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Když chcete jezdit rolls roycem, nestačí mít jen peníze. 
Musíte k němu mít vztah a úctu. Stejně jako Martin  

Kot z českého rolls royce klubu.

Jedním prstem
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řidič:
jméno: Martin Kot  
byznys: obchodní ředitel FOXToys
první auto: žigulík po tátovi
současné auto: je jich hodně, 
ale běžně BMW 530d nebo 
Range Rover Vogue
auto snů: Lamborghini Espada
jaký jsem řidič: to musí 
ohodnotit někdo jiný
koníčky: veteráni, závody, zbraně, 
střelba a sport a Rolls-Royce 
Club (www.rollsroyceclub.cz)
cestující na zadním sedadle: 
Karel Kot, ředitel FOXToys

rolls-royce Ghost je pokračo-
vatelem jména vozu Silver 
Ghost z počátku minulého 
století. Designérům se poda-

řilo skloubit moderní střih s tradiční 
britskou noblesou a vznikl klenot na 
kolech, který má za cíl jedno. Svého 
majitele dokonale rozmazlovat. „Je to 
mimořádně pohledné auto. A kvalita je 
u něj patrná v každém detailu. vnitř-
ní vybavení přináší mnoho moderních 
prvků jako adaptivní tempomat, hlí-
dání jízdy v pruzích nebo promítání 
údajů na sklo před řidiče, zároveň však 
zůstává hodně klasických detailů, jako 
je spínací skříňka, ovládání světel, a ze-
jména klasické kulaté výdechy topení 
otevíraných vytahovacím chromova-
ným táhlem. Tento prvek naleznete 
v každém voze rolls-royce,“ vysvětluje 
Kot se zapálením.

A není se čemu divit. v současnosti má 
na čestném místě v garáži hned dva vozy 
rolls-royce. Jde o modely Silver Shadow 
verze i a ii. Společnost jim dělají také 
bentley Mulsane a T1. vášeň přerostla ve 
sběratelství, ale na vozy se jen nepráší. 
„S rollsem jezdíme na různé akce spojené 
s automobily, častým účastníkem je také 
na svatbách známých a pak samozřejmě 
pro radost. nejdelší cesta však byla při 
pořízení prvního vozu. Po koupi v nizo-
zemsku jsem s ním totiž domů jel po ose,“ 
říká nadšeně hrdý majitel.

Přece jen je ale o něco lehčí jezdit 
s moderním rolls-roycem než s těmi 
historickými. „Je to úžasný stroj, zase 

o třídu vyšší než předchozí modely. Jde 
o mimořádně pohodlné auto, kde je kva-
lita patrná na každém detailu. Samozřej-
mě vůz něco váží a vysoká hmotnost se 
nedá úplně zamaskovat, ale rolls se s tím 
vyrovnal se ctí. Mimochodem, vynikající 
je také posilovač řízení, Ghost se dá řídit 
jedním prstem tak jako správný rolls-
royce.“

Ghost je menší a levnější než mamutí 
limuzína Phantom. Přitom je ale rychlej-
ší. Jeho dvanáctiválec obdařený dvojitým 
přeplňováním je schopen na zadní kola 
poslat výkon 570 koní. To pak i 2,4 tuny 
těžký stroj vystřelí z nuly na stovku za 5 
sekund a překoná kdejaký sporťák. „Měl 
jsem možnost vyzkoušet mnoho špičko-
vých vozů od Maserati, Porsche až po Fer-
rari či Lamborghini. A myslel jsem si, že 
už mě nemůže nic překvapit. Ale musím 
uznat, že Ghost mě opravdu vzal za srdce 
a opět jsem si poupravil názor. Je to pro-
stě špička a všichni ostatní jsou trochu za 
ním,“ rozplývá se Kot.

Ale je možné považovat jeho závěr za 
zcela nezaujatý? vždyť auta jsou jeho váš-
ní i v práci. Jako ředitel firmy FoxToys 
prodává modely aut snů každý den. A po-
řízení jeho prvního rolls-royce bylo, jako 
by se sen zhmotnil. „Když jsem byl malý, 
táta s obrovskou slávou koupil video Sony. 
v té době to byla nepředstavitelná pará-
da, scházela se u nás celá ulice a sledovali 
jsme americké filmy. A téměř v každém 
pořádném filmu, jako je třeba Policajt 
z beverly Hills, se objevovaly luxusní vozy 
rolls-royce Silver Cloud, a zejména Silver 

Shadow. v té době to bylo prakticky nové 
auto. A tohle auto se mi strašně líbilo, táta 
ho zas měl spojené se zlatým modelem 
od firmy Matchbox. vždycky říkal, tehdy 
s nadsázkou: Tohle auto si jednou koupím. 
Jenže v té době to byl naprosto nepřed-
stavitelný sen,“ popisuje své seznámení 
s britskou klasikou.

o mnoho let později ale jeho otec 
rozjel úspěšnou firmu. A když se v pod-
nikání začalo dařit, objevily se i volné 
prostředky k pořízení jeho dávného snu. 

„Jednou jsem na internetu našel krásný 
zlatý rolls-royce Silver Shadow s bílou 
vinylovou střechou. Cena byla zajímavá, 
tak jsem hned běžel za tátou s tím, že to 
musíme koupit. Jenže táta je na rozdíl ode 
mě uvážlivý a moje nadšení hned zkrotil, 
nicméně jsme se dohodli, že se na něj po-
jedeme podívat. Zavolal jsem prodejci do 
nizozemska, vše domluvil a jelo se. Auto 
nebylo úplně v perfektním stavu, táta ho 
po prohlídce moc nechtěl, ale podařilo se 
mi ho přemluvit. Tak jsme ho koupili. v té 

době jsme tomu vůbec nerozuměli, takže 
jsme ho hned nechali nákladně zrenovo-
vat. Dnes bych ho koupil i zrenovoval za 
poloviční peníze. nicméně to byl začátek 
a máme ho dodnes,“ říká Martin Kot. 
Jeho rukama už prošlo pár zajímavějších 
a cennějších vozů rolls-royce. některé si 
nechal, některé zas prodal, ale ten zlatý 
Silver Shadow byl první a navždycky zů-
stane. nový Ghost by se mu líbil, a proto 
ho plánuje mít alespoň vystavený na letoš-
ním srazu českého rolls-royce Clubu.

auto: 
 
Rolls-Royce Ghost
výkon: 570 k
zrychlení 0–100 km/h: 5 s
maximální rychlost: 250 km/h
spotřeba: 13,7 l
převodovka: 8st, automat
kufr: 490 l
cena: 213 000 eur bez DPH
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