
27 Motor Journal 05/2018

Hned vedle stál typický Aston Martin, Bon-
dův samozřejmě, ale tohoto dvojníka vyro-
bila do perfekce s moderní technikou ang-
lická firma David Braun. 

Dnes již kultovní Alpine Renault nena-
šla po léta sobě rovnou placku. Konečně 
a navzdor ekonomickým potížím polostátní 
firmy se představila „nová“ alpina, která si 
s předlohou může podat ruku. I Mazda 
zapracovala na svém spideru a ještě více jej 
přizpůsobila typicky anglickému vnějšku.

Méně vtipný je počin od firmy Jaguar 
Range Rover. Nejenže vystavili plně elekt-
rický I Pace za dva miliony, který zatím není 

Hned nato si musel každý všimnout, 
že se okolo aut vlnilo podstatně 

méně sličných hostesek než minulé roky. 
Nesporně je to reakce na feministickou 
akci „Mí tů“. Některé hostesky proto vystu-
povaly v džínách, jiné oblékly značkové 
tepláky a některé měly kecky nebo sandály. 
Zkrátka, vkus se nediskutuje… my jsme 
na veletrhu kvůli autům, že? 

Nedaleko od vchodu padl do oka 
nevšední sporťák, který připomínal slavné 
auto z 50. let, a bylo tomu tak: Carrozze-
ria Superleggera Touring Milano stvořila 
krásného následovníka pro Disco volante. 

k mání, ale vyhrabali již ve své době neprak-
tického, dvoudveřového Range Rovera. Až 
když mu švýcarský konstruktér Monteverdi 
implantoval další dvoje dveře, tak se auto 
tehdy stalo a zůstalo dodnes prodejním 
hitem. Staronový Range SV Coupé ze Solli-
hullu bude záhul, hlavně finančně – v ome-
zené edici bude stát majlant. Doufejme, že 
SV není zkratka pro jeho rozvody…

Z Anglie už přišly jiné podivné zprávy. 
Známá je dostavba šesti (nebo desíti?) „chy-
bějících“ superlehkých E-Type, zrovna tak 
jako celá série 25 zbrusu nových D Type 
(Motor Journal 2018/3, Rétromobile). Tyto 
klony jsou sice nachlup stejné jako jejich 
sourozenci, ale mají rok výroby 2018. 
Nesmějí tudíž na silnici, protože neodpo-
vídají dnešním normám. Navíc jsou histo-
ricky viděno bezcenné a budou většinou 
čekat na svůj čas ve sbírkách a muzeích. 

Ženevský autosalon i pro veteránisty?
Autosalony, specializované na moderní auta a novinky, jako je 
Frankfurt nebo Detroit, nejsou zrovna tou pravou adresou pro vete-
ránisty. V Ženevě tomu bylo letos trochu jinak. Pozornému návštěv-
níkovi neušlo, že se na mnoha firemních stáncích objevila auta, 
jejichž vzhled připomínalo moudro „všechno už tu jednou bylo“.

Vpředu úsporný Belcar na třech kolech a Soletta 750 s revoluční elastickou osou Je to dobrá volba postavit aziatku vedle US džípu z doby vietnamské války?

Zvenku je microlino podobné isettě, uvnitř se skrývá 
nejmodernější technologie

Nový Fiat 124 Spider

Aerodyne od Voisina s ohromným šíbrem je pastvou pro oči jak zvenku, tak i mechanicky
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V tom vidím to nekalé jádro celé komerčně 
zavánějící marketingové strategie.

Stánek Concours d’Elégance Suisse upou-
tával vystaveným Voisin Aerodyne. Toto 
monumentální a zároveň filigránní auto dis-
ponuje šeptajícím motorem a má na střeše 
ohromný šíbr, který se otvírá i za jízdy kar-
dankou hnanou přímo z motoru…

Nejkrásnější stánek, pro veteránisty, 
rozumí se, měl na ženevském autosa-
lonu lucernský Dům dopravy (Verkehr-
shaus Luzern) spolu se Swiss Car Regist-
rem. SCR zaktivoval dvě jedinečné Alfy 
Romeo C6 2300. Jejich vzácnost spočívá 

nejen v tom, že jsou z druhé ruky, ve stejné 
rodině, ale že už byly jednou vystaveny 
na ženevském salonu v roce 1938! Navíc 
jsou kabriolety Lungo a Pescara vyba-
veny zákaznickou karoserií od věhlasné 
firmy Ramseier Worblaufen. Na stánku se 
o exponáty a informace návštěvníků stará 
Urs-Paul Ramseier, potomek zmíněné karo-
sářské firmy. Kromě těchto skvostů se Ver-
kehrshaus blýsknul dalšími exponáty z 60. 
a 70. let. Byly to dva Bizzarrini (jeden 
závodní), méně známý Lamborghini Mar-
zal a konceptní vůz Lancia Sibilo od Bert-
oneho, na šasi stratosu. 

Návštěva ženevského salonu se tedy 
vyplatila i veteránistovi.

Jiří W. Pollak

Alfy, Lungo a Pascara, stojí po osmdesáti letech zase na autosalonu v Ženevě

Superleggera Milano vymodelovala jména hodného nástupce Disco volante z 50 let

Lancia Stratos ladí barevně s hosteskou a naopak

Bizzarrini se lišil od ostatních již v době své slávy

Konstruktér Franco Sbarro myslí i na děti – velmi bohatých rodičů, rozumí se…

Vedle klasických morganů stojí trojkolka poplatná době, na elektřinu

Tradiční značka Lagonda vsadila na pohon vodíkem, 
alespoň jako Concept car


