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Vážení čtenáři, majitelé a příznivci historických vozidel 
 
   Dnešní číslo je trochu jiné. Může za to datum 1.dubna, čili apríl. Původně jsme si zahrávali s myšlenkou 
udělat celé číslo aprílové. Nakonec jsme „dostali rozum“ a připravili časopis v normální formě, aprílu jsme 
věnovali jen část čísla. Takže najdete opět Vaše oblíbené články včetně rubriky „Z pera čtenářů“, kde 
otiskujeme Vaše autorské články o Vašich vozech.  
   Na několik Vašich dotazů ohledně autorství, historie a provázanosti s klubem odpovídáme. Časopis 
vydává Simcacentrum, což je firma, zabývající se servisem pro historická vozidla. Simca klub nemá 
s časopisem nic společného, kromě mé osoby. Za časopisem stojí společná myšlenka moje a Pavla. Nestojí 
za námi žádné vydavatelství. Naší jedinou odměnou jsou Vaše pochvalné emaily a sdílení naší myšlenky na 
webu.  
   Chceme využít této možnosti a napsat něco k testacím historických vozidel. Pamatuji si, jak jsem řešil 
v roce 2000 testaci na svoji Simku, která byla dovezena z Itálie. Testovat smělo několik málo klubů. Vozy 
byly detailně hodnoceny. Každá součást byla bodována dle svého stavu, originalita byla samozřejmostí. 
Jezdit se smělo pouze na akce, které byly oficiálně vyhlášeny v kalendáři akcí. Každá jízda se zapisovala do 
knihy jízd. Od té doby uplynulo desetiletí. Dnes jsou zákony sice benevolentnější k nám veteránistům, ale 
také k těm, kteří chtějí zneužít tento systém. Těchto lidí je bohužel na můj vkus moc a jsou na obou stranách 
pomyslné barikády. Mezi veteránisty jsou rozumní lidé, jimž jde o spravedlivou možnost provozu krásného 
stroje. Jsou tu i lidé, jimž jde pouze o vlastní prospěch či zviditelnění a veterány jsou pouze možností, kudy 
tyto zájmy prosazovat. Mezi zákonodárci je to stejné. Jsou tam lidé, kteří dělají dobře svoji práci a stejně tak 
lidé, jimž jde rovněž o vlastní prospěch či zviditelnění. Výsledkem je paskvil zákonů a předpisů a všeobecný 
chaos mezi veteránisty i širokou veřejností. Do toho občas někdo napíše pár nesmyslů s bulvárním titulkem 
do motoristického tisku, aby si přihřál polívčičku a zvýšil prodejnost periodika. K zblití. Víte např., že jeden 
z úplně prvních návrhů testací obsahoval ustanovení, že veterány budou testovány a uvedeny do provozu 
zcela zdarma, jako určité poděkování za to, že se veteránisté o ně starají z hlediska kulturní hodnoty? 
„Veteránisté“ to tenkrát odmítli. Proč asi? Vlastní prospěch. Nyní se řeší, zda veterány budou absolvovat 
povinně technické kontroly. Ano, zní to jako nesmysl, když parametry, podle kterých by byly posuzovány, 
jsou vymyšleny pro vozy nové. Ale to, že představitel jednoho z největších klubů již vlastní Stanici 
technické kontroly, si již cvrlikají vrabci na střechách stodol. Každopádně chci apelovat na všechny, kdo 
vlastní a provozují veterány, oldtimery, youngtimery nebo jakákoliv jiná stará auta…….mějte je ve stavu, 
odpovídající historickým vozidlům a nepokoušejte ty, kteří mají slabou vůli Vás s rezavými, zbastlenými, 
neoriginálními, nevhodně tuningovými vozy odmítnout.     
    

Děkujeme       
                               Michal a Pavel 
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Prosze, to jest Warszawa … 
 
 
… řekl by vám bezpochyby ochotný 
prodavač, ovšem – pouze pokud byste měli 
peníze, známosti, povolení a štěstí. Pokud 
možno vše dohromady. Neboť v dřívější 
Polské lidové republice byla stejná a občas i 
horší situace v dodávkách osobních aut 
běžným motoristům.  
 
   Polsko bylo typickou evropskou zemí, 
odkázanou na dovoz. Před válkou zde probíhala montáž licenčních Fiatů (ano, již tehdy se zrodil Polski 
Fiat), ovšem v nevelkém množství. Především do státních úřadů a k těm nejbohatším směřovaly Chevrolety 
Master, dodávané do Polska v dílech a kompletované až na místě. Další produkce nepřekročila stadium 
kusové výroby, můžeme jmenovat např. CWS či nešťastný Lux-Super, téměř pětimetrový, dokonale 
vybavený automobil, který ovšem předválečné Polsko bez potřebné infrastruktury nedokázalo uvést do serie. 
Válka jen dokončila to, co předválečná chudoba začala. Pomoc v nejvyšší nouzi sice zabezpečila UNRRA 
(ostatně jako v celé Evropě), ale mladý stát se chtěl (a musel) spolehnout hlavně na sebe. Mimo jiné také 
nastoupil zářnou cestu vstříc socialismu, což se se západní pomocí a kooperací jaksi neslučovalo. Tady byla 
dobrá rada drahá. 
   Ale „šlechetný“ zachránce se včas objevil. Byl jím Josif Vissarionovič Stalin, který s laskavostí jemu 
vlastní rozséval plody svého dobrého srdce do všech stran. Jeho láskyplné oko popatřilo i na ožebračené 
Polsko, a přestože si tento patriarcha ještě nedávno dělil s Vůdcem Velkoněmecké říše Polsko na dvě 
poloviny a organisoval Katyňský masakr, rozdělil se s bratry Poláky o nejnovější techniku, kterou byl 
osobní automobil GAZ M 20 Poběda, zkonstruovaný na samém konci války, a ani trochu se nepodobající 
předválečnému Opelu Kapitän a Mercury ☺. Řeknete si, dárek jak se patří … To rozhodně, zejména 

z pohledu polského ministra financí, protože si Sovětský 
svaz naúčtoval za poskytnutí „daru“ královskou výslužku 
v podobě 130 milionů polských zlotých a navíc dalších 250 
milionů za strojní zařízení k výrobě, které bylo dle 
smluvního dodatku Polsko zavázáno odebrat výhradně ze 
SSSR.  
   Hospodářství se zachvělo v základech, zesnulí polští 
vojvodové se v hrobech obraceli. Ovšem 6. listopadu 1951 
opustil bránu továrny první licenční GAZ, nazvaný po 
staroslavném polském hlavním městě: Warszawa. Osud a 
výrobce mu přidělil označení M 20, a jednalo se o 
prakticky nezměněnou Pobědu, s výjimkou odlišné masky 
chladiče. Zde také Polsko opustíme, v době poválečného 
chaosu, šmeliny a chudoby. Naším záměrem je popsat vám 
totiž jeho následovníka, kterého si většina českých a 
slovenských motoristů pod pojmem „Warszawa“ vybaví 
nejdříve (pokud si ještě vůbec takovou značku vybaví). 
Prvních Poběd se k nám dovezlo jen nevelké množství, 
z čehož se zachovalo naprosté minimum. 



