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vůz na silnici, ale za kulisami se disku-
tuje, zda takové pneumatiky vůbec exis-
tují. Úzká kooperace a časté schůzky mezi 
Michelinem a Christianem von Königsegg 
nasvědčují o problémech.

Hispanka postavila nádherné cestovní 
coupé vedle futuristicky karosovaného 
elektromobilu s vynikajícími parametry. 
Hispanka dojede díky extrémně aerody-
namické karoserii 400 km, max. rychlostí 
250 km/h. Chorvatská skupina konstruk-
térů vsadila na výkonnost, a to se jim letos 
podařilo – Rimac C Two má čtyři E-Motory, 
které dodávají 2000 PS a 2300 Nm. 
Za 11,8 sekund je na 300 km/h, max. rych-
lost udávají 412 km/h! 

Třetí skupina vystavovatelů se vyznačuje 
značnou fluktuací. Jeden rok nádherný stá-
nek a za rok nejsou k nalezení. Jinak je tomu 
u relativní střední kategorie mezi 300 000 
a milionem. Anglická firma David Braun se 
specializovala na auta připomínající známé 

Na jedné straně se v Ženevě tradičně 
prezentují globální automobilky 

s jejich bohatým výběrem modelů, letos 
více než loni, s rozšířenou nabídkou elek-
tromobility, která sahá až po bicykly! 
Mezi tuto smetánku se hlásí nově i Škoda 
Auto, když publikovala, že do dvou let 
bude mít 30 modelů aut, z toho nejméně 
10 elektrických.

Druhá skupina vystavovatelů sleduje 
pravý opak. Na jejich stáncích najdeme 
jedno až tři auta, částečně ve stadiu studie. 
Nápadné je, že málokteré z těchto aut dispo-
nuje motorem o méně než 1500 PS a jejich 
cena začíná někde u dvou milionu eur. Tyto 
firmy, namátkově Pagani, Königsegg s kon-
venčními motory a Hispano-Suiza nebo 
Rimac na akumulátory, prodávají téměř 
výlučně již na stánku. Často mají mezi sbě-
rateli i stálé zákazníky. 

Aristokratický Königsegg udává nejvyšší 
rychlost 480 km/h, což by byl nejrychlejší 

klasické a ceněné značky, jejich cena je ale 
podstatně vyšší a spolehlivost nepřímo 
úměrná. Variace na Bondův Aston Martin 
apod. Modely vybaví luxusem, V8 s kom-
presorem a 600 PS. Tento „retropaquet“ 
s novou technikou přijde na „pouhých“ 
700 000 a kšeft jí běží dobře.

Aston Martin originál, překarosovaný 
renomovanou Supperleggera Milano, nena-
dchnul jako kabrio, ale ani jako coupé. 
Zvláště v tmavém lakování, kombinaci tma-
vomodré metalízy a černé barvy, zmizely 
všechny rafinesy, které jsme viděli minulý 
rok ve firmě, tehdy ve světlém laku. 

Aston Martin potřetí: pokud se najdou 
zájemci, tak AM oživí legendární značku 
Lagonda. Vystavený kousek Vision Concept 
je ohromná cestovní aerodynamická limu-
zína. Se vším možným luxusem, a co už ani 
nepřekvapuje, je pohon elektromotory.

K těm extrémním sportovcům na aku-
mulátory se bezesporu řadí i Batista 
od Pininfariny s dojezdem 450 km 
a 1900 PS. Na stánku nás překvapila infor-
mace, že je plánovaná série 250 kousků 

Geneva International Motor Show
Ženevský Autosalon je nejen první velký veletrh sezony, ale 
na základě výpovědi odborných médií se stal nejdůležitější platfor-
mou automobilového roku.

Soukromou sbírku automobilů Abarth švýcarského sběratele zorganizoval Swiss Car Register

Klasické kupé Hispano-Suiza kontrastovalo s jmenovkyní Aerodynamické parametry hispanky se dotýkají nejnižších dosažitelných hodnot

Luxusní cestovní limuzína Lagonda čeká na investory

Estonské vozítko vyvolalo svou neúměrnou cenou 
negativní emoce
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po 2,5 milionech eur! Vedle toho se jeví 
1200 kg lehká Akula z uhlíkových vláken 
od britského výrobce Ginetta za necelého 
půl milionu eur „skoro zdarma“. A taky 
ano, na stánku jich prodali 14 ze série 
20 kusů.

