý ivot byl provázen zklamáníma a
osudovými ranami. Olejová krize podkopala
slibnì se rozvíjející produkci, zastavení výroby
osvìdèeného motoru a komponentù z USA
znemonilo dalí produkci objednaných vozù.
Smluvní léèky a smùla zhatila slibnì se
rozvíjející spolupráci s velkými firmami jako
Mercedes, Saurer, BMW a Ford. Pro mercedes zaèal vyvíjet luxusní limuzínu na bázi MB
500 - zùstalo jen u prototypu Tiara a dnes je
tato mylenka realizována Maybachem. Obdobný prestiní vùz mìl vzniknout na Oplu
Diplomatovi, ale ani tento projekt zùstal na
úrovni prototypu. Èervené kupé mìlo rozíøit
nabídkovou paletu na trhu pokulhávajhícího
BMW. Monteverdi navrhl a vyrobil zád kombi
Forda - forma a støení reling jsou identické u
pozdìjích kombimercedesù
Monteverdiho konstruktérské dobrodruství ve formuli 1, do kterého se vrhnul spolu s
renomovaným Ferrari reprezentantem Foitkem, vedlo nakonec k finanènímu krachu. Limitovaný poèet vozù F1 byl "obléknut" do keflárové karoserie. Lehká konstrukce byla
katapultována za 8 sekund na 200 a lehce
dosahovala 335 kmh. Stala se tak na krátkou
dobu nejrychlejím silnièním vozem svìta.
Finanèním úspìchem byl prodej chránìného jména Sierra a nìkolika studijí Fordovi.
Pro British Leyland designoval ètyødveøového
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Range Rovera a kasíroval po dobu nìkolika
let smluvní podíl na kadém vyrobeném
exempláøi.
Tìlesnì postiený, ale neúnavný Monteverdi hledal diverzifikaci, která by nebyla závislá od konjunktùry a oleojové krize. Intuitivnì
zaloil sbírku vzácných a sportovních aut v
dobì, kdy byly zmínìné rarity jetì zaplatitelné. Do sbírky patøilo i F 40, M 1, Porsche RS
61, Countach, Berlinetta, MB 600 i 300 SLR celkem na 150 klenotù tvoøilo tehdy nejvìtí a
nejcennìjí výcarské automobilové muzeum.
Pozdìjí výhodný prodej sbírky znova zachránil firmu.
Dnes se v bývalých produkèních halách
Monteverdiho "továrny na sny" nacházejí výluènì vozy z vlastní produkce. Na 3 podlaích
je pøehlednì vystaveno a dokumentováno ca.
70 Monteverdis, poèínaje klukovským Speciálem, plejádou øady modelù High Speed 375,
pøes Safari a konèe silnièní verzí závodního
F1. Výstavu doplnují dobové fotografie, technické skicy návrhù a nejvìtí evropská sbírka
automodelù v mìøítku 1 : 43. V tuctu vitrín je
uspoøádáno pøes 11 000 exempláøù!
Monteverdi zemøel pøed 5tilety na rakovinu a od té doby peèuje o muzeum jeho nejuí spolupracovník Paul Berger. Pan Berger
je obeznámen s kadou podrobností a se zdrenlivou hrdostí nás doprovázel po muzeu a
fundovanými informacemi obohacoval vizuální lahùdky. Bývalý vedoucí prodeje Monteverdiho aut se stal testamentárnì majitelem
sbirky a dbá argusovým okem na èistotu, aby
jeho miláèkové nezaèaly rezatìt a hlavnì nevznikly kody zpùsobené skladováním.
Vechna auta jsou v provozní pøipravenosti!
Periodická vyjídka u patøí v Bazileji k tradici
a pøiláká vdy spousty zvìdavcù.
Pan Berger otvírá muzem pro zainteresované skupinky zájemcù pouze po pøedchozím
ohláení - jak øíká: "Chci vìdìt s kým mám tu
èest a zajituji tak i bezpeènost provozu muzea". Muzeum se stalo té vyhledávaným místem pro prestiní setkání, oslavné aperitivy a
coctaily. Paul Berger a jeho "muzeum snù" v
Binningen dùstojnì reprezentují kus výcarské automobilové historie. Seznámit se s ní na
vlastní oèi zùstane nezapomenutelným záitkem.
Text Dr. Jiøí W. Pollak,
foto autor a Pavel Paulík
Monteverdi Automuseum
Paul Berger
Oberwilerstrasse 20
4102 Binningen
tel.: + 41 61 421 45 45
fax: + 41 61 421 45 24
www.tobiasullrich.de/monteverdi/museum/
Spojení:
Smart wings, 1 590 Kè (inkl. poplatkù) pak
vlakem do Bazileje a tramvají z centra
mìsta do Binningen-Schloss è.10 a 17,
nebo è.2
a bus 37 na Kronenplatz
www.monteverdi.ch

