
 

  

                       Reportáž z CAAPY             Renault 4CV na „běžné ježdění“ ? 

a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 

 

 

 
 
Vážení čtenáři, majitelé a příznivci historických vozidel 
 
   Je mi velkou ctí, že Vás mohu přivítat na stránkách zcela nového časopisu o starých autech, veteránech, 
oldtimerech či youngtimerech, na stránkách, které jsou věnovány starým autům všech značek, prostě 
veteránům.  
   Neuznáváme věčné dohady o tom, co je pravověrný veterán a co ne. Pro nás je veterán každé staré auto, o 
které se jeho majitel řádně stará a jako veterána ho provozuje. V tomto časopise se nicméně budete setkávat 
v drtivé většině z produkcí let 1945-1985. Co se týče jednotlivých značek, chceme se především věnovat 
běžnější produkci. Autům, které jste vlastnili, jezdili s nimi nebo je alespoň vídali. Takové Lamborghini 
Miura je nádherný a jistě skvělý vůz, ale my raději budeme psát o Fordech, Škodovkách, Fiatech, Simkách, 
Moskvičích, Mercedesech, Saabech, Toyotách nebo amerikách.  
   Najdete zde představení jak běžných typů, tak i odvozených modelů v jiných karosářských variantách, 
vozy známé i neznámé. Chceme Vám přinášet akce z veteránských podniků, především těch menších a 
méně známých, testy a řidičské zkušenosti s Vašimi veterány a spoustu dalších zajímavostí. Na těch se 
můžete podílet i vy. Máte doma dobové fotografie aut, které jsou dnes veterány nebo fotky z dalekých cest? 
Oskenujte a pošlete nám je emailem, rádi je využijeme v našich rubrikách. Samozřejmostí je znečitelnění 
RZ, vodoznak a nepředávání fotek dál. 
   Časopis bude vycházet jako měsíčník a bude ke stažení z našich webových stránek www.simcacentrum.cz 
a to zcela zdarma. Budeme se snažit o jednoduchost, přehlednost a hlavně čtivost. 
   A kdo jsme? Dva kluci, pro které jsou veterány víc než koníčkem. Vedle sebe jsme sice jak David a 
Goliáš, ale my s tím problém nemáme. 
   Pod synonymem Goliáše najdete dlouhodobého veteránského novináře, překladatele a nekompromisního 
fandu do aut, především z padesátých let a to jak amerik, tak i Simek - Pavla Kopáčka.  
   Davidem je pak zakladatel a dlouholetý president Simca klubu, nadšenec do poválečných veteránů, 
podnikatel, sběratel a renovátor – Michal Primák   
    
 
Držte nám v naší činnosti palce  
 
Příjemné čtení přeje „David a Goliáš“                                                       
 
 
  
 
 

  

Představení vozu Ford Taunus P5 
Reportáž z muzea v CAAPY 
Renaultem 4CV v „běžném provozu“ 
Svezli jsme se – MB W126 560 SEL 
Zajímavosti 
Reklamní plakát 



 

 

RECEPT  NA  ÚSPĚCH 

   Byly jich desetitisíce a potkávali jste je 
všude. Generace úspěšných a 
jednoduchých vozů, kterými tehdejší 
západní Německo ukázalo směr vývoje a 
pokroku. Neboť: pokrok tkví 
v jednoduchosti. Máme na mysli Fordy P5. 
Že neznáte? Ale ano! Byly jich stovky i u 
nás, nazývaly se Taunus 17M nebo Taunus 
20M. Anebo prostě Taunus … 
 
   Před dvěma desítkami let utichla nelítostná válečná vřava, a zanechala Německo, jeho průmysl a ideje, 
v troskách a popelu. Ale přišla pomoc bývalých Spojenců, do úřadu nastoupil Konrad Adenauer a po jeho 
reformách letěla křivka rozvoje státu do strmých výšin.  
   V I. polovině 60. let byly životní podmínky dávno normalizované. Západnímu Německu (NSR) a jeho 
obyvatelům se vedlo lépe, než kdykoli předtím. Majetkové poměry obyčejných rodin dovolily přesun od 
motocyklů přes vozítka až k plnohodnotným kvalitním produktům německé provenience.  
   Co se mezitím dělo u Fordů? Bývalý průmyslový gigant ležel po válce v sutinách.  Až v roce 1948 sjíždí 
z pásu slavnostně vyzdobený první Taunus – vyrobený ovšem na lisovacích formách předválečného modelu. 
Nový vítr zavál až v roce 1952, přinesl pontonovou karoserii, další řada připomínala tvary amerických 
silničních obrů, a pak následoval pravý opak – Ford, který kvůli jeho oblinám, lid pojmenoval „koupací 
vana.“  
   V září 1964 dychtili fandové „modré švestky“ po novinkách. 
Ledacos se proslýchalo, odborný tisk spekuloval, napínal i 
mlžil. Až přišlo odhalení na otáčivém podiu za zvuků fanfár! 
Ford se opět trefil do černého. Nový Taunus (v továrním 
označení P5) byl dědicem úspěchů předchozího modelu. 
Základní design byl v podstatě zachován, změny spočívaly 
v dosazení hran, prolisů a prvků, majících vzbudit dojem zeštíhlení. P5 byl už od pohledu širší a delší, 
s nádechem reprezentativnosti. Jakoby tvořil třídu sám pro sebe.  
   Dávno před slavnostním debutem se uvažovalo o rozšíření motorové palety. Ford a jeho největší soupeř 
Opel přišli prakticky současně se šestiválci, Opel s řadovým, Ford s „véčkem.“ Tím automobilka vyšla vstříc 
touze zákazníků po silnějším motoru, a vzniku modelu 20M nestálo nic v cestě. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   Nový Taunus nabízel v nejlevnějším provedení čtyřválec 1500 ccm (původem z roku 1955), s výkonem 
zvýšeným na 60 koní a kompresním poměrem 8,0:1. Motor mohl spalovat benzin Normal, nenáročné 
zákazníky uspokojil, ovšem do temperamentu mu dost chybělo. Motor 1700 ccm vycházel z 
„patnáctistovky,“ písty byly stejné – zvýšení objemu bylo dosaženo jinou hlavou válců. Vzrostl výkon (70 