Do počtu nesmí chybět potomek slavné 
rodiny Piech. Mladý podnikatel Toni Piech 
se rozhodl postavit po dlouhé době zase 
švýcarské auto. Jedná se – bude se jed-
nat – o elektromobil patřící do vyššího 
segmentu, jméno už má také: Mark Zero. 
Zvenku vypadá jako všechno, co už tu bylo 
– od jaguaru až po aston martin. Mladík 
s tlustou peněženkou sice krom show-auta 
žádné ještě nevyrobil, ale už plánuje do tří 
let vyrobit 10 000 kousků. Tolik tvrdí dědic 
firmy VW.

Několik stánků vystavovalo svá super 
kola, kde už jen jméno svádělo sednout 
na něj a odjet… Maserati měl podmanivý 
design, ale nemohli jej předvést. Škoda uká-
zala Model Klement, bez pedálů, obsluha 
nakláněním. Největší dojem udělalo kolo 
na vodík. Plně funkční s ohromným dojez-
dem, nula emisí – ale kde vzít jen tak vodík 
pro větší množství spotřebitelů?

Konečně něco pro milovníky automo-
bilové historie! Hommage k 70 výročí 
aut Karla Abartha se náramně povedla. 
Desítky aut, i taková, která už veřejnost 
po desetiletí neviděla, dokumentovala tvo-
řivost a výsledky práce automobilového 

a marketingového génia. V roce 1956 doká-
zal nemožné: jeho fiat 600 ujel za 24 hodin 
3743,6 km, což odpovídá průměrné rych-
losti 156 km/h! Abarth byl ochoten udě-
lat skoro všechno proto, aby měl úspěch. 
Účelově zhubnul přes 30 kg, aby se vešel 
do monopostu a zajel s ním osobně stý 
rekord pro vlastní značku.

Většina abarthů byla postavena na bázi 
fiatu a alfy. Vedle civilních verzí jsme 
obdivovali rekordní auta a samozřejmě 
i závodní speciály. Dokonce i jeden z maest-
rových soukromých vozů byl ke zhlédnutí! 
Elegantně decentní karoserie od Allemana 
(šestiválec Alfa) kontrastovala s rudými 
závodními škorpiony kolem ní. Nakonec 
malá pomluva: rodilý Vídeňan se zamilo-
val do Itálie, aniž by se kdy naučil pořádně 
italsky – jeho krédo bylo: „Nevadí, rozu-
mějí mi.“

Cenové šílenství dnes brání spoustě 
milovníkům v koupi klasického auta. 
Pak nepřekvapuje, že se daří replikám. 
Kvalitativně naprosto bezkonkurenční 
se jevily repliky spydera a speedstera. 
Do posledního detailu perfektní zpraco-
vání řecké firmy Replicarhellas vlastně 
nepřekvapilo – vždyť majitel a jeho zaměst-
nanci se vyučili v Zuffenhausenu. A hned 
druhý extrém. Estonská firmička vystavila 
trojkolku na akumulátory pro dva cestu-
jící. Červený povoz připomínající pová-
lečné invalidní vozítko v podprůměrném 

zpracování s neatraktivními technickými 
daty nabízeli za hrdých 50 000 eur – nepro-
cleno, nepřihlášeno!

Kdyby to nebylo publikováno, tak 
bychom si ani nevšimli, že letos zůstal stra-
nou salonu Opel, Volvo, Huyndai a Ford 
– vlastně málo, jiné veletrhy strádají pod-
statně více. Argumentem všech čtyř zna-
ček byla zvýšená priorita péče o svá místní 
zastoupení.

Na základě inovací a jejich reali-
zace v posledních čtyř letech jsem dostal 
za pravdu. Automobilový průmysl by mohl 
být daleko inovativnější – ale nechce. 
Automobilový průmysl je inovativní, jen 
když musí. Mobilitu alternativními zdroji 
smetal léta vehementně ze stolu. Nebýt 
posledních skandálů kolem dieselu, tak by 
jej vylepšoval ještě nejméně 15 let. 
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Stánek Umberto Palermo opečovávaly jako jediné na salonu hostesky vsedě

Edon Green a David Braun vsadili na klasické formy a moderní techniku, aniž by 
zneužívali použití ochranných značek slavných firem

Elegantní osobní vůz Karla Abartha od Allemana se náramně hodil k jeho vždy 
perfektnímu oblečení

Aston Martin aus Rho, Supperleggera Carrozzeria Milano

Klasika středně vysokého segmentu Puritalia – jak 
jméno praví, ryzí Itálie


