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oncorso d'Eleganza Villa d'Este
je svìtové setkání automobilových klasikù a rarit u jezera
Como. Koná se 22. - 24. dubna 2005 v
Cernobbio. Concorso d´Eleganza Villa
d´Este platí za nejtradiènìjí akci tohoto
druhu na svìtì a je jetì o jeden rok
starí ne Automobilový salon eneva je mu letos 76 let.
Letoní moto zní : Automobilové sny
minulosti a budoucnosti. Hlavní starostí
organizátorù je vdy pøedèít minulý roèník. Pøípravy trvají celý rok a vyvrcholí na
tiskové konferenci, která se koná na zaèátku bøezna v rámci Automobilového
salonu v enevì Tradiènì má Concorso
jen jedno centrální téma, ale tentokrát se
bude holdovat hned dvìma : výroèí 75
let Automobilového krejèovství Pinin
Fariny a 50 let vyjímeèného sporáku
BMW 507.507 byl vyroben mezi 1955 a
1959 pouze 252 krát. Hliniková karoserie pøipomíná formou legendární 328,
ale svou elegancí jej daleko pøedèila.

Villa ï Este 2005
Tehdejí cena (témìø 30000 DM) byla ve
své dobì na horní hranici bolestivosti
penìenky a omezila nejen poèet kupcù
ale i komerèní úspìch tohoto vyjímeèného automobilu. Stepilých 150 PS z osmiválcového motoru o obsahu 3,2 litru
umoòovalo nejen pièkovou rychlost
220 km/h, ale propùjèovalo mu nevídanou sílu i v nízkých otáèkách. Motorizace 507 pøedstavovala ve své dobì
pièkový inenýrský výkon. Zvuk zrychlující pìtsetsedmièky je hudbou v
uích kadého automobilového fanouka.Urs Paul Ramseier je zodpovìdný za výbìr a akvizici prezentovaných modelù. Ramseier ujiuje, e i
letos budou k vidìní vyjímìèná auta ze
sedmi desetiletí. První housle budou
hrát zvlátì povedené kreace od Pinin
Fariny, Vignale, Worblaufen, Graber,
Touring, Bertone a dalích automobilových návrháøù a karosáøù. Porota sestávající se ze svìtoznámých expertù a
prominentù to nebude mít jednoduché
vybrat ty nejkrásnìjí z nejlepích. Na
vítìze jednotlivých kategorií èekají po-
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háry Coppa d´Oro Villa d´Este, Trofeo
BMW Group, Design Awards za Concept Cars dalí vyznamenání. Podmaòující pøíroda a vyjímeèný architektonický
rámec Concorso d´Eleganza Villa d´Este
je garantem pro nezapomenutlné záitky, jak ostatnì potvrzují jeho letití
úèastníci. Letos oèekáváme i premiéru
nejménì deseti Concept cars (CC), z nich vìtina bude poprvé vidìt na enevském salonu. Zvlátností reglementu je
podmínka absolutní schopnosti silnièního provozu vystavených CC. Magnetem publika budou ze sporu kreace Pinin Fariny od roku 1930 a BMW 507,
který patøí ke klenotùm bavorské automobilky. Velmi povedená karoserie, vyzrálá a avandgardní technika spolu s
jeho výkonným osmiválcem se postarala
o velkou senzaci - zatímco se ostatní
firmy zabývaly pøevánì úspornými modely... hlavnì proto e bylo jen 10 let po
válce. S napìtím a uznáním se oèekává
i návtìva jeho tvùrce hrabìte Albrechta
Goertze. Patronát nad Concorso d'Eleganza má BMW Group a jeho éf Holger

Lapp sdìluje: Jsme hrdi, e zastøeujeme nejprestinìjí událost tohoto druhu
a e jsme letos pøispìli jedineèným jubilantem, naím super sportákem 507.
Ukáeme jej ve spoleènosti dalích individualizovaných variantách, které tak
oslaví po 50ti letech svou veøejnou premiéru. Sobotní den je rezervován pro
zvané hosty a novináøe. V nedìli se výstava otevøe irokému publiku, které
bude mít pøíleitost spatøit dalí desítky
klasických automobilù a rarit, které budou vystavovány mimo hlavní soutì.
Vstupné je sponzorováno a tak návtìva
Concorso pøijde celou rodinu na pouhých 15 Euro.
text Dr. Jiøí W. Pollak
foto archiv Villa d'Este
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