 

 

   Již od druhé poloviny 50. let se 
těm prozíravějším v továrně FSO 
(Fabryka Samochodow 
Osobowych) zdála kulatá 
Warszawa beznadějně zastaralá. 
Její konkurenty spláchla válka, a 
tvarově se rovnala již jen některým 
anglickým výrobkům, vyráběným s 
ortodoxně neměnným vzhledem 
dlouhé roky. Ovšem jakákoli 
karosářská změna byla ještě 
hudbou budoucnosti. 
Předpokladem pro další rozvoj se 
stala konstrukce nového motoru. 
Původní Warszawy zdědily 
pohonnou jednotku ještě z Pobědy, 
do níž se přestěhoval z GAZu M 1, 
původem amerického Fordu A 

z konce 20. let. To jsou šachy, že? 
   Ale kalendář se přehoupl do roku 1961 a veřejnosti byla představena trojice prototypů. Jejich konstrukter 
ing. Roman Skwarek udělal vše, co mohl. Na svět přišla Warszawa 203. Jak bývalo ve východní Evropě 
zvykem, od myšlenky k činům se táhla vzdálenost vpravdě kosmická. Lid už málem na novou Warszawu 
zapomněl, když se v polovině srpna 1964 konečně nová 203 dostala na montážní pás, společně s typem 204. 
Rozdíl spočíval v motoru: zatímco 203 měla pod kapotou nový čtyřválec OHV, typ 204 se musel spokojit 
s antikvárním spodovým motorem z původní Pobědy a Fordu A. O rok později rozhojnil nabídku 203 K a 
204 K – jak uhodnete, jednalo se o STW.  
   Krátce nato se musela sejít vláda, aby řešila počínající diplomatickou krisi, neboť Polsku hrozila 
mezinárodní arbitráž. Příčina je prostá: trojciferná čísla s nulou uprostřed má odjakživa chráněná Peugeot a 
až na výjimky je používá dodnes. Warszawa 203 typově kolidovala s Peugeotem 203, jehož výroba právě 
dobíhala a na obzoru se objevil velmi zdařilý Peugeot 204, a Francouzi nikterak nestáli o to, mít ve 
východním bloku typové 
dvojče. Ostatně podobnou 
situaci musela řešit i Škoda, 
pokud chtěla ve Francii 
prodávat model 105 – prostě jej 
přejmenovali na 1050.  
   Po zbytek 60. let Warszawy 
opouštěly pás v průměrném 
počtu 16 – 20.000 kusů ročně. 
Vyráběly se i jiné modifikace, 
k nimž se vrátíme později. Přes 
mnohé pesimistické předpovědi 
Warszawa přežila 60. léta, a její 
poslední hodina nadešla 30. 
března 1973. Koncem ranní 
směny se celá továrna sešla u 
poslední vyrobené 223. Její 
místo zaujal Fiat 125p, který se 
stal hitem východoevropských 
trhů. 



 

 

Za volantem Warszawy. 
   Nás, starší ročníky nástup do vozu nepřekvapí, ale pro 
současnou generaci je posaz za volantem ve výšce 
offroadu přinejmenším nezvyklý. Tíha dveří a síla 
k zabouchnutí připomíná poválečnou americkou a 
sovětskou produkci, nepřekvapí rychlostní páka pod 
volantem (i když se na požadavky exportu vyrobilo menší 
množství 223 s pákou na podlaze). Převodovka byla 
nejčastěji třístupňová, čtyřkvalty se montovaly opět 
většinou jen na trhy, slibující devisovou úhradu – ale 
překvapivě i do tehdejší ČSSR. Čtyřválec neoplýval 
výkonem, a ačkoliv vůz mohl papírově překročit rychlost 
130 km/h, většinou se pohyboval jistou sedmdesátkou. 
Průměrná spotřeba kolem 14 litrů nikoho nepřekvapí, při 
dynamičtější jízdě mohla vzrůst až k 16 litrům. Ovšem 
dynamika by bylo asi to poslední, kvůli čemu byste si Warszawu koupili. Na silnici se vůz chová poměrně 
nejistě. Na vině je samozřejmě vysoké těžiště, předválečná koncepce náprav i celková konstrukce. Na 
druhou stranu jste se s Warszawou mohli odvážit i tam, kde by tehdejší (o dnešních nemluvě) auta uvázla. 
Nutností bylo seřízení motoru na spalování nízkooktanového benzinu (v ČSSR označený Normal 72 – 
pamatujete zaoblené zelené stojany?), méně příjemnou povinností majitele pak nutná výměna oleje po ujetí 
4 – 5000 km. 
   Zajímavým a málo známým je pokus osadit Warszawu britským vznětovým motorem Perkins. V roce 
1967 vzniklo několik prototypových kusů, ovšem vzhledem k devisové náročnosti se uvažovalo o výlučně 
exportním provedení. Otázkou zůstává, jak by těžkou Warszawu rozhýbal malý diesel 1500 ccm, ale 
z projektu nakonec stejně sešlo.  
   Warszawa oplývala místem pro cestující, oproti tomu zavazadelník byl neúměrně malý. Na servořízení 
tehdy nikdo ani nepomýšlel, otáčení volantem na místě mohlo právem nahradit posilovnu – což ovšem není 
pouze věc polského vozu. O maximálce jsme hovořili, snad ještě akcelerace: stovku zvládl polský obr za 
necelých 30 sekund – nesmějte se, to je pravda, ostatně tehdy byl na silnicích větší klid a menší spěch. 
Výkonné topení bylo samozřejmostí a dědictvím sovětské Pobědy. 
   Pokud jste tedy měli štěstí a vysněnou Warszawu získali, nemuseli jste řešit problém barvy. Laky 
vyžadovaly dovozové přísady, na které Polsko 
nemělo, tak se 223 většinou objevovaly v bílé 
nebo lehce odlišné barvě – tedy tmavší či 
světlejší šedé, světlé šedomodré, světlé 
šedozelené, apod. Výjimkou byly veletrhy a 
export.  
 
Dlouhá řada Warszaw. 
Již jsme zmínili „kombík“ 223 K. Vycházel ze 
základního modelu a pomineme-li karosářské 
změny, lišil se jen větší nosností, zpevněním 
zadního odpružení a jinými zadními tlumiči. 
Úměrně k nárůstu hmotnosti klesla i maximální 
rychlost, která se přes veškerou řidičovu snahu 
zastavila přibližně na hodnotě 110 km/h. Z STW 
byla přímo odvozená panelová dodávka se 
zaplechovanou zadní částí. V provedení 223 F se 
vyráběla necelý rok – byla dědictvím 50. let. 
Zajímavou variantou byla Warszawa pick-up. 



 

 

Vyráběné množství nepokrylo ani desetinu potřeby polského trhu, exportní ambice tedy byly předem 
vyloučené. Pick-upy měly počátek již u první řady Warszaw, ale vyráběly se až do konce produkce. Nesly 
označení 223 P, evtl. 224 P (s motorem SV). Mimo dvoučlenné osádky uvezl pick-up i půl tuny nákladu, 
ovšem dle mnohých svědectví si poradil i s trojnásobkem. Výrobce zřejmě s podobným osudem počítal. 
Součástí pick-upu byla lehká kovová konstrukce krytu nákladového prostoru, přes níž se přetáhla plachta. 
Současně s tím se snížila přípustná maximální rychlost na 70 km/h, patrně z obavy, aby se z houpavého 
pick-upu nestal nebezpečný povětroň. Převážně pro domácí trh vyráběl FSO Warszawu Taxi, ambulanci, 
policejní a vojenský spojovací vůz (radiovůz) a několik desítek upravených STW pro potřeby polských pošt.  
   Kuriositou zůstává objednávka PKP (polské železnice), které si nechaly zhotovit padesátku Warszaw 
v podobě inspekční dresiny. Konverse na kolejové vozidlo probíhala v železničních dílnách v Nowych 
Skalmierzyczach a upravovaly se sedany i STW. Silniční kola byla nahrazena železničními o celkové váze 
300 kg. Před předními koly ústily vývody písečníků. Typickým zařízením dresiny byla i výsuvná otočná 
plošina pod vozidlem, díky níž se Warszawa mohla obrátit do směru jízdy kdekoli na trati. Samozřejmostí 
byla absence volantu, montáž železničního návěstního zařízení a také snížení maximální přípustné rychlosti 
– podle předpisů PKP na 80 km/h.  
   Několik kolejových Warszaw se dostalo i do majetku Československých státních drah. Minimálně dvě se 
dochovaly a jsou plně provozními musejními exponáty. 