koní) i kompresní poměr (9,0:1), takže si takto vybavený 17M mohl troufnout na alpské silnice i levý 
dálniční pruh. Dobové testy oceňovaly především naprosto klidný běh motoru i při plném zatížení. Pouze 
tankování se odbývalo pod nápisem Super.  
   Pozdější alternativou byl motor o stejném objemu, ale s výkonem redukovaným na 65 koní, který žádal jen 
nízkooktanový Normal. Tento nepříliš obvyklý postup se většinou setkal s kroucením hlavou, ale šetřílci se 
tetelili blahem. 
   Naprostou novinkou byly vidlicové šestiválce. Ze shodného objemu 1998 
ccm  vycházela výkonově rozdílná dvojice.  Slabší „šestka“ s kompresním 
poměrem 8,0:1 nabízela 85 koní a stačil jí Normal, provedení TS volalo po 
Superu, ale majitele odměnilo výkonem 90 koní. Barevné prospekty a 
výřeční prodavači ovšem taktně pomlčeli o zvýšené žíznivosti „téeska,“ 
osobně jsem ji zažil, a TS občas dosáhl spotřeby americké střední třídy. 
Předností šestiválců bylo menší zatížení motorů a elasticita již od nízkých 
otáček. TS byl ve své době dokonalým dálničním vozem.  
   Inovace přinesla do složitějších agregátů i dosud nepoznané závady. 
K častým defektům zapalování přispěla (údajně) již z výroby nedokonalá elektroinstalace, složitější 
karburátory zase majitelům připravily nepříjemné překvapení v zimě nebo v chladných horských oblastech.  
Pomineme-li podobné důvody k rozladění, byly Taunusy nenáročné, prostorné a dostatečně pohodlné. 
Závodit se s nimi nedalo, šestiválce od Fordů na výkony konkurence neměly. Tehdejší styl jízdy se ovšem 
značně lišil od dnešního pekla, takže P5 ve všech směrech plně vyhovoval.  
   Výrobce standardně nabízel karoserie tudor a sedan, STW (s tradičním názvem Turnier) volitelně s třemi 
nebo pěti dveřmi. Mimoto se dodával specialisovaným firmám ke stavbě užitkových modifikací, např. 

ambulance či funerální vůz. Zajímavou, ale velmi nákladnou alternativu představila karosárna Deutsch, 
která nabízela konverzi na dvoudveřové cabrio.  Podle výše vašeho konta jste si mohli zvolit standardní 
nebo příplatkovou výbavu vybraného modelu. Příplatková zahrnovala svislé nárazníkové členy s pryžovým 



 

 

