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a další zajímavosti ze světa historických vozidel  

       



 

 

 

 

 
 
Vážení čtenáři, majitelé a příznivci historických vozidel 
 
   Každý z nás máme nějakou oblíbenou značku, nějaký typ vozů. Někdo nedá dopustit na obrovské 
ameriky, jiný šílí z malých italských Fiátků. Pro někoho je omamný pocit rychlosti v supersportu 
z osmdesátých let a jiný se spokojeně „hrká“ v Aeru 500. Většina z nás obdivovala na silnicích právě to, co 
tam bylo k vidění. V mém případě to byli Škody 100 a 110, stopětka už byla moderní stroj, polské Fiaty 125, 
Dacia 1300, Lady a Volhy.  Pamatuji, jak před domem parkovaly dvě Simky 1301, vínová z roku 1969 a 
bílý Spécial z konce roku 1974. Vždy stály vedle sebe. Jezdili jsme dědovou Škodou 100, strýcovým BMW 
1600, táty kamaráda Škodou Octavia Combi. 
   Lidé o generaci starší, narozeni po válce, zažili v provozu 1101, 1201, 1202, Tatry, zejména 57b. 
V běžném provozu byla ještě spousta předválečných vozů.  
   Jejich rodiče jezdili patrně prvními modely Aero, Pragovkami a dalšími předválečnými stoji.  
   O generaci mladší kluky než jsem já, zase zajímají dvojkové a trojkové Golfy, Corrada, BMW E30 anebo 
635, Škody Rapid nebo Favorit MTX a podobné auta. 
   Dokáže mi někdo vysvětlit, kde se bere v lidech ta hnusná vlastnost omezovat zájmy jiných lidí??? Proč na 
veteránských akcích pořád dokola slyším, že to či ono „není pravověrný veterán“ a podobně? Proč někteří 
omezenci neumí připustit, že to, co zajímá je, nemusí nutně zajímat ty okolo??? Že veteránem může být 
klidně i Škoda 120, pokud je v adekvátním stavu? 
   Já mám kupříkladu nejraději vozy z první poloviny let sedmdesátých. Jednak se s nimi již dá jezdit, takže 
cesta na mezinárodní značkový sraz na druhý konec Evropy nemusí být nutně utrpením a hlavně – pamatuji 
si je z provozu. NIKDY jsem třeba neviděl v provozu Bugatti, vlastně….jsem nikdy neviděl v provozu 
ŽÁDNÉ předválečné auto. Pokud nepočítám ty soumary vozící po Praze turisty. Předválečné auta jsou jistě 
krásná, ale pro mne bohužel cizí. Nikdy jsem je neviděl v provozu, nikdy jsem je neřídil, znám je jen 
z veteránských srazů či z literatury. Ale NIKDY, NIKDY bych nikde netvrdil, že to jsou vykopávky a patří 
do muzea. Protože jejich majitelé mají právo je milovat, vlastnit je a jezdit s nimi. Tak jako jiný má právo 
udržovat si Škodu 120!        
 
  
                             Michal a Pavel 
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SEVERSKÁ  LEGENDA 
 
   Možná právě nyní, kdy po slavné 
švédské značce zůstávají jen kruhy na 
vodě, bychom si mohli připomenout 
některý z jejich stěžejních typů. Řada 96 
začínala jako rychlý a svižný dvoutakt a 
končila na přelomu 70. a 80. let, kdy její 
tvary působily již poněkud archaicky. 
Takže se vydejme po stopách zmiňované 
legendy z montážních pásů Svenska 
Aeroplan AktieBolaget. 
 
   Začátkem roku 1960 se ve firemních prostorách ve Stockholmu odehrála veřejná presentace nového 
modelu, který měl navázat na dobré prodejní výsledky předchozího, jehož kořeny spadají hluboko do 50. let. 
Ale on to vlastně ani zcela nový typ nebyl – od předešlé „pětadevadesátky“ byste jej poznali většinou jen při 
přímém srovnání. Dnes bychom použili termín Facelift. 
   Ani pod kapotou nečekejte radikální změny. Osvědčený tříválec, spojený s třístupňovou, později 
čtyřstupňovou převodovkou splňoval nároky všech zákazníků. Ostatně, dvoutakty tehdy nebyly v Evropě 
ničím ojedinělým, mimo všem známé východoněmecké produkce jmenujme třeba Auto Union a vzkříšené 
DKW, dnes již pozapomenuté Goliathy či polské Syreny. Zajímavým detailem je seriové použití 
bezpečnostních pásů již v modelovém roce 1962.  
   Saab přinášel každý rok několik malých změn – možná je tato (v Evropě nezvyklá) firemní politika 
součástí expanse na severoamerické trhy, kde měly švédské výrobky tradičně dobrý zvuk. Takže jmenujme 
například změny na masce chladiče, inovace přístrojové desky nebo trvalé nahrazení tříkvaltu převodovkou 
se čtyřmi stupni. Za pozornost určitě stojí příplatková montáž  německé samočinné spojky Saxomat. Zde se 
třístupňová skříň používala nadále.  
   Polovina 60. let se vyznačovala ústupem od dvoutaktů. Poslední baštou zůstalo východní Německo, Saab 
urychleně připravoval do výroby revoluční čtyřtakt. Rok 1967 je tím přelomovým, veřejnost rychle ztratila 