 
Budoucnost, která se 
nakonala. 
Celý projekt 203 – 223 a 204 – 
224 byla vlastně jen ctností 
z nouze. Konstrukce FSO totiž 
měla eso v rukávu. Tím esem 
bylo povolení vlády k vlastní 
konstrukci osobního automobilu 
vyšší střední třídy, uvažovaným 
už na konci 50. let jako náhrada 
Warszawy. Cesty k takovému 
cíli bývají tři: vlastní design, 
koupě licence či okopírování. 
Asi nemusíme nijak zvlášť 
zdůrazňovat, že schválená a 
dokonce vládou posvěcená byla 
varianta poslední. Rozhodnutí 
padlo – jako obvykle – na 

„strýčka Sama.“ V USA byla zakoupena dvojice Fordů Falcon (sedan a STW) 1960. Podle nich vzniklo 
několik prototypů s velmi zdařilou karoserií, srovnatelnou s tehdejší konkurencí. Pod společným označením 
Warszawa 210 vznikly pravděpodobně (přesný počet se neví) tři čtyřválce a jeden šestiválec. Po nadějných 
začátcích přišel z vyšších míst příkaz k ukončení prací a na podzim 1961 se nad projektem zavřela voda. 
Prototypy byly rozprodány, dochoval se pouze zmíněný šestiválec, dnes vystavený ve varšavském museu.  
   Ač se to nemusí na první pohled zdát, o Warszawy 
projevilo zájem mnoho států celého světa. Zákazníci, 
kteří nevyžadovali rychlost, si u nich cenili robustnosti, 
odolnosti a výdrže. Slabším bodem byla prakticky 
nulová antikorosní úprava, to však v 60. letech nikoho 
neudivovalo. Takže vyberme namátkově export do 
Kolumbie, Turecka, Brazílie, Barmy, ale také do Řecka, 
Norska či Švédska. Vývozy do tzv. socialistických zemí 
byly samozřejmostí. 



 

 

Warszawy na našich cestách. 
   Máme-li mluvit pouze o typech 223 a 223 K, import dosahoval maximálně několika stovek kusů ročně. Ne 
snad, že by nebyl zájem, ale polská strana prostě víc poskytnout nemohla. Přednost v odběru měly 
samozřejmě státní orgány, takže jste Warszawy potkali často v roli podnikových či družstevních aut a 
v mnoha městech jako prostorné taxíky. STW byly u nás poměrně vzácné, osobně pamatuji dobu, kdy se 
v rámci ministerského nařízení nesměly po jistou dobu prodávat soukromým osobám. Warszawa byla 
vhodnou alternativou k Volze, zejména po roce 1970, kdy k nám začaly přicházet Volgy 24. Warszawy se 
rázem staly ojetinami a většina jich skončila v soukromých rukou. Osobně jsem je na silnicích potkával ještě 
v 80. letech, sem tam se tenhle polský nezmar dal zahlédnout i v následující dekádě. Pak to vzalo rychlý 
obrat a Warszawy zmizely. Dnes se sem tam objeví na veteránských akcích, několik je jich stále provozně 
využíváno, a samozřejmě existuje i početná skupina vraků, mršin a hromádek rozličné kvality i krásy ☺. 
Naše vyprávění tedy zakončeme tichou vzpomínkou na auto, kterému nebylo souzeno stát se designovou 
perlou, ale našlo své místo na silnicích a odvedlo velký kus poctivé práce. A to není málo. 
 
 
Warszawa 223 technická data: 
 
Motor: kapalinou chlazený řadový čtyřválec OHV, objem 2120 ccm, výkon 70 koní při 4000/min.,  
Přenos sil: jednokotoučová suchá spojka, mechanická třístupňová převodovka, řadící páka pod volantem, 
pohon zadních kol 
Karoserie: samonosná karoserie s pomocným rámem, modifikace sedan, STW, pickup 
Přední náprava: výkyvně zavěšená kola na lichoběžníkových závěsech, vinuté pružiny, teleskopické tlumiče, 
bubnové brzdy 
Zadní náprava: tuhá náprava, listové pružiny, teleskopické tlumiče, bubnové 
brzdy 
Rozměry D x Š x V:  4740 x 1695 x 1565 mm 
Nejvyšší rychlost: 131 km/h 
Spotřeba: 12,4 l/100 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     Dramatický záběr dvojice Warszaw v polském špionážním snímku                  Takhle smutně většinou končily. Vzácný 223 K byl ještě  

                    "Czlowiek z M-3," natočeném v roce 1968                                       v renovovatelném stavu, ale k záchraně bohužel nedošlo. 

Autobazar na Libeňském ostrově nabízel ještě v roce 1995 Warszawu          Zbytek Warszawy skrývala dvě desítky let stodola. Po zbourání 
                             ve slušném stavu za deset tisíc       Warszawa znovu spatřila svět, ale bez šance na záchranu 

   Dvojice relativně zachovalých 223, prodávaných renovační firmou                 Warszawa ve sbírce známého sběratele ze severu Čech 
                    v Motole, známou „poněkud“ vyššími cenami 

 
 

Text: Pavel Kopáček  Foto: Pavel Kopáček a archiv, Michal Primák a archiv 



 

 

VYHRABEJTE  SI  EXPONÁT ! 
 
Podvozková kola letounu hlučně 
třesknou o popraskaný beton, 
věkem dýšící stroj za klení pilotů 
dobrzdí na samém konci dráhy, 
vystoupíte – a málem slyšíte vytí 
vlků. Nikde nic, jen sníh a mráz, 
kdesi v dálce nějaká budova, od níž 
k vám jede autobus s náhonem na 
všechna kola, pravděpodobně 
značky PAZ nebo LAZ. Po 
desetiminutové jízdě ze sněhové 
fujavice vystupují písmena 
NOVOSIBIRSK, psané 
samozřejmě azbukou. Jste u cíle. 
 
   Nápad vybudovat v tehdejší šestině 
světa museum historické techniky není nijak nový. Historie moskevského Polytechnického musea se měří na 
dlouhá desetiletí a v poslední době začal i tady vát nový vítr v bádání o prehistorii dopravních prostředků. 
Ovšem málokde na to šli tak originálně, jako v Novosibirsku, kde bezmála zahlédnete severní pól. Zveme 
vás do musejní samoobsluhy. 
   Velký – a patrně jediný fungující – teploměr ukazuje –29°C, mužik v rozepnutém vaťáku se v takovém 
teple rozpustile usmívá polovinou železných zubů, a loudí na vás vodku. Výměnou za info o museu. Dáte 
mu ji, naráz ji vyžahne a lahví práskne doprostřed vozovky – no, řekněme pruhu, kde je o pár centimetrů 
sněhu méně než jinde, a neurčitě máchne rukou za sebe: „Vóóót“ – a už se potácí dál … 
   Cíl cesty vám ukáží desítky vyšších i nižších komínů (správně bychom měli říci dyšny) – památek na 
doby, kdy se po širokorozchodných tratích Sovětské říše proháněly soupravy v čele s domácí okopírovanou 
či z Ameriky dovezenou párou. “Tady někde … už jsme asi blízko …“ Ovšem takové úvahy jsou vám stejně 
na nic. Hledáte, nenacházíte – a zas kolotoč otázek a vodky. Máte dojem, že za jedinou informaci o starých 
autech bude za vaše prachy celý Novosibirsk ožralý jako motyka, když tu náhle: nevelké kopičky v několika 
řadách …. „Asi náhrobky,“ říkáte si tklivě. Ale za poslední drobnou dvoudolarovku vám asi stošedesátiletá 
bábuška spolu s puchem destilovaných vnitřností prskne do obličeje odpověď: „Vóót mašííny, durak …!“ 
Tak vás ještě ke všemu odpudivá stařena pokřtila na idiota, ale kamarád do vás žďuchá, protože asi něco 
objevil! A fakt jo! Baba Jaga ukazovala pařátem správně! Vždyť některé hromádky jsou kulaté, některé 
hranaté, jiné malé, další dlouhé, ale jak to, sakra práce, poznat, když je na všem metr sněhu?  
   Tak to je ona novosibirská museální samoobsluha. Zajímá vás „předválka“? Nic snazšího, čtvero rukou 
v palčákách dvacet minut odstraňuje sníh a vy obdivujete půl čtverečního metru Moskviče 400, původně 
Opelu Kadett, jehož výrobní linku Rusové odvezli a doma uvedli v činnost. A támhle – zase něco kulatého! 
Leje z vás pot, ale očistili jste náhodou kousek okna a pohledem dovnitř poznáte, že zbylá tuna sněhu skrývá 
GAZ M 20 Pobědu … Jé a támhle něco obrovskýho, jdeme hrabat! Dech sípe v plicích, stupně omrzlin 
vašeho nosu klesají jak důvěra ve vládu, pak už se vám jen podlomí nohy a padáte do sněhových peřin 
severní Rusi, nemaje dalších sil. Hrabete vleže – a dohrabete se: snad ne rovnou do hrobu, ale k poznání, že 
jde o poslední vyráběnou Čajku, model GAZ M 14. Všude kolem další a další hromádky, ale už nechcete 
auta ani Rusko vidět, první taxík, první hotel a jedna vodka za druhou, dokud se nesvalíte. 
   Druhý den ráno za hřmění proudových motorů nesměle vyhlédnete okénkem dolů. Jo, tam někde, tam to 
bylo! Bože – oni tomu říkají museum, už nikdy nikdy nikdy Novosibirsk … „Čort vazmí!“ 
  