zakončením, ozdobný leštěný plech na zadním čele, více chromovaných ozdob, běloboké pneumatiky, 
couvačku, vlněné koberečky a u kombíků čalounění zavazadelníku. 20M měl tuto výbavu již v serii a 
špičkový 20M TS jste si mohli dopřát i jako elegantní dvoudveřový hardtop. TS měl navíc dělená přední 
sedadla, čtyřstupňovou převodovku, volant v barvě vozu a chrom doslova kolem dokola. 
   Za volantem čekalo řidiče příjemné překvapení. Řízení šlo lehce a příjemně, řazení (seriově většinou 
třístupňové) bylo jednoduché a přesné. Páka pod volantem měla aretační knoflík na hlavici, umožňující 
odblokování a zařazení zpátečky. 
   Nyní trochu techniky: v návaznosti na větší karoserii vzrostl i 
rozchod kol, takže Taunus vypadal proti „úzkokolejnému“ 
konkurenčnímu Opelu dospěle. P5 jezdily na pneumatikách 6,40 x 13. 
Některé modely již měly vpředu kotoučové brzdy, posilovač (nepleťte 
si to se servobrzdami) byl k mání jen za příplatek. Všechny motory 
bylo možné zkombinovat s dobře odstupňovaným „čtyřkvaltem,“ 
třírychlostní manuál měl zase výhodu v městském provozu. Řidič 
nemusel prakticky řadit, většinu trasy mohl jet na přímý záběr. Dělená 
kardanová hřídel přispívala k jízdnímu komfortu.  
Od září 1966 se v příplatkovém katalogu objevuje automatická 
převodovka. Samozřejmě díky americkému vlastníku celého 
koncernu, protože v polovině 60. let byla automatika u této třídy vozů v Evropě ještě raritou. Jednalo se o 
velmi spolehlivý systém Taunomatic, konstruovaný v USA, kde pod americkým názvem spolehlivě sloužil 
v menších modelech Falcon a Fairlane. Řazení bylo plynulé, hydraulický ráz prakticky žádný, ovšem 
akcelerace prabídná – tady byl výkon motoru jasně nedostatečný. Automat se dodával pro všechny modely, 
s výjimkou nejslabšího 1500 ccm.  Příjemně překvapilo topení a odvětrávání, čerstvý vzduch se dovnitř 
dostával (dodnes používanými) stavitelnými a otočnými klapkami.  
   STW Turnier si pořizovali většinou živnostníci, obchodní cestující a velké rodiny. Pro komerční účely 
uvedl Ford na trh ještě menší množství panelových dodávek (dnes patrně nejvzácnější model). Kombíky 
byly k mání ve všech výkonových variantách, včetně TS, a rovněž i s automatickou převodovkou. Turnier 
dostal i originální chromovaný střešní nosič.  
   Zastavme se ještě na chvíli u luxusního hardtopu, který stál na vrcholu modelové palety. Exkluzivní coupé 

se dodávalo výhradně s dvoulitrem, v provedení 
20M nebo 20M TS. Interiér dostal to nejluxusnější 
vybavení, dělená přední sedadla a řadící páku na 
středovém tunelu. Tato sportovní úprava však 
znamenala zásah do konstrukce karoserie. Řidič a 
spolujezdec to pocítili menším prostorem pro hlavu, 
a na zadní lavici se vzrostlý jedinec většinou 
nedostal. 
   Taunus P5 se těšil celoevropské oblibě a vyvážel 
se i na ostatní kontinenty. V roce 1967 však 
prodejní statistiky vykázaly prudký pokles zájmu, 
především odlivem zákazníků ke zcela novému 
Opelu Rekord C. Zájem o Taunus vystřídala 
stagnace – v posledním období výroby dokonce o 
50%! 
   Labutí písní P5 se stala zvláštní pětitisícová serie 

sněhobílých 17M. S nadějí na oživení zájmu ji Ford poslal na trh v květnu 1967. Bohužel – i bílé elegantní 
karoserie se proměnily v černou smůlu: nic nepomohlo, správní rada si naostřila tužky ke škrtu za výrobou 
P5. Zkušební jezdci proháněli nové a maskované P7a (o těch si povíme jindy), ale na 700.000 vyrobených 
P5 svět nezapomněl. Právem … 
 



 

 

   Dovolte mi několik osobních vzpomínek na tyto úhledné a pohodlné Fordy. Relativně dost jich do tehdejší 
ČSSR dovel Tuzex jako ojetiny, určené k prodeji za bony či valuty. Individuální dovoz tu také byl, takže 
Taunusy P5 sloužily v běžném provozu ještě koncem 80. let. 
Sám jsem vlastnil postupně tři auta, z toho jen jedno jezdilo. Měl jsem 17M (1700 ccm), který jsem 
zachránil před devastací na vesnici, pak 20M, a nakonec jsem asi dva měsíce jezdil s kombíkem 20M. Byl 
vybavený „tříkvaltem“ pod volantem, měl úžasně elastický motor, ovšem spotřebu se mi nepodařilo 
stáhnout pod 15 l/100 km. Na vině ale mohl být i původní motor, který bez repase najel přes 300.000 km. Je 
zajímavé, že tento Ford, vyrobený v roce 1965, k nám byl dovezený až v roce 1982! 
   Všechny Fordy můžete spatřit na přiložených snímcích. 

Sympatické Fordy provázely své majitele         Tahle „pé pětka“ měla skončit odstavená mezi           Když Ford dosloužil, majitel jej odstavil  
   na každém kroku – třeba i za krásami           hnojištěm a ohradou pro prasata, dána napospas         bez výčitek. Jediným kamarádem zůstal 
                    Skandinávie                                 počasí a chuligánům. Naštěstí jsme ji osvobodili.                     malý zrzavý kocourek. 
                  

     Odvážné čelo šestiválcového 20M                     Konec všech snah. Pouhé memento.            Dvoudvéřové hardtopy jezdily i u nás. 
    V době pořízení fota nejel už přes             Tento jezdil v okolí Jihlavy a majitel za
        deset let                něj chtěl 30 000,-Kč. Psal se rok 1998. 
  