zájem o sice osvědčené, ale přesto prskající a 
dýmem obalené typy, a všichni s napětím 
očekávali příchod Saabu 96 V4. Dočkali se 
koncem roku 1967. 
   Vraťme se o ale několik roků zpět: ukázalo se, 
že Saab vlastně žádný čtyřdobý motor nemá! 
Konstrukce dále vylepšovala stávající techniku, 
na inovace nezbyl čas a možná ani prostředky. 
Vedení firmy se ukázalo jako naprosto 
konservativní a „povolilo“ teprve po zpracování 
studie s výhledem do budoucnosti. Jedno bylo 
ale předem dáno: Saab zůstane věrný koncepci 
„vše vpředu.“ S tím ovšem přišly problémy, 
neboť potřebný motor v jednom bloku 
s převodovkou a hnacím ústrojím byl prakticky 

nedostupný. Rok 1964 konečně přinesl obrat k lepšímu. Německá odnož Fordu byla nucena rychle reagovat 
na rostoucí popularitu britské Cortiny a přivést na svět protihráče. Tím se stal model Taunus 12 M, interně 
označený P4. Pod kapotou měl jednoduchý a nenáročný vidlicový čtyřválec OHV – tedy přesně to, co Saab 



 

 

potřeboval! Patnáctistovka navíc odpovídala i požadovaným měrným výkonem. Švédské motorárny rychle 
přestavovaly linky, zatímco vedení nakoupilo motory pro první serii v Německu. Zdá se, že spolupráce byla 
i obchodně výhodná, alespoň dobový tisk 
nevyšťoural žádné náznaky skandálu. 
Výroba ve Skandinávii se rozběhla 
naplno a všichni mohli být spokojeni. 
Dokonce víc než spokojeni … ☺ Jeden 
čas se tvrdilo, že švédské čtyřválce předčí 
jakostí pověstnou německou kvalitu (ale 
nic nového pod sluncem – Hispano Suiza 
z Plzně byla prý také kvalitnější než její 
zahraniční předloha.) 
   Na veřejnost mezitím pronikly spousty 
zvěstí a také „špionážní“ snímky nápadně 
rychlého Saabu, a vedení společnosti 
muselo reagovat. Léto 1966 přineslo 
slavnostní premiéru tichého a 
výkonnějšího Saabu. Pod zářícími 
reflektory stály vedle sebe oba typy – 

předešlý a nejnovější. Kompaktní čtyřdobá 
pohonná jednotka zaujala výkonem 65 koní a 
lákavou cenou. Objednávkové knihy se začaly 
bleskurychle plnit … Jen jedna věc je poněkud 
nejasná: výrobce se většinou snaží „nováčka“ už na 
první pohled zásadně odlišit. To ale není případ 
Saabu, jehož 96 V4 byla od dvoutaktní 
„šestadevadesátky“ k nerozeznání. Tedy pokud za 
rozlišovací markant nepovažujeme miniaturní 
nápis „V4“ na boční straně blatníku vedle výřezu 
kola.  
   A znovu přicházejí pravidelné každoroční drobné 
inovace. Ne, že by jich bylo zapotřebí, čtyřtakty se 
prodávaly doslova samy, ale politika neustálé 
obměny se zřejmě osvědčila. Rok po premieře jste 

mohli najít drobná vylepšení přístrojové 
desky, ale již rok nato došlo k významné 
karosářské změně. Od prvních poválečných 
prototypů (tzv. Ursaaben) měly všechny 
Saaby kulaté přední reflektory - až do 
podzimu 1968, kdy výrobce překvapil 
instalací obdélníkových světlometů. Změna 
tváře vozu prospěla. Jednak vypadal 
inovativně a současně jej opticky rozšířila. 
Následujícího roku se zájemci o Saab 
rozdělili do dvou směrů. Výrobce představil 
naprosto nestárnoucí 99. Kulaté legendě to 
však na slávě neubralo. Téměř monopolní 
postavení na domácím a vlastně celém 
skandinávském trhu doplňovaly exportní 



 

 