  No a s námi se tam podívejte prostřednictvím několika fotek. 



 

 

        Ani GAZ 69 už se sám z musejní samoobsluhy nevyhrabe!                                Iž z dalekého Iževska nebyl na tunu sněhu zvyklý. 

            Dlouhý a široký - GAZ M 14 Čajka nám dala nejvíc práce.            Tahle zima byla hodně teplá, z Moskviče 407 je už kousek vidět. 
 

          Půlhodina práce - a hned poznáte, že žlutý kanárek je                     Tady musel být někdo před námi! Zleva: Volga 22, LuAZ,  
                                          Moskvič 400.       Poběda, Moskvič. 
 

 
Text: Pavel Kopáček  Foto a vyprávění: Petr Kolář 



 

 

                                 Dobovka                                                                    Z archivu čtenářů 

           To prádlo není nic divného, ale jak mohli tahle vyždímat            Pryč s pohřebními skleníky, správný amík se přece veze v pick-upu 
                                    Šestsettrojku?                                   (pk)           
                                                                                                                                                                                              (poslal J.Karel)   

                       Mrtvolka                       Hádanka  

          Tak si představte, že jdete po rozkvetlé louce a místo                   Byl to jako sen, jako zjevení. Blesk z čistého nebe. Najednou   
   ztepilé májovky trčí ze země volant. Co si pomyslíte? No přece   stojím vedle něj! Přemýšlím. Který nástupce Präsidenta jsi? 
                                       Krtek a autíčko……                            (pk)              NW Meteor? NW Bergsteiger? NW Auhof? 
                  Prosíme, pomozte při pátrání                     (pk) 

                                                                                                                                                                                                                    
Renovace  

Karoserie je odstrojená, čistá, zbavená rzi a připravená pod lak – teď jen nanášet poslední vrstvu vínové metalisy, aby se renovovaný veterán 
rovnal své podobě z firemního prospektu. 



 

 

                             Z „běžného“ provozu                Hrálo ve filmu 

     Automobilová „Chytrá horákyně“. Jezdí-nejezdí, oděná-neoděná,             No co koukáš, mám napravo sjetý gumy, tak nechci, aby mne 
                 naložená-nenaložená. Ale vošklivá jak noc  (pk)    s nimi chytili na silnici                         (pk) 
 

                                                                                                                 
Reklamní snímek 

(archiv p.k.) 



 

   

TALBOT-MATRA MURENA  
    
   Matra? To už musíte vědět o autech podstatně 
víc, než že Škoda vyrábí Octavie a že poslední 
dobrý Mercedes byla „stodvacetčtyřka“, abyste 
znali sportovní automobil, který nejen u nás, ale 
v celé Evropě patří k exotům.  Není ostatně divu 
– jeho koncepce je zvolena tak, že tvoří výjimku 
mezi ostatními automobily srovnatelných 
kategorií. Motor uprostřed, přísně klínovitý 
profil a t ři sedadla vedle sebe hovoří za své. Ale 
jak je to doopravdy? Vyplatí se tedy tento vůz 
koupit? Na to se Vám nyní pokusíme odpovědět. 
    
Karoserie: 
   Laminát místo plechu – obvyklý technologický postup francouzského koncernu Matra. Zatímco u 
předchozích modelů Matry byla karoserie velmi náchylná ke korozi a dnes najít slušný kus je dřina, Murena 
má skelet opatřený pozinkovaním. Co se týče karoserie a podvozkových skupin, je nejčastějším zdrojem 
nepříjemností vlnění a vibrace zadní osy. Dalším kamenem úrazu jsou zadní ramena, která jako jediná 
součást nemají pozinkovaný povrch a velmi rychle v nepříznivých podmínkách korodují. Přední osa, 
pocházející původně ze Simky 1100, nevykazuje náchylnost k závadám. Hřídele pohonu jsou většinou bez 
závad, gumové manžety trpí opotřebením stejně jako u jiných značek.  
  I laminát je náchylný k opotřebení a poškození, a to zejména tehdy, je-li automobil používán 
v každodenním provozu. I ty nejnovější Mureny již mají za sebou mnoho let služby a vzhledem ke 
zmíněným vlastnostem karoserie i v zimním období. Proto si povšimněte (na původní karoserii a laku) 
drobných vlasových trhlinek. Ty však neznamenají vážný problém. I tak by měly být odborně ošetřeny, ale 
nutno říci, že taková péče nebývá častým zvykem. Nejhorší, co může karoserii potkat, je kromě nehody tmel 
a špachtle. I odborníci radí všímat si při koupi Mureny na karoserii podezřele nerovných či „ztloustlých“ 
míst. Taková oprava má totiž jen velmi krátkou životnost. Opravdovým oříškem je vlepená střecha, která se 
napojuje na rámech okna. Lepidlo již většinou pozbylo svoji pružnost, ztvrdlo, lišta se posunula a pod ní se 
schovala spousta nečistot a vlhkost. Vše se musí velmi důkladně vyčistit a znovu nanést polyuretanovou 
hmotu. Často se též musí přesklít čelní okno, jednak z důvodu uvedeného, a jednak spodní plech pod čelním 
oknem je většinou oloupaný. 
 
Mechanika: 
   O motoru tvrdí odborníci, že je poněkud syrový, 
ale zato velmi spolehlivý. Může být o objemu 
1593ccm s pětkrát uloženou klikovou hřídelí a 
dvojitým karburátorem Weber, který debutoval 
pod kapotou Simky 1309SX a později věrně 
sloužil pod kapotou Talbotu 1510, Solary i 
Horizonu. V běžných provozních podmínkách 
vydrží tak 200 000km při spotřebě 8-9l/100km.  
   Na pohled příjemnější je motor 2,2, přesněji 
2215ccm. Ten pochází původně z vozů Chrysler 
Simca 160, 180 a 2litres. V tomto modelu se 
objevil, jak již označení napovídá, ve třech 
variantách a to 1,6 1,8 a 2l. O shodném obsahu 
2,2l se objevil ve stejný rok i v sedanu Talbot 
Tagora. Možná proto, že původní obsah tohoto 



 

   

motoru byl pouze 1,6l, bývá nejčastější závadou poslední hlavní ložisko. Druhým slabým místem je vačka. 
Ta je výborným vodítkem pro posouzení stavu motoru. Protože je tento agregát větší, zabírá pod kapotou 
mnohem více místa, a přístup k olejovému filtru je velmi obtížný. Z těchto důvodů někteří majitelé filtr 
nemění. To se podepíše právě na vačce. Novou vačku neseženete, takže zbývá její náročná repase. Kdysi 
jsme toto na jednom motoru z Mureny dělali, cena 20 000tis. Kč. Filtr bývá přesvědčivým dokladem péče o 
vozidlo.  
   Jistou raritou je posledních necelých 500 vyrobených kusů, označených jako Murena S. Tyto Mureny 
dostaly tuningovou úpravu od firmy Fleischmann. Mají dva dvojité karburátory Solex 40 ADDHE, 
přepracované sání i hlavu válců a ostřejší vačku. Dosáhnou maximálního výkonu 140HP a maximální 
rychlosti 200km/h. 