    
   Některé P5 měly štěstí, že skončily                  Elastický šestiválec, hladce řadící tříkvalt,              Neuvěřitelné, ale pravdivé: tenhle Ford 
v autobazaru, jako tento 17M na snímku          úžasně prostorný a pohodlný interiér, náchylnost           jezdí denně v běžném provozu, stíhá 
                     z roku 1993                                 k přehřívání a průměrná spotřeba 15 litrů – moje        pražské tempo, má najetých půl milionu 
                                                                              zkušenosti z několika týdenního užívání                           km, a za sebou jeden výbrus. 

 
Text Pavel Kopáček                           Foto: Pavel Kopáček a archiv redakce 



 

 

 

MUZEUM CAAPY V PA ŘÍŽI   
 
           Muzea veteránů jsou různá. Celosvětově známá, oplývající nejstaršími veterány za 

desítky milionů korun, i podstatně skromnější, dělající radost svému majiteli 
v zapadlé vesnici ve stodole. Najdete jich na veteránské mapě stovky, možná 
tisíce. Jedno ze zajímavých, je muzeum  automobilové továrny v Poissy v Paříži. 
   Na tomto severozápadním předměstí Paříže se v roce 1937 rozhodl FORD 
postavit svoji továrnu a vyrábět zde osobní automobily. Ačkoli továrnu začal 
stavět hned v následujícím roce, teprve po II. světové válce mohl spustit výrobu. 
Ale již v roce 1954 celou továrnu prodal Simce. Ta sem převedla svoji výrobu 

z již nevyhovující továrny v Nanterre a vyráběla zde své vozy do konce 
sedmdesátých let, kdy byla Simca prodána, jejím tehdejším vlastníkem, americkým 

Chryslerem, koncernu PSA. Několik let se tu vyráběly vozy Simca, ale již pod značkou Talbot. Od roku 
1986 do současnosti se zde vyrábějí vozy Peugeot.  
   Muzeum bylo založeno v roce 1984 a od té doby shromáždilo více než 70 vozů, které představují průřez 
výrobou všech značek zde v Poissy. Nejvíce je zastoupena značka SIMCA. Protože zde vyrobily 90% jejích 
modelů, bylo sem dodáno i několik zbývajících, a najdete zde tedy ucelenou výrobní řadu. Tu doplňuje 
několik vozů z produkce FORD SAF a několik málo Peugeotů. Součástí muzea je i renovační dílna.            
   
Muzeum najdete na adrese:  
CAAPY       Tel: 01 30 19 41 15 
212 Boulevard Pelletier     Email: caapy@peugeot.com 
78955 Carriéres-sous-Poissy     www.caapy.net  
 
   Navštívit ho můžete i bez objednání, a to v pondělí od 14 – 17h nebo v sobotu 9-12 a 14-17h. Raději ale 
doporučujeme svoji návštěvu objednat. 
 
    Každé správné muzeum má mít nějaké rarity. Zde je to třeba autentická Simca Ariane, která překonala 
celkem 57 světových rekordů na autodromu v Miramas, kde ujela 200 000km průměrnou rychlostí přes 
100km/h. 

   Prototypem, nikdy do výroby neuvedeným, je zelená Simca 936. Vznikla v polovině šedesátých let jako 
městské vozítko. Pohání ji motor 944 ccm ze Simky 1000, zde je však uložen vepředu napříč, jako u Simky 
1100. Exponát je v perfektním stavu.   
 



 

 

 

 
Expozice vozů je doplněna montážními přípravky, 
modely vozů, obrazy i výkresy dílů. Můžete zde 
zhlédnout prototypy motorů i některé jejich řezy. 
Najdete tu i zajímavou kolekci pracovních oděvů, 
dobových i současných suvenýrů, samozřejmě s logem 
SIMCA. Vše je vkusně sladěno a je tu cítit přátelská 
atmosféra, a to i díky pracovníkům muzea. Na obrázku 
je model 1:1 vozu Simca Horizon, který později získal 
titul Auto roku. Množství takových modelů 1:1 údajně 
nedávno nabízela mladoboleslavská Škoda k prodeji. 
Škoda, že touha po zisku z nových modelů občas 
převáží úctu k historii. Zrovna takovéto věci by měly 
mít své místo právě v muzeu.  
 
 
Jeden z prvních vozů Simca, model Simca–Fiat 6CV       
Tento  vůz  byl  nejdříve  vyráběn  jako Fiat 508 
Balilla. Následně ve Francii jako Francaisse Fiat 6CV, 
po založení společnosti S.I.M.C.A. jako Simca – Fiat 
6CV. Minimálně jeden z vozů této řady je údajně 
v České Republice. Vůz jsem ovšem neviděl, tak 
nemohu informaci ověřit. Vedle vozu je pamětní deska 
dlouholetého presidenta společnosti S.I.M.C.A. pana 
Henriho Theodore Pigozziho, francouzského 
průmyslníka s italskými kořeny.     
 