úspěchy, zejména v USA byl 96 podobným hitem jako Volvo P 544. Dodávky směřovaly ale i do daleké 
Austrálie či na Nový Zéland.  
   Nebudeme a ani nemůžeme zde podrobně popisovat stovky malých, spíše kosmetických změn. V druhé 
polovině 70. let se Saab 96 V4 
následkem neustálých faceliftů stal 
prakticky jiným autem. Ovšem to se 
již nad ním začaly stahovat mraky. 
Neúprosný příval konkurenčních 
krabicovitých předokolek připravoval 
švédskou klasiku o stovky zákazníků. 
Větší 99 „dospěl“ a s dvoulitrem se 
dostal o třídu výše. 96 V4 se mezitím 
objevil v několika speciálních edicích, 
ale definitivní konec byl na dohled. 
S koncem roku 1979 končí i jedna z 
epoch evropských automobilových 
dějin. Třešničkou na dortu se stalo 
posledních několik set 96 
v tmavomodré barvě a s efektními 
britskými elektrony Minilite, známými 
také z Austinů Mini. 
   Závěrem ještě jedno číslo: čtyřválcových Saabů 96 vyjelo více než půl milionu. 
   Nelze se nezmínit o sportovních úspěších. Neexistovala snad soutěž, kde by se Saaby 96 neobjevily. 
Dominovaly na Rallye 1000 jezer, probíjely se průsmyky k Monte Carlu, zápolily s nástrahami African 
Rallye, ale neumíme si bez nich představit ani menší evropském podniky. V tehdejším Československu 
jezdily nejen na Rallye Vltava, ale i v rukou soukromých jezdců na krajských i okresních přeborech. Mezi 
mistry volantu Saabu 96 vévodí bezesporu Eric Carlsson, jmenujme ještě Aaltonena, Blomqvista či 
Waldegaarda. 
   Expanse Saabu se nevyhnula ani Československu. U nás měl ale poněkud zvláštní postavení. Zatímco 
třeba Chrysler 180 získal nelichotivé označení „řeznického“ auta, na majitelku Fiatu Uno se automaticky 
pohlíželo jako na „dámu profesionálku,“ Saab takový pejorativ nedostal. Mezi jeho vlastníky bychom 
nalezli herce, hudební skladatele, zpěváky, ale i lékaře. Za zmínku stojí i fakt, že veškeré Saaby byly 
absolutně nejdražšími tuzexovými automobily, které se u nás daly „běžně“ koupit. 
   Legendy neumírají. Třebaže Saab 96 nemůžeme přirovnat k brouku, 2 CV či Mini, stal se celosvětově 
proslulým, jeho tvary zůstávají nezapomenutelné, a dochované kusy jsou buď zpestřením každého závodu 
historiků či srazu oldtimerů, kde udiví ladnými a elegantními křivkami, tak netypickými pro chladný sever. 
 
Text: Pavel Kopáček + archiv 
Foto: Pavel Kopáček a Michal Primák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   Tento Saab 96 se objevil na Srazu značkových klubů minulý rok.           První majitel, prvoregistrace a denně v provozu. Dostatečný důkaz  
                                                                                                                                         o silných stránkách kulaté legendy! 

 

 Saab 96 na fotce z roku 1993 se majitel údajně chystal renovovat.               Opět Sraz značkových klubů, stejný majitel a další krásný   
O pár let později se poblíž válelo už jen několik bílých kousků plechu.                                            Saab 96 

 

 
Aby na Srazu značkových klubů nebyl bílý Saab 96 
osamocený, usměvavá přítelkyně přivezla bratříčka, 
ojedinělý Saab 95.  
 
Pamatuji že před cca 10 lety stával jeden Saab 95 
před renovací v Brandýse n/L. Je tam ještě?   



 

 

To je ale Pecka! 
 
   Jarní sraz vozů Simca byl po zimě dlouho očekáváný. Do campu Pecka u Nové Paky se sjelo celkem 35 
Simek a jedna Karosa v barvách SIMCA. Sobotní den zaplnila burza dílů, přehlídka vozů na náměstí v Nové 
Pace, spanilá jízda na přehradu Les Království i jízda zručnosti. K vidění byly modely Simca Aronde, v ČR 
ojedinělá Simca Vedette Chambord, několik Simek řad 1000, 1100, 1300, 1301 a 1501 včetně provedení 
Spécial. Vozy Chrysler-Simca zastupovaly modely 180 a 2litres. Z Talbotů byly k vidění Samby 
v provedení Cabrio, Tagora a Horizon v akčním provedení Sherlock. Nechyběly samozřejmě ani sportovní 
Matry Bagheera a Murena. Sraz byl věnován modelům Simca 1307 / 1308 / 1309, které měly vyhrazené 
čestné místo. Letní počasí doplnilo skvělou atmosféru. Kdo nepřijel, může jen litovat, protože na srazech 
Simca klubu je vždy co k vidění.  
 
      

                   Simca 1000LS a Simca 1200 S Coupé                                                         Simca Vedette Chambord 
     

                                      Chrysler 180GC                                               Přehlídka vozů na náměstí v Nové Pace 
 
 

Text a foto: Michal Primák 



 

 

Tábor  patřil  „hv ězdám“… 
 
   Teď nemáme na mysli televisní rychlokvašky, svíjející se před objektivy fotografů, ale opravdové Stars ze 
staroslavné stuttgartské továrny. 
   Táborský Club MB navázal na minulé setkání a zajistil sraz v prostředí, které by mohl závidět leckterý 
pořadatel proslulé celostátní akce. Účastníci letošní jízdy  se setkali nikoli na táborském náměstí (které je i 
přes středověkou malebnost již poněkud okoukané), ale v zátočině Lužnice u čelkovického mlýna. Jak sami 
uvidíte z fotografií, pestrý jarní kolorit ještě přidal akci na lesku, a třpytivé hvězdy na maskách německých 
korábů pyšně ukazovaly svými cípy na pomalu plynoucí řeku, na vznosný oblouk Švehlova mostu a na 
zalesněnou stráň s rázovitými stavbami. 
  Dle informací pořadatele byly přihlášeny nejen táborské a okolní MB, ale i posádky z Vlašimi a Plzně. A 
co jsme viděli? Převážná většina „hvězd“ byla novější až nejnovější produkce, ale zaznamenali jsme „velké 
Číňany“ W 126, roadstery řady 107 (v americkém provedení s podivně působícími nárazníky a nezvyklými 
čtyřokými světlomety), ale také „ventilačky“ a „žraloky,“ kterých se tu ještě koncem 80. let proháněly tisíce, 
ale dnes jsou již vyhledávanou raritou … 
   Několik fotek z krásného prostředí a nakonec přání táborským „Mercedesářům,“ aby jim takhle vyšla 
každá akce! 