   Vraťme se však k oběma základním pohonným jednotkám. Mohou se vyskytovat problémy s chlazením. U 
starších, většinou notně ojetých motorů, selhává termostatický spínač přídavného větráku. Již toto může 
v letních měsících vést k poškození. Dalším zdrojem potíží (to je ale spíše konstrukční záležitost) je příliš 
dlouhé vedení od chladiče k motoru, umístěnému uprostřed. Pomocí je výměna vodní pumpy a pracné 
odvzdušnění. Na druhou stranu Murena potřebuje občas i půl hodiny, než dosáhne provozní teploty. 
Příčinou je opět rozsáhlý oběh chladícího media.  Některé, opět zejména neudržované Mureny, dovedou 
přivést majitele k bodu varu selháním mechanismu vyklápění předních světlometů. Vyklápaění předních 
světlometů se děje podtlakem. Podtlak je brán ze sání a veden hadicemi, pumpou a magnetickým ventilem 
do podtlakového zásobníku na levé straně motorového prostoru. Použité hadice časem ztratí pružnost, jsou 
poresní a netěsní. Následkem je neklidný běh motoru a málokdo hledá příčinu v popsaném jevu. Majitelé 
mnohdy mění karburátory a příčina tkví v doslova banální záležitosti. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

   Co se týče náhradních dílů pro motor, je k dostání prakticky vše. Bezproblémová bývá i převodovka, na 
které je podepsána automobilka Citroën. Výměna za běžnější a dostupnější převodovku Citroën však není 
možná. Identická jsou totiž jen táhla, ložiska a několik drobností. Skříň převodovky byla pro Murenu 
zesílena a prodloužena. Co se týče ostatních součástí, nebývají problémy se spojkou, alternátorem, 
spouštěčem, samozřejmě s výjimkou běžného opotřebení.  
 
Brzdy:   
   Jinak je tomu u brzd. Přední kotoučové brzdy bývají náchylné k blokování. U běžně provozovaných 
Muren jsou normálním jevem těžko pohyblivé pístky. Poslední častou závadou je nefunkční rychloměr. 
Náhon rychloměru je poháněn od levého předního kola a je vystaven pohybům mechanismu řízení. Proto se 
velmi rychle opotřebuje. 
 
Interiér: 
  V interiéru mnoho závad nebývá. Potahy sedadel, 
čalounění a plastové obložení jsou robustní a pevné. 
Koberečky je možné zhotovit, protože nemají problémový 
tvar. Murena ostatně nemá koberečky vpředu a obložení 
podlahy se skládá výlučně z rovných kusů. Mnoho Muren 
bylo vybaveno sportovními volanty a vestavěnými 
reproduktory To jsou první starosti s originalitou vozu, 
kterou má majitel tohoto klasika. 
 
Cena: 
   Murenu můžete koupit jako pojízdný vůz k postupným 
opravám či renovaci přibližně od 2000,-E u verze 1,6 a od 3000,-E u verze 2,2L. Pěkné šestnáctistovky 
koupíte okolo 5000,-E a za silnější verzi s objemem 2,2l zaplatíte od 7000,-E. Vzácnou Murenu 2,2S 
koupíte okolo 10 000,-E 
   
 
   Matra Murena je jedno z těch aut, o kterých málokdo něco ví. Na druhou stranu znalec veteránů nebo 
fanda, kterému jde víc o kvalitu a funkčnost vozu než o to, co je zrovna tak zvaně „in“, Murenu nemůže 
přehlédnout.    
            

 
                                     Autor: Pavel Kopáček a Michal Primák      Foto: archiv autorů                                                                                                                                   



 

 

PÁR  ZASTÁVEK   S  ČABAJKOU  
 
Jo ták, vás zmátla ta čabajka -. No 
jo, časy se mění, dneska už 
málokdo ví, že se takhle lidově 
pojmenovávaly kloubové Ikarusy 
280, protože stejně jako ta masitá 
dobrůtka byly z Maďarska – a 
možná byly někdy stejně ohnutý ☺☺☺☺ 
… Tak to musíme napravit – ale 
máme k tomu už jen jedinou 
příležitost. Poslední aktivně 
provozovaný Ikarus 280  v Čechách 
i na Slovensku jezdí v Táboře. Tak 
jak se tam tedy jezdí? 
 
Prožijte s námi kousek kolečka 
z pohledu vypravěče (černě), řidiče 
(červeně) a cestujících (zeleně) …. 
 
Brrr, to je zase kosa, a samozřejmě jsem ji vyžral zase já – no, kdo jinej taky, na to jsem jim dobrej, ale aby 
mi dali volno v srpnu, to nééé, to jen pánové s dětičkama. Na starýho psa se všichni vyprdnou … 
Bílý Ikarus 280 čeká u na levé straně odstavné plochy, ojíněná a omrzlá okna, už při pohledu na něj je znát, 
jaké „podnebí“ bude uvnitř. 
Kterej umělec to zas takhle blbě postavil??? Nojo, páni mistři … No tak ty dveře, no tak … Tady je snad 
větší kosa než venku … Kolik je tam šťávy? No, dobrý, aspoň že natankovali. Sakra – zas mě berou ty záda, 
já bych potřeboval lázně a ne takovouhle mordýrnu! 
Vozová i řidičská karta jsou ve čtečce, ruka řidiče tiskne tlačítko starteru. Vznětový šestiválec se s typickým 
chrochtáním probouzí k životu … 
Tady je smrad! Zas uchází někde vejfuk!  
Tlakují se vzduchojemy, ventily odfukují stlačený vzduch, prostor kolem řidiče se pomalu zahřívá, zatímco 
zbytek interieru je vytápěn jen ilustrativně ☺. Řidič obchází bus, zkušeným nakopnutím prověřuje správný 
tlak v pneumatikách, sedá si za volant a popíjí černou špínu s příchutí plastu, vydávanou za kávu v kelímku. 
Do odjezdu zbývají dvě minuty … 
Tak to sem zvědavá, kterej dneska pojede! Já vám řeknu, minule s náma mával, ale já mu to příště povím. 
Už se těším do tepla… Jo a jedete taky do Tesca? Dneska tam mají levnější Heru, tak musím nakoupit … 
Von furt nejede … A jde vám to přesně? Jasně že jo, dyť jsem ty hodinky dostala při svatbě, to bylo … 
počkejte … no, v šestapadesátom … Tak proč by neměly jít přesně? 
Řidičova pravice řadí dvojku, levá ruka mávne na pozdrav do vrátnice, zasyčí brzdy, půldruhé otáčky 
volantu doprava a už je tu silnice. Trojka, čtyřka, měchy kloubu povrzávají, řízená poslední náprava drnčí a 
odskakuje v zatáčkách … 
Hele, už je tady! No vidíte to? Zas má minutu zpoždění … To dřív nebejvalo … 
Co mi tam lezeš? Si počkej až zastavím! A nastupuje se zadem, jen se proběhni …. No to víš, že na tebe 
počkám … mladičká, ale pěkná … Škoda, že neběží zezadu, to by bylo ještě lepší … 
Zvukový signál, sykot zavíraných dveří … 
Kam se cpeš, srágoro? Nevidíš ten blinkr? Já ti hodím kotvu, až ti brzdy vyletěj na silnici …No už by tady 
taky mohlo bejt tepleji, ty Jánošíci vod Balatónu, ty tam mají teplo .. A to mi sem nemůžou dát ještě jednoho 
bufíka? No néé, samozřejmě … 