 
Ford Cométe. Tento vůz prodával jak Ford, tak i 
Simca, která kromě továrny koupila i celou výrobní řadu. Výroba vozů Ford Cométe a Vedette byl vzápětí 
ukončena. Spodové motory V8 se však objevily ve vozech Simca Vedette.  

Kdo dnes ví, že ve Formuli 1 závodila, mimo jiné, i stáj Talbot? Tento Talbot-Ligier JS-17 stáje Talbot 
Gitanes pilotoval J.Laffite.                                                        Autor: Michal Primák      Foto: archiv autora                



 

 

          
                                Dobovka                                                                       Z archivu čtenářů 

 
    Někdy kolem roku 1975 se tahle hezká slečna nechala pozvat na                    Zde je prostor pro Vaše fotografie. Zašlete nám fotku  
  projížďku naleštěnou Škodou 1102. Jak to celé dopadlo nevíme,                    svého vozu z dalekých cest, dobovou , nebo jinak zajímavou  
                     ale slečna se usmívá a Tudor rovněž                          (pk)               fotku. Podmínkou je Vaše autorství fotografie.     (J.Voříšek) 
 

                   Mrtvolka                                  Hádanka 

        Koberec spadaného listí zakrývá kontury Octavie. Sněhová                     Poznáte, co se skrývá pod grafickou kamufláží za automobil? 
               nadílka ji pak připraví přikrývku  zimnímu spánku, aby s jarem                                                              (mp) 
              opět procitla do dalšího roku marného čekání na zachránce (pk)  
                                                       

                                                                                             Co už u nás nejezdí 
 
   Tento TalbotTagora  prošel   
  renovací všech celků. Zbývala  
drobná práce na karoserii a nový   
  lak. Toho se již vůz nedočkal. 
Fotka z cesty na dovolenou v srpnu 
roku 2005. Cestu ukončil nákladní 
Mercedes, který nedal přednost z 
   vedlejší silnice.  Věčná škoda.      
                       (mp) 
 
 

 



 

 

                         Z dalekých cest                         Hrálo ve filmu 

       Simca 1100 TI z roku 1974 na západě Francie u klášteru             „Trvám na opakování ceremoniálu“ - kdo by neznal tuto hlášku z jednoho 
                     Saint Michel. Foto z roku 2002  (mp)                  z nejúspěšnějších českých filmů, kde si zahrála i tato Alpine A110 (kp) 
           
                                                                        

Reklamní snímek                   

 
                                                                                                           (archiv pk) 



 

 

Říkáme  mu  „Pepatuning.“ 
 
Do ťukání klávesnice se z parkoviště 
ozývá zvuk motoru. Ovšem nikoli 
ledajaký, ale jadrný, zpočátku temně 
bručivý, pak také trochu vyzývavý a 
nakonec jásavě vítězný, než po 
prošlápnutí plynu ztichne. Vyhlédnu 
z okna – ano, nerozlučná dvojice 
kamaráda Pepíka a jeho „želvičky“ 4 CV 
postává na parkovišti. Všeho nechávám a 
jdu dolů…. 
 
   Chmury československé nabídky motorových 
vozidel v polovině 50. let na chvíli rozjasnila zpráva o dovozu populárního francouzského Renaultu 4CV. 
Tento malý poválečný zázrak zchudlé Francie si po celém světě získal sympatie, postavil na kola mnoho 
rodin s menšími výdělky, a nakonec se stal legendou – prvním „Francouzem,“ který opustil výrobní linky ve 
více než milionovém počtu. 
   Nasedáme, zkouším svou neskladnou postavu vtěsnat vedle řidiče a nakonec se mi to podaří. Ale to už 
s brumláním naskočí malý čtyřválec za zadními sedadly a „brouček“ se na jedničku plíží z parkoviště. 
Vyjíždíme na městskou komunikaci, za chvíli je tam dvojka, vzápětí trojka a při třicítce zkušená řidičova 

ruka řadí poslední stupeň. Vyhlížím 
maličkým předním okénkem, sleduji 
filigránské přístroje a opatrné zacházení 
s více než půl století starým strojem. „To je 
ještě starej poctivej motor s dlouhým 
zdvihem,“ nechává se slyšet majitel a 
dodává: „ten bere hezky odspodu a já si 
řadím tak, jak to dnešní auta nesnesou.“ Má 
pravdu, elasticita motůrku je udivující, a za 
chvíli již pobíhám s foťákem kolem auta. 
Pepík pokračuje ve vyprávění: „To víš, 

v tom dnešním provozu se trochu bojím, ale dámy se usmívají, když jedu okolo, a mladý kočky můžou na 
želvičce nechat oči“ – prostě v každém chlapovi je kus lišáka!! Máme z 
poloviny nafoceno, a jedeme na druhé místo. To ale jedu ve svém autě a 
želvička čiperně utíká, nějak ji ne a ne dostihnout. Až ke mně proniká 
sympatický zvuk motoru, meziplyn při řazení dolů a hřeje mě pohled na dnes 

již zapomenuté krásné tvary v uniformitě 
současné produkce. Dojíždíme na druhý 
„fotoflek“. Tentokrát je to malý zbytek 
původní císařské silnice do Budějovic, 
pokrytý kostkami, lemovaný starými 
žulovými patníky a zvoucí svým klidem 
k zasnění. Ideál.  
   Želvička se otáčí, Pepík vystupuje a 
začíná leštit poslední nečistoty, které vidí 
snad jen on … „To víš, na zimu se musí  