 
Text a foto  Pavel Kopáček 



 

 

Rallye značky Cadillac 
 
   
   Že jste o tom nikdy neslyšeli? Dost možná … Akce není nijak propagovaná, je to zkrátka interní vyjížďka 
Cadillac clubu. Pohodlná dvou– až třídenní jízda podle proposic, ale se zábavou, sledováním času, plněním 
úkolů, ale také s vyjížďkou krásným krajem, večerní sešlostí na úrovni – prostě nejen auto, ale celý program 
jakoby se nesl v duchu staroslavného sloganu značky „Standard of the World.“ Ale nečekejte jen Caddy, 
soutěž byla určená i pro ostatní majitele detroitského železa … 
   Letošní trasa vedla jižními Čechami a dvě desítky (až na výjimky) klasických cruiserů jsme zastihli 
v Bechyni na náměstí ještě v době, kdy bylo liduprázdné. Bezmračná obloha se zrcadlila na naleštěných 
karoseriích čekajících klenotů a objektiv foťáku si sám vybíral, kam se zaměří. Na nejstarší auto rallye Ford 
Galaxie 1959 s mohutným Conti-kitem na zádi, na štíhlá Eldorada, na Lincoln Continental, který vás uhrane 
nenápadnou elegancí či na nekompromisní žraločí tvary otevřeného Pontiaku GTO. 
Nádhera! Posuďte sami … 

 
        Text a foto: Pavel Kopáček 

                                   Pontiac GTO                                Ford Galaxie 

 

                                     Cadillac Eldorado                                                                                      Imperial Crown 



 

 

Slet vlaštovek 
 
   Mezinárodní značkový sraz Simek je slavnost, kterou si správný „simkař“ prostě nenechá ujít. Ten letošní 
se konal ve Weselu, městě na samém konci Německa. Ale pro český Simca klub není nic dostatečně daleko.    
Tentokrát se na cestu vydalo 21 Simek a navrch autobus v barvách Simca našeho slovenského kamaráda, 
který ve svých útrobách ukrýval Simku Aronde. Samozřejmě autobus, ne kamarád :-). K vidění byly Simky 
a Talboty z mnoha evropských zemí. Na ploše campu stály v několika řadách vozy z let padesátých, 
šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých. Tentokrát ale chyběly předválečné modely Simca 5, 6 a 8. 
Produkci však bohatě zastoupily modely ostatní. Od Aronde po Murenu a anglický Express nechybělo 
prakticky nic. Chromem nablýskané Aronde a Ariane, osmiválcové Vedette, malé Simky 1000 a 1100, 
v Čechách oblíbené Simky 1300, 1301 a Chryslery 180. Stejně tak hranaté Simky 1307, všechny modely 
Talbotů i Mater.    
   Díky, kolegové z Německa a těšíme se za dva roky do Anglie. 
 
Text a foto: Michal Primák  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesta v konvoji 11 Simek a autobusu ubíhala rychle, pokud se tedy               V Čechách ojedinělé sportovní nářadí – Simca 1000Rallye 2 
                               bus zrovna neopravoval 

          Příjezd na přehlídku na náměstí belgické Simky Elysée                   Přehlídka.  Vpravo Simky Vedette, žlutá Simca Coupé de Ville, za 
                                                                                                                                   nimi Matra Rancho. Vlevo Talbot Solara   



 

 

Ústí patří Mercedesům 
 
   Dobré počasí je základním předpokladem úspěchu veteránské akce. Zvlášť, když se jedná o sraz vozů 
Mercedes-Benz. Když ráno leje jak z konve, některé „slabší povahy“ vůz z garáže nevytáhnou. Co kdyby se 
rozmočil ☺. A nic na tom nemění ani úsilí pořadatelů, kteří připravili více či méně zajímavý program.    
   Sobotní ráno, kdy se konal „Ústecký Mercedestag“, bičoval oblohu silný déšť. Protože mne čekalo celé 
dopoledne testování našeho klubu, vzal jsem zavděk manželčiným Mercedesem W124, kde se po otevření 
víka zavazadlového prostoru dalo dobře úřadovat. Doma tedy opět zůstal Mercedes W126, kterým jsem 
chtěl jet původně. Do Ústí nad Labem, jsem se dostal až k jedné hodině po poledni. Setkání bylo na velkém 
parkovišti pod hradem Střekov. Krátce po mém příjezdu se vozy řadily na spanilou jízdu do nedalekého 
zámečku, kde vozy byly opět vystaveny, tentokráte v zámecké zahradě. 
   K vidění byly zejména mladší modely. Nejčastější byly nezničitelné a dle mého názoru nejlepší 
„Stodvacetčtyřky“ a to jak sedany, kombíky, tak i cabriolet. Vedle nich nějaký ten „Mamut“ W140, eSeLko 
a pár mladších vozů, jejichž označení neznám. Nejstarší byla dvě piana W123, z nichž jedno bylo ve verzi 
kabriolet. Oproti loňsku, kdy byla k vidění skoro celá produkce od „Pontonu“, přes „Žraloky“, „Piana“, 
„Číny“ až po „Mamuty“ byla účast o dost slabší. Holt počasí.       
 