 

 

Au, nešlapte mi na nohu, slečinko! Víte, kolik mi je? Tak stůjte a nebudu vám na ni šlapat! A nechte mě bejt 
– hele, řekni jí něco, ňáká drzá, ne? Baba …Poď dozadu, mám fotky ze včerejška! Tam se všichni zkalili, i 
ta smažka z Áčka, toho vodvezli … Slyšíš to, jak se ty frackové bavěj? Já bych jim zvedl mandle, mít todle 
doma … 
Autobus má za sebou několik zastávek, teplota motoru i provozních kapalin je v normálu, řidič si sundal 
čepici, jen zbytek autobusu cvaká zuby (či jejich zbytky) o sebe … 
Jo, patnáct korun, to stojí všechny lístky v autobusu, mladá paní, když je vám to drahý, kupte si to v trafice. 
Haló, ještě zpátky ..,. Jo, rádo se stalo … Na co ty lidi po ránu myslej … No, dyť já vím, na co … Tak 
udělejte něco s těma světlama, já furt nebudu zastavovat u každýho semaforu … Tak brzdi, chlapečku, nebo 
ti z tý fábie udělám tříděnej vodpad!  
Blíží se zastávka u polikliniky, tradiční místo houfu zájemců o svezení … 
Áchichjouvej, to mě dneska zas bere ta noha – a zrovna jede tenhle s vysokejma schodama! Že byste 
nastoupila, dámo? Sakra dejte mi pokoj, dyť vidíte, že nemůžu … To sou lidi, ne – že já mám furt takovejdle 
pech. Mařka včera jela v teple a ještě si sedla. Tak mladej, zvedej se, sedět můžeš, až ti bude jako mně … 
Áááách, konečně … Hele vole, poď vedle … Týjo vole, ať de do hrobu, má sedět doma … Vole, nenávidím 
ty staroby … 
Ta čtyrka tam jde nějak ztuha, jo, díky, no, to je dneska první slušnej …  
Ikarus 280 se proplétá hustým provozem na Budějovické ulici, míjí první semafor se zelenou, a zvolna sjíždí 
k zastávce u gymnasia. Je brzy, skoro nikdo tu není. Z kopce trojka na rozjezdu, čtyřka, pětka a i ta šestka se 
tam vejde. Šedesátkou uhání čabajka po hrázi Jordánu směrem k nemocnici a do Klokot. I topení v prostoru 
pro cestující si dalo říci a začalo fungovat. Všechno se zdá být na dobré cestě … Ale ne! Pozor! Z boční 
ulice vyjíždí cyklista a bez rozhlédnutí vjíždí před řítící se bus. Brzdy syknou, zablokují se, kola otiskují 
černé pruhy na asfalt, Ikarus si přiklekne, zadní část se téměř pozvedne nad silnici …  Cyklista nerušeně 
přejíždí ulici napříč, málem způsobí hromadnou srážku, a bez zájmu o okolní svět mizí mezi vilkami, 
poslouchav  divoké rytmy do sluchátek … 
Ty magore, ty kreténe, jauvajs, hajzle, kam čumíš, Fuj, to bylo vo hubu, já bych tě zkopal do kulata, idiote! 
Auauau! Co zas dělá? Co je to za blbce za tím volantem, pusťte mě k němu … Nestalo se vám nic, paní? 
Todle je blbej šofér, dyť já s ním jezdím furt, kdoví, jestli už někoho nezabil, šílenec … pojďte já vám 
pomůžu … No, podívejte se, úplně nová hořčice za šest korun, a je na sračku! A ještě špinavá taška! Kdo mi 
todle zaplatí, co?  
Fujtajxl, na tohle já nemám nervy. Přejet ho nemůžu, rozkopat mu držku taky ne, policajti se mi vysmějou a 
ještě mě podnik zbuzeruje za sekeru …. 
Emoce se pomalu vracejí do normálu, zpocený řidič se rozjíždí a postupně obsluhuje zastávky na Píseckém 
rozcestí, u nemocnice a míří na konečnou. Uvnitř už není cítit pálící se brzdové obložení, v autobusu cestuje 
jen poslední trojice pasažérů. Podřadit, ještě podřadit, zastavit, cestující vystupují a prázdný autobus 
zastavuje opodál na smyčce. Přední dveře se s odfouknutím otevírají, řidič vystupuje a zapaluje si. 
No tak já už jsem doma, mějte se hezky, a co mladý? Ale vobčas jim pohlídám dvojčata, to sem jim dobrá, 
ale jinak už starou bábu nepotřebujou, dyť to znáte … Nojo, to víte, tak se mějte a pozdravujte, uvidíme se 
zas u doktorky … Já jsem káča blbá, zas budu mít modřinu na stehně … Jak budu vypadat před klukama? 
V sobotu je ta párty u Roberta a bude tam Patrik, a Míša, a všichni kluci a každej mě bude chtít vidět, vemu 
si ty červený krajky, co mi tuhle koupil šéf za tu rychlovku v tý jeho audině …Já mu příště řeknu, ať mě 
vodveze von, třeba mi zas něco koupí … Nejsem blbá …  Jezdit sockou! To ať si jezděj ty lamy nemožný 
z Béčka … 
Konečně žváro! To to začíná dobře, takovej vůl hned v prvním kole … Ale to je fuk, už je hezky, mohli 
bychom si v sobotu něco ugrilovat, když to vydrží … Tak ještě jedno žváro a do Planý … Tam zas bude 
frmol, už aby dodělali tu dálnici … 
Řidič se opírá o lavičku, kouká zamyšleně do „nikam,“ je ticho, na vzdálené silnici do Písku někdo 
zahoukal, první jarní ptáčci zpěváčci ladí po zimě hlásky a jinak … jinak nic. Motor vydechuje horko a na 
řidičovy myšlenky odpovídá uklidňujícím popraskáváním. Občas souhlasně sykne ventil. Uvnitř na podlaze 
je malá loužička vyteklé hořčice, kterou zatáčky zformovaly do úsměvu. Poťouchlého, jak také jinak … 



 

 

Milí čtenáři – toto byla od začátku až do konce fikce, byť založená na několika odpozorovaných 
momentech. Ikarusem 280 opravdu jezdím, ovšem jako cestující, a  každou jízdu tímhle provozním 
oldtimerem si vychutnám.  
Cestující jsou dobří i špatní, řidiči někdy pozorní, jindy méně, a ostatní účastnící městského provozu se ve 
většině případů chovají jako dobytek. Bohužel, lidská povaha velí ze všeho obviňovat řidiče.  
Tak doufám, že jste si jízdu řádně užili a za rok se projedeme třeba … Třeba nám napište, čím byste se chtěli 
na Apríla 2013 projet … ☺ 

 
 
           Text a foto: Pavel Kopáček 



 

 

 

Můj život s Troskou 
 
   Mnoho lidí sbírá Mercedesy, ti majetnější se 
věnují Bugatti, Rolls-Royce, Ferarri. U nás je 
velká skupina fanoušků vozidel tovární značky 
Škoda. Ti starší a vyspělejší se věnují 
předválečným škodovkám od počátků L&K až po 
Populáry a Rapidy. Je mezi námi i dost lidí 
vlastnící Spartaka (440/445/450), Sedana 
(1200/1201), nebo starou Octavii, která je společně 
se Škodou 1000MB jakousi startovní metou 
začínajícího českého veteránisty. Také je dost 
početná skupina eRkařů (110R), vlastníků stovek 
(Š100), dokonce už i příznivců 105/120. Ale jedno 
auto stojí v povzdálí. Je jím auto, kterým 
prakticky každý z nás minimálně jednou jel.  
   O tomto autě se říkalo, že provází člověka celý život, od narození až do smrti. Ano, jedná se o 
užitkový automobil Škoda 1203.  
 