 

 

trochu nachystat, poleštit, nakonzervovat, natřít spodek,“ 
vyjmenovává činnosti, které dělá už řadu let. „Tohle je 
dáma na denní ježdění,“ klepe na plech, rezonující 
zdravím. „Když se rodina rozrůstala, musel jsem udělat 
zahrádku, aby se mi tam všechny krámy vešly, a někdy 
mi renaultík slouží i jako stěhovák.“ Mohu potvrdit, 
mnohokrát byl majitel u nás, a odjížděl s nákladem dřeva 
na střeše. Jeho 4CV vypadal obložený jak vozítka občanů 
bývalé DDR na cestě do Vysokých Tater. „Všechno se 
musí s rozumem, jezdit je potřeba opatrně. Nějaký díly 
mám, ale sehnat něco je čím dál těžší. Na dovoz z Francie 
nemám peníze, tak to řeším svépomocí.“  
   Z mého auta vylézá syn s harmonikou, staví se 

k přednímu blatníku a hraje „Nebe nad Paříží“- aby 
se Renaultík cítil jako doma. Na kapotě leží placatá 
čepice a vedle čeká láhev červeného vína. Otevřít? 
Neotevřít? Určitě ne, to je pouhá dekorace ze země 
galského kohouta… Končíme focení. Poslední 
záběr želvičky ve zpětném zrcátku a vracíme se 
zachmuřeným prosincovým odpolednem domů. 
  „Sakra, mohl jsem vzít techničák, ale to je fuk, já 
to vím stejně zpaměti.“ Pepík je živá kronika svého 
plechového kamaráda: „Byl vyrobený v roce 1955, 
u nás jej koupil o rok později nový v Mototechně 
jakýsi předseda Autoklubu z Jihlavy a měl ho pět 
let. Pak byl rok v Pelhřimově, a od roku 1962 
garážoval u třetího majitele v Sezimově Ústí.. Já 
jsem čtvrtý majitel a koupil jsem ho v roce 1975.“ 
Jenže všichni známe náchylnost „Francouzů“ ke korozi, tak už v roce 1976 byl stav 4CV tak povážlivý, že 

bylo nutné provést 
kompletní repasi 
karoserie i mechanických 
částí. „Začal jsem shánět 
taky jinou převodovku, 
protože původní motor a 
tříkvalt byly 
nevyhovující. Vyrobil 
jsem si vozík, a ten 
potřeboval pár koníků 
navíc. Tehdy ještě šlo 
koupit skoro všechno, tak 

jsem narazil na silnější motor a čtyřstupňovou skříň z novějšího modelu.“  Ale jak se dále dovídám, i tento 
motor už je po GO, má nové francouzské písty a vložky, renovace se dočkala i převodovka. Není divu, 
Renault už má najetých 200.000 km – ještě k tomu v podmínkách slunné Francii značně vzdálených.  
   A co budoucnost? Přece jenom roky letí … „Auto se snažím zachovat pro vnuka,“ nezapře majitel roli 
hrdého dědečka, „jezdím sám, ale vnukovi ho půjčím, už ho učím jezdit, a to je mu teprve deset!“ 
   Pepík se zamyslí, všechny chvíle s milým autíčkem asi nebyly jen veselé: „Sám jsem neboural, ale dvakrát 
mě nabořili. Jednou na parkovišti u mlékárny, a pak nějaká splašená ženská se stovkou škodovkou. Vlítla do 
křižovatky, manželka vykřikla, já to strhnul, ale stejně se mi podívala do blatníku. Takže oba zadní blatníky 



 

 

jsou měněné.“ Majitel jezdí většinou po táborském 
okrese, ale nebojí se ani delších cest, občas se 
podívají za příbuznými do Loun.  
   „Na veterány jezdím tady v Táboře, vždyť to víš 
sám. Nikam dál nejezdíme, dvakrát ročně to stačí. 
Uvidím se se známými, popovídáme si, a želvička se 
projede se stejně starými kamarády.“  Pak se chvíli 
bavíme o STK, tou autíčko prochází bez problémů a 

všichni si ho chodí prohlížet, a když stočím řeč na povinné 
ručení, odpovědí je mi šibalský úsměv a stručné sdělení: „My 
už máme svůj věk, tak platíme 380 ročně …“ Ale nezáviďte – 
za touto cifrou se skrývají dny a týdny usilovné práce na autě, 
které nebylo na takový věk stavěné, nemá žádnou moderní 
vymoženost a – po pravdě řečeno – není už dnes mnoho těch, 
kteří by jej dovedli rozjet na první pokus. 
   Dopíjíme kávu a je čas na rozloučení. Pepík vstává, dává 
dětem bonbóny, podáváme si ruce … Z parkoviště zazní 
drnčení starteru a želvička pomalu odjíždí. Stojím u okna a 
usmívám se Pepíkově poslední větě: „Na vozidlo s dámským 
znakem já nedám dopustit …“ 