 

Text a foto: Michal Primák 

 



 

 

                                 Dobovka                                                                    Z archivu čtenářů 

   Rok 1960, polský Gdaňsk a Simca Aronde českého majitele. Ve                   Krásnou fotku z cesty na sraz „užovek“ poslal Petr Havel 
       stejném voze absolvoval i svatební cestu, rovněž do Polska. (pk)                                         
 

                       Mrtvolka                       
Hádanka  
       
 
 V minulém čísle jste jistě 
poznali Mercedes 180D zvaný 
„ponton“.  
 
Protentokrát nabízím  výřez 
jakého vozu?                                                                   
                        
Malou nápovědou je, že fotka 
je z českých silnic 
 

                                 
                       (mp) 

                                                                                         

 
  Venkovský dvorek a na něm 1000 MB, kterou majitel JEDNOU  
                                      začne renovovat …                                 (pk) 

                                           Renovace 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Velmi a velmi mnoho času uplyne, než bude rozebraný Pontiac Grand Prix vypadat tak lákavě, jako na prodejních materiálech.        (pk)                    



 

 

                      Z „běžného“ provozu                          Hrálo ve filmu 

  Fiat 128 není obvyklý ani na veteránských akcích. Tím víc překvapil 128      Princezna Xenie se jede podívat, jak se žije pohádkovým tvorům 
                        Familiare v roli auta na běžnou potřebu.                       (pk)          v panelácích. Vybrala si raritní Daimler Majestic Saloon 

kterého nedlouho poté jeho majitel a známý „veteranista“ vyvezl   
                                        do zahraničí.                                 (pk) 

 
 

Reklamní snímek 

 
(archiv p.k.) 



 

 

 

BÍLÁ  KRÁSKA  
Z  DRACULOVA  PANSTVÍ 
 
   Zatímco Dacia 1100, Dacia Lastun, 
Dacia 2000 nebo Dacia D6 většině 
motoristů nic neřekne, Dacia 1300 se 
trvale zabydlela nejen na našich silnicích 
a v garážích, ale i v mnoha srdcích 
českých motoristů a fanoušků štíhlého, 
nadčasově řešeného auta, jehož kořeny 
můžeme vysledovat až k francouzským 
předkům. 
 
   Půjčeným Fiatem (moje Felda odmítá 
řadit) zajíždím k nenápadné soběslavské 
řadovce. Rozhlížím se. Nikde nic …Že bych přehlédl něco tak nápadného jako běloskvoucí Dacia mezi 
současným karosářským hovadnem? Nene, majitel přichází s malým kloučkem v náručí, jde pro klíče a 
svěřit synka do péče mámy – nevelká garáž přestává skrývat své tajemství. Objevuje se typická „renaultí“ 
maska, dvojice obdélníkových světlometů, ale mezi nimi namísto kosočtverce písmena UAP ve znaku 
erbovitého tvaru. Toť nezvratný důkaz, že jsem tu správně. 
   Marek, poslední a už trvalý majitel karpatské krásky, sahá kamsi do záňadří a vyndává ošoupaný notes – 
kroniku, výkaz jízd a servisní knihu zároveň. „Když jsem ji kupoval, měla najetých 111.000 kiláků, to bylo 
25. listopadu 1994. Tohle je její první letošní jízda,“ říká s neochvějnou jistotou, jakoby ani na okamžik 
nezapochyboval o poslechnutí na první pokus. Zprvu nesmělé pootočení starteru … A pak ještě … A ještě 
… No, na první pokus to nebylo, ale po mnohaměsíční odstávce třináctistovka naskakuje během chvíle. 
Postupně si srovnává trochu nepravidelný chod, ale to už Marek řadí a vyjíždí z těsné garáže. Motor zhasíná, 
evidentně chce přidat „na otáčkách.“ Bílá obloha se opře silou svého odstínu do běloskvoucího šatu Dacie – 
najednou je všude oslnivě bílo. „Bílý auto pod bílým nebem,“ říkám si, „to bude do prdu (abych použil 
oblíbené úsloví mé babičky)“ … Rozhoduji se pro okamžitý odjezd k nafocení, dokud nebude ještě 
bezbarvěji. 

   Chromovaná mačkací klika padne do ruky, z auta zavane typická 
„veteránská“ vůně – směs garáže, oleje, čalounění a minulosti, 
vínová koženková sedadla pobídnou – a už se mých 140 kilo sesune 
na sedadlo spolujezdce. Nádhera! Kdyby mi oči zavázali, poznám 
Francouze!! Měkké, široké polštáře, místo na nohy, žádný středový 
tunel … Pojďte do učení, novodobí „konstruktéři“! Takhle vypadá 
interier pro dlouhé cestování!! Ale to už se Dacia rozjíždí a těch pár 
kilometrů na „fotoflek“ mlčíme, necháváme mluvit motor, 
sympaticky klapat signál blikačů, a já si vychutnávám jízdu v autě, 
které je dnes bezmála raritou. 
      Fotím jízdu, otáčení, detaily … Motor, hned nato Marka, jak se 
šroubováčkem v ruce nastavuje vyšší otáčky, fotím emblémy, 
nápisy, typické tříšroubové kolo, detail masky, interier … Také 
klíčenku s původním přívěskem. „Kdybych se nudil, vozím pořád 
něco ke čtení,“ sahá Marek na poličku pod zadním oknem a podává 
mi výtisk časopisu Kino z roku 1978 – krásná tvář herečky, na jejíž 
jméno si nevzpomenu, ale která byla často náplní mých pubertálních 
snů. Pak listuji módním časopisem z téhož roku – široké nohavice,  