   Myslíte, že je možné, že by takovéto auto mohlo mít své příznivce a obdivovatele? Má, skutečně má a není 
jich málo. Velmi nerad používám slovo „kultovní“ (samozřejmě jsou auta, která si toto označení zaslouží) 
ale můžeme použít toto slovo v souvislosti s něčím takovým? Já si myslím, že trochu ano. Už jen z toho 
titulu, že je to nejdéle vyráběná škodovka vůbec a i v globálním měřítku si nezadá. Vždyť se vyrábí už 43 
let!!! Za tu dobu se vyrobilo mnoho vozů a mnohokrát tolik dílů, včetně náhradních karoserií, kterých mělo 
skoro každé auto několik. Výroba začala v AZNP, závod Vrchlabí, poté se na začátku osmdesátých let 
začala vyrábět v TAZ Trnava, kde v roce 1999 výroba skončila. Ale v tu dobu přichází podnikavec a dnes 
podnikatel a továrník Roman Jirouš a kupuje v TAZu nástroje a přesouvá výrobu a tak dodnes vzniká v 
Krkonoších, ve  firmě Ocelot Žacléř, několik aut ročně. 
   Tohle auto vznikalo poměrně dlouho a pomalu se rodilo z předchozích typů Š 1200/1201 a 1202. 
„Stejšny“ koncem šedesátých let už nedostačovaly a tak bylo zapotřebí jít s dobou a vytvořit auto s 
trambusovou karoserií a zadním prostorem, kam se vejde moderní sanitní vybavení, dvě rakve, hromada 
bedýnek s karfiolem, nebo dovede odvézt 8 lidí. No a tak ve Vrchlabí vyjela v roce 1969 první 
dvanáctsettrojka. Byla to tehdy velká sláva. Továrna nestíhala vyrábět, bylo třeba vybavit novými, skvělými 

vozy všechny záchranné služby, nemocnice, 
pošty (tehdy n.p. Spoje) a další závody. Škála 
nabízených variací byla nepřeberná. Od sanity 
v provedení převozový vůz, nebo RZ,  
mikrobus ve variantách standard a de luxe, 
polozaplechovanou COM zaplechovanou 
DOD, valníček ROL až po pohřební verzi 
(proto to „od narození do smrti“). A to 
nejmenuji bezpočet obytných verzí od tovární 
TAZ, po svazarmovskou až po individuální 
kreace. A aby toho nebylo málo, dokonce 
existuje i zdvižná plošina, přepravník 
závodních automobilů, a ve stádiu prototypu 
zůstaly verze mix, valník s hydraulickou 
rukou a sklápěčka. 
   No, abych řekl pravdu, nechtěl jsem hovořit 
ani tak o tom, co, kdy a kolik se toho 



 

 

 

vyrobilo, to nechám povolanějším (například kniha Š1203 od p. Králíka). Mým přáním bylo, přiblížit Vám, 
čtenářům, něco z toho kouzla, které tohle vozidlo (záměrně nepíšu auto) na svého šoféra dýchne. Mnoho 
pamětníků se začne smát, dost jich bude nadávat, pár se jich bude cítit pohoršeno, ale právě proto o tom 
píšu. Ono v Rolls-Royce zažijete co? Luxusní svezení, pohodlí, pocit výjimečnosti. Ve Ferarri skvělý pocit 
rychlosti, vytříbenosti techniky. Co zažijete ve 1203? To se nedá slovy popsat. Tohle auto je totiž tak 
jedinečné, že se nedá s ničím srovnat.  
   Abych se tedy pokusil přiblížit ten nesdělitelný pocit, trochu to auto popíšu z pohledu uživatele. Vydáme 
se spolu na krátkou jízdu. První co se stane, když přijdete k autu a povede se vám odemknout je to, že 
začnete přemýšlet, jak se do toho auta vlastně nastupuje. Auto má práh dveří dlouhý asi 10cm, pak oblouk 

podběhu a sedadlo je ve výšce asi metru. Dobrá, 
řeknete si, ale k čemu je ona stupačka, kterou 
jsou vybaveny modernější verze? Odpověď je: 
K ničemu! Prostě, nedá se to použít, ale na to 
narazíme později ještě několikrát. No dobře, 
takže nastupování. Já to řeším tak, že dám 
pravou patu na práh a do auta naskočím zadkem 
napřed a pak stočím nohy pod volant. Máte-li 2 
metry výšky a novější model sedačky, musíte 
být velmi zajímavě skrčeni, abyste viděli 
předním oknem. A to za předpokladu, že se 
nesklápí přední clonka. Nechtěl bych vidět 
rentgenový snímek páteře po roce takového 
ježdění. Tak tedy sedíme a začneme se rozhlížet. 
Najednou si všimneme, že volant je v autě 
nakřivo. Že by se vám to zdálo? Ne, nezdá se to. 

Náš zrak sklouzne níž, na vlastní koleno a na brzdovou pumpu, která míří přesně na něj, a říkáte si, co to 
udělá při čelním nárazu. Lepší nemyslet (model od roku výroby 1989). S tímto zjištěním tedy začneme 
startovat. Předtím ještě zalomíme zápěstí a vzadu za sebou na tunelu vytáhneme sytič. Pokud máme to štěstí 
a funguje startér, tak motor docela ochotně chytá. (Pokud se tedy nevzbouří karburátor, který například ve 
Škodě 120 funguje spolehlivě, ne tak ve 1203). Také se nám muže stát to, že budeme muset „nacupovat“ 
benzín. To otevřeme dekl mezi řidičem a spolujezdcem a zespoda na nás dýchne vůně benzínu spojená s 
vůní spáleného oleje, tekoucího na výfuk. Tyčkou, připevněnou k pumpě napumpujeme a už si motor vrní. 
Ten je kupodivu spolehlivý, je 
vlastně téměř stejný, jako v 
předchozích typech, tedy léty 
prověřený. Abychom se mohli 
rozjet, musíme vylosovat rychlost. 
Záměrně neříkám zařadit. Pokud se 
vám povede přeci jen zařadit 
jednička, tak si můžete být jisti, že 
při tomto úkonu zapnete i stěrače. 
Když se nám to povede, aniž 
zařadíme dvě rychlosti najednou, 
můžeme se rozjet. Jízda opravdu 
připomíná jízdu v trambusu 
(Š706RT) a asi tak stejnou sílu 
musíme vyvinout na otočení 
volantem. Ale jedeme. Co na tom, 
že nám v 70km/h začne vibrovat 
kardan, což je zvláštní zážitek ve 



 

 

 

verzích s přepážkou a plechovými boky. Ale hýbeme se vpřed. Ostatní šoféři jsou většinou k naší maximální 
rychlosti 90km/h shovívaví. Samostatnou epizodou je brzdění, které se diametrálně liší podle verze. To 
znamená bez posilovače, s jedním, dvěma, nebo jedním malým v kabině (s již zmíněným drtičem kolenní 
čéšky). Pokud máte štěstí, auto brzdí vcelku rovně. (10% rozdílu táhnutí na jednu, či druhou stranu je velmi 
dobré). Ovšem to, co se stane pak, to jiná auta nedělají. Samozřejmě v závislosti na rychlosti a zatížené se 
pak auto 2-5min kýve tak, že vidíte pouze střídavě silnici a nebe, Ne skutečně máme nové tlumiče, 
s opotřebovanými by to bylo horší, mnohem horší. Tak jsme projeli 5 km a nemuseli chladit benzinovou 
pumpu, rozebírat dekl převodovky a vyhazovat kvalty ručně, nebo podobné radosti, můžeme si říci, že to byl 
velmi povedený výlet.  
   Ano, samozřejmě je to nadsázka, ale 
taková 1203 prostě je a vlastně i proto ji má 
mnoho lidí rádo. Vždy když potkám 
pamětníka (velmi často) tak slyším: „Jo, pro 
ty jsme byli v Trnavě jelo nás 5. Vybrali 
jsme ze dvaceti těch 5 nejlepších a dojeli 
jsme dokonce 2. To kluci od záchranky, ti 
nedojeli ani jeden..... A podobné, tak se 
pousměji, ale rozumím, jak já jim rozumím! 
   Byl jsem už vcelku zkušený veteránista, 
vlastnící dva Spartaky a několik Simek, 
když přišel kamarád Předseda s tím, že ví o 
1203, bývalé sanitě, která stojí na sídlišti a 
nehýbe se. Na okně se jí skvěla výzva k 
odstranění, již 3 dny propadlá. Začali jsme 
jednat, zjistili majitele a auto dostali, s tím, 
že zákonný majitel nemá zájem a že je mu to jedno, ale TP že nemá. No dobře, auto jsme odvezli a začali 
přemýšlet co dál. Doklady dodal další kamarád Pipos a tedy začalo se jezdit. Tedy jezdit. Byla nutná menší 
oprava brzd a několik dalších úkonů. ale auto vcelku fungovalo. Samozřejmě, byla to béžová sanita. Takže 
první co bylo nezbytné, bylo sehnat maják AZD500 a nainstalovat. Stalo se! Posléze se sehnalo lehátko, 