 
 
   
 Jménem redakce i jménem svým děkuji panu Josefu 
Chocholovi za nezištné přistavení auta, umožnění 
fotografování a za vzpomínky, které potěšily. 
 
 
Základní technická data: 
 
Kapalinou chlazený řadový čtyřválec umístěny vzadu 
Objem 747 ccm 
Vrtání x zdvih  54,5 x 80 mm 
Kompresní poměr 7,75:1 
Výkon 22 koní při 4300 ot/min 
Nejvyšší rychlost 100 km/h 
Čtyřstupňová převodovka, řazení na podlaze, pohon 
zadních kol  
Bubnové brzdy na všech kolech 
Rozměry: D x Š x V 3640 x 1430 x 1420 mm 
Pohotovostní hmotnost  570 kg 
Období výroby  1947 až 1961 
Vyrobeno celkem 1.105.543 kusů (mimo upravených verzí, soutěžních speciálů a individuálně 
karosovaných modelů) 
 

Text Pavel Kopáček                           Foto: Pavel Kopáček a archiv redakce 



 

 

„PROSÍM, PANE MINIST ŘE“ 
  
Pokud jste v osmdesátých letech byl mafián 
nebo diplomat, měl jste prakticky jen jedinou 
možnou volbu – Mercedes třídy S. Ve své době 
mu konkuroval pouze Rolls-Royce Silver Spirit 
a ten se nehodil ani mafiánům, ani diplomatům. 
Zato každý, kdo měl 147 000,- DEM a 
potřeboval dát své bohatství na odiv, nemohl 
jet v ničem jiném.   
 
   I když nejsem ani mafián, ani diplomat, sedím 
teď za volantem nejvyšší verze „eSkového“ 
Mercedesu, prodloužené „pětsetšedesátky“. 
Správné označení Mercedes-Benz W 126 560SEL znamená, že se jedná o řadu 126 s motorem 5,6l 
v prodloužené variantě „Lang“. Je sice týden před Vánocemi, ale solit ještě nezačali, je pár stupňů nad 
nulou, takže není žádný důvod, proč si nedopřát předvánoční vyjížďku.     
   Pokaždé, když přistupuji k masivním dveřím tohoto vozu, je to zvláštní pocit. Není to jako odemykat 
běžné auto, zde odemykám Mercedes. Usedám do tmavého interiéru a s těžkým, kovovým bouchnutím 

zavírám dveře. Celý interiér je v černé kůži a dřevě. 
Voní, že bych ho poznal poslepu. Ostatně jako 
všechny auta z mé sbírky. Ani dva stejné modely 
nemají uvnitř stejnou vůni. Rozsvěcuji kontrolky 
zapalování a spouští se dvě benzínové pumpy a 
dopravují tak porci Naturalu 98 do motoru. Otáčím 
klíčkem a motor se zaburácením naskočí. Není to 
žádné přátelské blblání, tato „véosmička“ 
upozorňuje okolí, kdo je zde pán.             
   Než se otevře brána a vypustí tak tento „tank“ na 
silnice, je pár vteřin porozhlédnout se po vnitřku 
vozu. Působí solidním dojmem, bez módních 
výstřelků. Vše je tam, kde má být. O nějakém extra 
pohodlí se sice mluvit nedá, francouzské vozy o 
několik tříd níž, jsou na tom lépe, ale je zde všude 
dost místa a člověk se tak cítí příjemně. Zařazuji na 
voliči automatické čtyřstupňové převodovky jízdu 
vpřed a vyplouvám.  
       Po hrbolaté cestě mezi řevnickými domy musím 
pomalu, cesta je dost vymletá. Alespoň jedu 
důstojně, jak to tomuto vozu sluší. Prvním cílem je 
nedaleká čerpací stanice, kde začíná skoro každá má 
cesta. Třistakoňový „pětiapůllitr“ se vůbec nestydí a 
klidně dokáže vyprázdnit devadesátilitrovou nádrž 
během dvou-tří hodin. Ale já s ním takto nejezdím, 
tak tankuji půl nádrže a za obdivných pohledů 
ostatních řidičů popojíždím k ručnímu mytí, abych 
spláchl prach z vozu po několikatýdenním stání. 
  