 

 

 

kudrlinky ženských účesů – brr – to jsem nemusel ani tehdy. A bonbonek nakonec – lehce ohmataný výtisk 
Mladé fronty, jehož titulní strana nekompromisně burcuje k plnění plánu a chválí zlepšovatelské hnutí … 
Noviny putují zpět a my do vozu. Teprve na zpáteční cestě se dovídám, že za celou dobu Marek najel 

dalších 30000 km.  
   Za chvíli už sedíme v chládku pod pergolou. „Rodiče měli úplně 

stejnou,“ dostáváme se k meritu 
věci, „táta havaroval na Šumavě, 

ale díky pevnosti auta a motoru 
vpředu přežil. Já s bráchou jsme 
si počítali stehy, ale za tátou jsme do špitálu chodili dlouho. Auto bylo 
na odpis. Vzal jsem si jen pár věcí, ostatní šlo do šrotu. Ale něco asi ve 
mně zůstalo, protože jsem pak hledal nějaký auto na ježdění a v jednom bazaru jsem objevil tuhle bílou. 
Úplně stejnou.“ Spontánní rozhodnutí bývají nejlepší … „No, co dál? Celou dobu byla na Táborsku a já 
jsem třetí majitel. S tím prvním jsem dokonce mluvil.“ Dacia pak sloužila jako neúnavný dříč pro 
každodenní potřebu. Jenže – čas nezastavíš … Přišel rok 2002 a na rumunské princezně si začal pochutnávat 
zub času. „No jo, musel jsem ji odstavit a pořád jsem si říkal, že ji dám dohromady. Ale na ježdění jsem si 
koupil devatenáctku,“ je to tak, modrý Renault nám dělá společnost. Renovaci člověk většinou odkládá na 
poslední chvíli. Buď jsou peníze potřeba na něco 
jiného, pak je nutno investovat do bydlení, 
prostě – na znovuzrození si „Dáčka“ počkala 
celých pět let. „Teprve v roce 2007 jsem se 
odhodlal,“ listuje Marek v notesu. „Ale nebylo 
to až tak zlý. Vyvařovaly se jen detaily. Jinak 
jsem dával nové přední blatníky a čelo. Největší 
položka byla za lak. Na motor jsem zatím 
nesáhl, akorát jsem vyměnil karburátor a 
rozdělovač.“ Že by dokonalá idylka? Ale 
kdepak! Několikrát Marek slíbil, že přijede na 
veteránskou jízdu, ale zůstalo jen u toho … 
Nahazuji udičku … „No jo, já vím,“ úsměv a 
pohled do notesu ☺ - „To byla ta zatracená nádrž. Když bylo celý auto hotový, vyrazil jsem ho projet, ale od 

hřbitova domů už jsem tlačil (hřbitov je 200 m – 
poznámka PK). Pořád jsem nevěděl, co s tím je, všechno 
jsem přezkoušel, až jsem přišel na to, že je svinstvo 
v nádrži. Hned nato jsem se potkal s prvním majitelem a 
ten mi to všechno vysvětlil.“ Abyste rozuměli: v nádrži se 
kdysi objevila prasklinka a prosakoval benzin. Tehdejší 
vlastník byl zřejmě koumák, tak nádrž zalepil lodním 
tmelem a jezdil dál. Jenomže po čase začal benzin působit 
jako ředidlo, tmel povolil a začal se spolu s ostatními 
usazeninami hromadit v nádrži. A když auto pak zůstalo 
celých pět let stát, obrázek si uděláte sami … „Takže jsem 
musel vyměnit nádrž,“ pokračuje Marek, a jakoby nic 
dodává: „To jsem služebně jezdil do Rumunska, tak jsem 



 

 

 

