
1 Zářivě oranžové čalounění se k hravému vozu hodí, 
provedení nemá jedinou chybičku.
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Systém nabízí i sportovní ukazatele s monitorem 
přetížení, na jejich sledování však není čas.

Standardní ovládací konzole obsahuje fyzická tlačítka 
hezky po ruce, včetně stahování střechy.

Sportovní sedadla Mka klasické konstrukce, jsou 
mnohem komfortnější než karbonové skořepiny.

2 Dvojice červených tlačítek M je zcela konfigurovatelná, 
nejostejší režim máte pod palcem.

Vycházkový závodník
Dvě červená tlačítka na volantu a nebe nad hlavou? Vyzkoušeli 
jsme jednoho z nejostřejších, BMW M4 Competition Cabrio. 
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Motor: Zážehový šestiválec přeplňovaný dvěma 
turbodmychadly 
Objem motoru: 2993 cm³
Maximální výkon: 375 kW (510 k)
Maximální točivý moment: 650 Nm při 2750 1/min
Nejvyšší rychlost: 290 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 3,7 s
Kombinovaná spotřeba: 10,2 l/100 km
Převodový a brzdový systém
Osmistupňová automatická převodovka
Kotoučové brzdy na všech kolech
Délka/šířka/výška: 4794/1887/1395 mm
Rozvor: 2875 mm
Pohotovostní hmotnost: 1995 kg
Užitečná hmotnost: 425 kg
Objem úložného prostoru: 300/385 l
Objem palivové nádrže: 59 l
Základní cena: 2 619 500 Kč
Cena testovaného vozu: 3 099 460 KčBM
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Co se týká sportovních vozů, jsme milovníci spíše klasických koncepcí 
s manuální převodovkou, nejlépe atmosféricky plněným motorem 
a  spartánskou výbavou podřízenou čistě sportovní jízdě. Z aktuální 
nabídky vozů specifikace M se k tomuto ideálu blíží BMW M4 
v  základní konfiguraci, ale ostřejší varianta Competition také není 
k  zahození, je však pro jinou sortu fanoušků. Kabriolet s nádhernou 
zelenou barvou Isle of Man Green k pohonu používá velmi výkonný 
třílitrový šestiválec se dvěma turbodmychadly. Motor je ve variantě 
Competition naladěný na přesvědčivých 375 kW a pohání všechna 
kola. V případě sportovního režimu a vypnuté stabilizace můžete akti-
vovat pohon pouze zadní nápravy, tohle auto dokáže driftovat možná 
až příliš snadno. Enormní výkon na vozovku distribuuje osmistupňová 

automatická převodovka s hydrodynamickým měničem momentu. 
Objektivně vzato, převodovka je naprosto vynikající, řadí rychle a veli-
ce hladce. Sportovní vůz je však z větší míry o pocitech a zde by se nám 
líbila neurvalá a kopající dvouspojka. Karoserie Cabrio je v porovnání 
s běžnou skořápkou méně tuhá a podstatně těžší, když k celku přidáme 
ještě pohodlná sportovní sedadla místo karbonových skořepin, celek 
působí nadmíru přívětivě a komfortně. Otázka je, zdali plnokrevník 
má takový být. Purista by jistě řekl že ne, ale zákazníci zdaleka nesdílí 
tento názor. Pakliže jste nabyli dojmu, že je vůz vyměklý, jistě změníte 
názor během prvních ujetých metrů. Šestiválec má nádherně hladký 
chod a příjemný je i částečně reprodukovaný zvuk. Motor se sápe po 
otáčkách s ohromující lehkostí, zorné pole se změní v rozmazaný tunel 
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prakticky okamžitě po akceleraci. Dvoutunový sporťák je bezesporu 
oxymorón, v BMW však zvládají i nemožné. Na kvalitní silnici hmot-
nost takřka neodhalíte, projevovat se začne při častém přenosu váhy na 
klikaté nerovné silnici. Ovladatelnost vozu je excelentní, s trochou 
nadsázky se dá říci, že M4 je „hodné“ auto. Stabilizační systémy jsou 
skutečně na úrovni, stačí si pohlídat adekvátní nájezdovou rychlost do 
zatáčky a nemusíte se bát katastrofy. BMW M4 Competition Cabrio je 
sporťák pro lidi co milují nejen rychlost, ale i komfort. 