 

 

   Konečně je vůz připraven tak, jak má být. Čistý, s dostatkem benzínu, za pěkného počasí a prohřátý na 
provozní teplotu. Vyrážím městečkem k volné silnici. Pokud auto pomalu pluje vesnicí, je to příjemné. 
Předpokladem je ale dobrý stav silnice. Nízkoprofilové obutí je sice krásné a v zásadě originál (doplňková 

kola AMG se 17´´ 
pneumatikami), ale cítíte 
každou díru. A to tak, že 
křičíte „Au!!“ místo auta. 
Motor se převaluje 
v patnácti stech otáčkách a 
já se blížím k hlavní 
silnici. Lehce sešlapuji 
plyn a plynule se řadím do 
pravého pruhu. Jenže tam 
je děr víc, sešlapávám 
znovu plyn, s podřazením 
vyrážím do pruhu levého. 
Rychloměr se ustálí na 
nějakých 120km/h, prostě 
pohodová nedělní jízda. 
Když zmizí ostatní auta za 
mnou, přepínám 
z ekonomického na 
sportovní režim, 
nechávám vůz zpomalit na 
nějakých 80km/h a prudce 

zamáčknu plyn do podlahy. Dvojitý kickdown poručí převodovce podřadit o dva stupně, vteřinu se nic 
neděje a pak se Mercedes rozeběhne vpřed s mocným řevem osmiválce. Ručička rychloměru se postupně 
posouvá k vyšším hodnotám. Příjemné je to do nějakých 150km/h. Ve vyšších hodnotách je již třeba 100% 
soustředění na řízení, neboť máte pocit, že víc letíte, než jedete. Ne, že byste neměli kontrolu nad řízením, 
ale proud vzduchu pod vozem je velký a brzdy slabší než brzdy dnešních aut. Naproti tomu motor pracuje 
nejlépe v rychlostech mezi 180 – 230km/h, ale to již potřebujete teplý a kvalitní povrch vozovky a nejlépe 
nulový provoz. Po pár minutách 
takové jízdy jste ale tak vyšťaveni, že 
se vrátíte k normálnějším rychlostem. 
Na maximálku zapomeňte, přeci jen je 
motor již 23 let starý. Sice má vůz 
najeto pouhých 138 tisíc kilometrů a 
je v bezvadné kondici, cena generální 
opravy je ale vysoká.  



 

 

   Zastavuji a dělám několik fotek. Auto je skutečně krásné. Na 
kolech AMG sedí o kousek níž k silnici a šedočerná metalíza mu 
rovněž sluší. Ve spojení s dostatkem chromu tvoří harmonický 
celek. Mercedesáři říkají, že vozy řady 126, tzv. velké číny, jsou, 
spolu s vysoce kvalitní řadou předimenzovaných „stodvacetčtyřek“ 
posledními dobrými Mercedesy. Já ještě dodávám, že řada 126 je 
řada posledních pěkných Mercedesů. To je sice subjektivní pocit, 
ale nikdo mi nevymluví, že plast na autech je hezčí než chrom.   
   Sluníčko, které na chvilku vykouklo, je již pryč a my se pomalu 
vydáváme domů. Klidnou pohodovou jízdou „na kochačku“. Tak se 
auto cítí nejlépe a koneckonců nejen auto. Letos to byla zřejmě 
poslední cesta. V rádiu hlásí namrzlé silnice po celé zemi, tak to asi 

brzy dojde i sem. A v tom počasí tento krasavec nevyjíždí.  
   Ale již brzy přijde opět jaro, okolí silnic se zazelená, a já opět ucítím tu vůni interiéru tohoto mimořádného 
vozu. 
 

        Základní technická data: 
 
Kapalinou chlazený vidlicový osmiválec  
Objem 5547 ccm 
Vrtání x zdvih  96,5 x 94,8 mm 
Kompresní poměr 9,0:1 
Výkon 299 koní při 5000 ot/min 
Nejvyšší rychlost 240 km/h 
Čtyřstupňový automat, pohon zadních kol  
Kotoučové brzdy na všech kolech, ABS 
Rozměry: D x Š x V 5160 x 1820 x 1441 mm 
Pohotovostní hmotnost  1865 kg 
Období výroby  1979 až 1993 
Vyrobeno celkem 892.123 kusů všech verzí           Text: Michal Primák Foto: Michal Primák a archiv autora 
 



 

  

 

 
Mercedes-Benz Talbot Solara SX  
 W 126 560 SEL        1,6 automat  
 
 
Cena: 169 000,- Cena: 7 500,-   
 
 
 
 
 
Chrysler 160GT Talbot Horizon SX 
   
     
Cena: 59 900,-       Cena: 32 000,- 
   
 
 
 
 
Simca Aronde    Talbot Solara SX 
Intendante     
 
 
Cena: 59 900,- Cena: 15 000,- 
 
 
 

Více informací o nabízených vozech na našich webových stránkách 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum. 
 

Zdarma ke stažení z našich webových stránek. 
Zakázán přetisk a využití textů a fotografií bez našeho písemného souhlasu! 
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