si ji přivezl.“ Moment moment, od tak zajímavých zážitků se neutíká! Rumunsko máme v povědomí jako 
zemi plnou neosvětlených povozů, záludných dětských part, metajících kameny, a ještě zkorumpovanějších 
orgánů, než u nás! „No prostě jsem jezdil několikrát ročně do Targu Mures,“ usmívá se majitel, „a přes 
jednoho rumunského pracovníka jsem se dostal na několik vrakovišť. To bylo všechno mimo hlavní tahy, 
bez místních bych to ani nenašel. Tam jsem si vzal nádrž a pár drobností.“ Pak Marek obšírně popisuje plná 
vrakoviště nejen Dacií a bývalých východoevropských aut, ale také Fordy, Opely, VW – to vše z let 60. a 
70. „No a pak přišlo šrotovný. Já jsem o tom nevěděl, pak jednou přijedem v Rumunsku na vrakáč – a ze 
všech krásných aut byly slisovaný balíky. To je k pláči.“ 
   Ovšem nedosti na vrakovištích, Markovi se podařilo za pomoci intervence známých navštívit i mateřskou 
továrnu, odkud vyjížděly statisíce Dacií. „No už je to hodně moderní, stroje a linky jsou tam od Francouzů, 
ale s nikým se tam nedomluvíš, nikdo neumí německy ani anglicky, a taky tam nemají vůbec žádný 
infocentrum. Tak tam prostě bloudíš, a co pochytíš, to pochytíš.“ 
   V Rumunsku jsem byl osobně naposledy v r. 1986. To, co jsem nikde jinde nespatřil, byla naprostá, ale 
skoro stoprocentní uniformita vozového parku – Dacie, Dacie, Dacie … Sem tam Trabant, škodovka, 
Moskvič nebo něco západního. Tak jsem byl zvědavý, jak je tomu dnes? „Naposled jsem tam byl před 
čtyřmi roky, to jich tam bylo ještě fakt dost. Hlavně v menších městech, ale pak přišlo to šrotovný a aut 
hodně ubývalo. Dnes to tam bude asi hodně jiný,“ neskrývá Marek neradostné poznatky. 
V dnešní době zůstává věrný Francouzům, Dacii má doslova na parádu. Kdysi byl i členem Renault klubu, 
dnes jezdí jako návštěvník (pokud chcete jeho auto i spoustu jiných vidět in natura, zve vás tímto 15. – 17. 
června do Plzně na 
setkání). „Nějaký 
dlouhý štreky 
nedělám, mám 
projetou republiku, 
rád jezdím do 
Jizerek, ale byli 
jsme na srazu i 
v Brně a 
v Hořicích.“ 
   Zdá se, že bílý 
skvost má své 
problémové dny za 
sebou. Potřebuje 
jen pravidelnou 
údržbu, hlídat 
všechny provozní 
věci – no a kapku 
té kosmetiky na 
zkrášlení. 
   Dacia 1300 
couvá do garáže. 
Majitel vystupuje, 
loučíme se, a já už přemýšlím nad konstrukcí článku. Nějak to musím uzavřít, říkám si, ale Marek mě 
předběhne: „Jo a v tom Rumunsku, si představ, tam třeba jedeš a najednou je před tebou ohromná hromada 
sena, v ní vidle a dole kolečka. To si vezou domu úrodu!“ 
   Vše je jasné, závěrečná slova budou v duchu známé jihočeské trilogie: Slunce, seno, Dacia !!! 
 
Redakce děkuje panu Marku Pimperovi za přistavení vozu a krásné vzpomínky. 
 

Text: Pavel Kopáček. Foto Pavel Kopáček a Marek Pimper, archiv PK 



 

 

 

Technická data: 
Dacia 1300    1975 
Prvoregistrace 28.5.1976,  
Původní SPZ: TAA 98-67 
 
Motor: čtyřdobý kapalinou chlazený 
řadový čtyřválec OHV 
Objem: 1289 ccm 
Vrtání x zdvih: 73 x 77 mm 
Výkon: 54 koní při 5250/min 
Karburátor: Carfil (licence Weber) 
Přenos sil: jednokotoučová suchá spojka, 
čtyřstupňová plně synchronizovaná 
převodovka, řadící páka na podlaze, 
pohon předních kol 
Přední náprava: nezávislé zavěšení kol, 
trojúhelníková ramena, kotoučové brzdy 
Zadní náprava: tuhá se stabilisatorem, bubnové brzdy 
Rozměry: D x Š x V: 4340 x 1636 x 1434 mm 
Rozvor: 2441 mm 
Hmotnost: 910 kg 
Pneumatiky: 155 SR 13 
Nejvyšší rychlost: 145 km/h 
Zrychlení z 0 na 100 km: 19,4 sec 
Spotřeba: 9,1 l/100 km 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

AUTOMOBILY  ROKU 
 
 
   Psal se rok 1963 a z redakce holandského 
motoristického periodika Autovisie odešly 
pozvánky renomovaným motoristickým novinářům 
celé Evropy. Nejednalo se o nic menšího, než o nový 
projekt „Car Of The Year,“ dodnes fungující pod 
známou zkratkou COTY. I předtím se o podobná 
hodnocení pokoušely jednotlivé redakce či 
motoristické svazy různých zemí, ovšem ne vždy šlo 
o bodování spravedlivé a nezaujaté. Tomu mělo 
odpomoci několik desítek novinářů z předních 
evropských magazínů – jmenujme třeba Autocar, 
Auto, ale i německý politický týdeník Stern, známý 
kvalitními reportážemi a přísnou kritikou 
jakéhokoli nešvaru. Mezi evropské žurnalistické 
špičky později vyslala svého zástupce i Česká 
republika – stal se jím šéfredaktor Automobil revue Tomáš Hyan – na slovo vzatý odborník se 
zkušenostmi s automobily všech kontinentů. 
 