vysílačka, bílé pláště, 
vlaječka OUNZ Trnava a 
nakonec i svěrací kazajka. 
Pak začalo dilema, co dál. 
Přeci každá sanita musí 
někam patřit. Po zavrhnutí 
názvů „Nemocnice na kraji 
města“ „Nemocnice 
Kamenice“ a „Ordinace v 
růžové zahradě“ zvítězilo 
označení „Psychiatrická 
léčebna, Praha - Bohnice“. 
Toto se nadále ukázalo jako 
50% úspěchu našeho auta.  
Zapomněl jsem podotknout, 
že jsem pouze třetinový 
majitel, jsme na ni 3 a stále se 
nám to zdá, vzhledem k 
množství práce, málo. No 
abych se vrátil zpět. Naše Ina 
(jak jinak byste chtěli sanitu 



 

 

 

pojmenovat) pak ještě prošla decentním vyvařením od kamaráda Alvy, který preferuje autogen před 
COčkem. No, klempířinu jsem nikdy nedělal, ale když jsem si tu práci prohlédl, začal jsem sám a kupodivu 
se povedlo, to auto docela obstojně vyvařit. Následoval lak. Tedy přesněji příprava. Ano, ono se řekne auto, 
ale ta plocha!!! No, po měsíci neustálého nahazování kytem a broušení, to vypadalo, že už by to šlo. Ovšem 
kamarádem dodaná vypalovací barva odstínu ČSN 6115 nebyla správnou volbou. Pravděpodobně ta stoletá 
pixla ležela někde na mrazu. Prostě jsem nastříkal auto, barva schla pomalu, resp. vůbec a neleskla se. No po 
4 vrstvě jsem to nevydržel a šel do drogerie. Po zjištění, že 4kg barvy správného odstínu stojí jenom 1000kč 
se o mne pokusil infarkt! Ale první nástřik ukázal, že to bude dobré. Teda dobré. Zlí jazykové tvrdili, že 
jsem profík, že nastříkat auto tak, aby mělo rovnou patinu hned tak někdo neumí, ale já si z toho nic nedělal. 
Během nedlouhé doby jsme ji nastrojili a na poslední den přijel i třetí podílník Myšák a milostivě zapojil 
elektriku. A bylo hotovo. Měli jsem  z ní takovou radost, jakou jen člověk z něčeho takového člověk může 
mít. Projeli jsme s ní kdeco, účastnila se Rallye Rejvíz (soutěž profesionálních záchranářů) a několika srazů. 
Poté vzrostla její mediální kariéra a stala se tváří kontroverzní akce lékařských odborů „Děkujeme, 
odcházíme“ Dnes čeká na opravu, neb ji těsně před skončením akce, v tunelu Mrázovka, trefil zezadu taxík. 
Takže čekáme, až bude energie a chuť, plivnout si do dlaní a začít zas brousit a kytovat.  
   V euforii ze sanity jsme na Aukru objevili na prodej pohřební verzi tzv. kšiltovky ( 1203 model 74-78, 
výroba AZNP Vrchlabí s tzv. kšiltem nad předním oknem), No neodolali jsme. Takže v tuhle dobu se 
vyvařuje tato černá, s příznačným jménem „Havran“. Ale to je zas jiná historka.  
   Pokusil jsem se Vám přiblížit svůj pohled na bezesporu jedno z těch méně povedených aut naší historie. 
Není to zcela jistě pohled objektivní, ale myslím, že spousta čtenářů mi dá za pravdu. Myslím si, že je 
vlastně dobře, že se věnuje pozornost i takovýmto autům. Kdybychom všichni sbírali jen Rolls-Royce, byla 
by na světě nuda!                                           Text a foto: Jan Voříšek 

 
 
 
 



 

  

 

 
 
Mercedes-Benz W126 560 SEL Cena 150 000,-Kč 
  
Mercedes-Benz řady 126 v nejsilnější verzi s motorem 5,6l o 
výkonu 300k. Vůz je z roku 1988, má najeto 135tis.km a je 
dlouhodobě udržován v původním nerenovovaném stavu. Jeho 
poslední tři majitelé autům rozuměli a tak vůz má perfektní 
servis. Mnoho prvků doplňkové výbavy originál MB. Alu kola 
17´´ AMG rovněž dobově dodávaná na tento vůz. Po velkých 
investicích.  
 
  
 
Chrysler 160GT Cena 49 900,-Kč 
 
S největší pravděpodobností jediný dochovaný Chrysler typu 
160GT z první serie. Rok výroby 1971. Vůz sloužil jako 
předváděcí vozidlo ve francouzském Montluconu. Následně byl 
prodán majiteli, který vůz dosud vlastnil!!! Vůz je v dobrém 
technickém stavu a plně funkční. Výborná karoserie, slabší lak, 
zachovalý interiér, tichý motor, dobrá převodovka, jezdí, řadí, 
spojčí, brzdí.....  
 
 
 
 
Simca Aronde Intendante Cena: 49 900,-     
 
Výjimečná nabídka.Simca Aronde Intendante,vše naprosto 
původní a kompletní,v minulosti přelakováno, ale origo 
lakované označení povolených zatížení zachováno. Kastle je 
nevídaně zachovalá,místy až neuvěřitelně,ale jinak samozřejmě 
k renovaci. Motor tichý, pravidelný chod. Cena 59.900,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
Talbot Horizon Sherlock Cena: 32 000,- 
 
Akční model Sherlock oblíbeného vozu Talbot Horizon. Motor 
1,5, pětikvalt. Výborný stav, najeto pouhých 50tis.km. Servisní 
knížka a ostatní dokumentace. Plně funkční krásný vůz.  
 
 
 

 



 

  

 

Talbot Solara SX Cena: 15 000,- 
 
Talbot Solara ve verzi SX. Udržovaný vůz, který prošel 
nákladným servisem (celková GO převodovky, nový výfuk, 
brzdy, nápravy, AC pumpa, náplně, repase hlavy) V tuto chvíli 
demontován motor (potřebuje výbrus a kontrolu souososti kliky 
s blokem). Možno dát jiný motor, povrchová koroze odstraněna, 
je nutno dolakovat. Platné doklady s TK. 100% originál kus s 
alu koly, palubním počítačem, pětikvaltem a semišovým 
interiérem.  
 
 
 
Talbot Solara SX automat Cena: 7500,- 
 
Velmi vzácné provedení Talbotu Solary. Originál střešní šíbr, 
semišový interiér, palubní počítač, automatická převodovka, 
el.stahování oken. Vůz je plně funkční. Mírná koroze. Vše 
originál. Vůz je bez dokladů a bez VIN. K nenáročné renovaci.  
 
 
 
 
 
 
Simca 1301 
 
Najeto 133km. Muzejní kus. Pouze osobní jednání s vážným 
zájemcem.  
 
 
 
 
 
 

 
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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