   Ale vraťme se do roku 1963. Přestože již tehdy porota vyhlásila vítěze, dnešní seznamy začínají až rokem 
1964. Na přelomu 60. a 70. let se komise usnesla, že titul COTY ponese vůz roku nadcházejícího, tedy ten, 
který teprve přichází do prodeje a má opravdu punc žhavé novinky. 
   Projděme si tedy nyní výsledkové listiny první dvou dekád, seznamme se s triumfanty všech roků, ale i 
s těmi, které třeba několikabodový rozdíl odsunul na druhé či třetí místo. Mnohdy jsou stříbrné a bronzové 
posice velmi zajímavé a nezřídka nabízejí „hříšnou“ myšlenku, „co by, kdyby … „.  
   Na závěr jeden (možná) překvapující dodatek. Až budete číst o vítězných automobilech, sami uvidíte, 
kolik z nich obohatilo (byť v nevelkém množství) tehdejší československý trh. 
 
1964: 
   Vítězem prvního ročníku se stal s nevelkým náskokem britský 
aristokrat Rover 2000. Jeho klínovitá karoserie ukrývala sice 
konvenční, ale naprosto spolehlivou mechaniku. Vyvrcholením celé 
řady byl pozdější Rover 3500 V8. Perličkou základního „dvoulitru“ se 
staly zadní brzdové kotouče po stranách rozvodovky. Druhou příčku 
obsadil majestátní a ve všech směrech dokonalý Mercedes-Benz 600, 
na třetí místo se s dost velkou ztrátou probojoval sympatický Hillman 
Imp s motorem vzadu. 
 
1965: 
   Poměrně překvapujícím laureátem je britský nonkonformní Austin 
1800, s příjemnými, ale poněkud neevropskými tvary. U vozu této 
třídy byl bezpochyby raritou pohon předních kol a příčně uložený 
motor, odpružení zajišťoval netradiční systém Hydrolastic – 
spolehlivý a komfortní, ale náročný na servis. Nezávislé zavěšení 
všech kol a obří prostor pro posádku také přispěl k vítězství. Na 
druhém místě stanul italský maloseriový Autobianchi Primula, třetí 
příčku obsadil americký trhák Ford Mustang. 



 

 

 

1966: 
   Zlom v tradičním pojetí karoserie a mezinárodní šlágr! Nad tvary 
Renaultu 16 zůstal svět stát! Občas někdo nevěděl, jak má 
pětidveřové karoserii říkat – poměrně často se objevoval název 
„polokombi.“ Ať tak či tak, jednalo se o tehdy největší Renault, 
nahrazující dávno vyběhlý Fregate. Svým triumfálním vstupem na 
automobilové kolbiště bezesporu předznamenal budoucí směr 
technického vývoje firmy. Nabízel celou škálu modelů od běžného 
TL, až po poslední a nejvýkonnější TX. Na druhém místě stanul 
dokonalý Rolls Royce Silver Shadow, což je vzhledem 
k minimální modelové obměně raritou. Třetí příčku si zajistil 
Oldsmobile Toronado, americký Full-Size s pohonem předních 
kol. 
 
1967: 
   Italský bestseller Fiat 124 vyrval ostatním zlatý věnec a ještě se 
stačil vzdálit o mnoho desítek bodů. Rodinný sedan (tehdejší) 
střední třídy, klasické koncepce nabízel pohodlný čtyřmístný 
interier, čtveřici kotoučových brzd a v nejsilnějším provedení až 90 
koní. Stal se etalonem a základem mnoha derivátů – např. Seat, 
Vaz, Premier, jihoamerické Fiaty, Tofas, aj. Prodeje na evropských 
trzích se dlouho držely v pomyslném „Top Ten.“ Daleko za ním 
zůstal BMW 1600 a inovativní Jensen FF s pohonem všech kol a 
ABS Dunlop Maxaret. Oba jmenovaní dostali stejný počet bodů. 
 
1968: 
   NSU Ro 80 – životní dílo Felixe Wankela a nadčasová linie 
kvalitního sedanu. Mnoho výrobců koketovalo s rotačním pístem 
(mimo jiné i Wartburg), ale pouze NSU a Mazda jej úspěšně 
dovedly do serie. Zpětně se zdá, že ocenění dostal správný vůz, 
neboť NSU byl nesmírně pohodlný a inovativní automobil. Jeho 
dvourotorový agregát však přišel v nevhodnou dobu. Hlásila se 
ropná krise a nedořešené zůstalo těsnění. Během dlouhých jízd 
vyšší rychlostí se začaly projevovat nedostatky Wankelu, 
korunované neúměrnou spotřebou. Vavříny ovšem štíhlému 
krasavci navždy zůstanou. Druhé místo obsadil Fiat 125, větší bratr 
předešlého vítěze, bronz získala malá Simca 1100, populární a 
sympatický Francouz. 
 
 
1969: 
   Francie jásá – palmu vítězství si odnáší Peugeot 504, rozměrný a 
prostorný sedan z Pininfarinovy karosárny. Pod kapotou postupně 
nabízí karburátorový či vstřikový motor, populární diesel a přibývá 
i Break velikosti „stěhováku.“ 504 získal mnoho obdivovatelů i 
v Německu, tradiční baště nedůvěry k „jihoevropské“ technice. 
Vrchol nabídky představovaly elegantní coupé a cabrio, řemeslníky 
oslovil pick-up a mimo silnici jste se mohli vydat „čtyřkolkou“ 
Dangel. Druhé místo získal mnichovský BMW 2500/2800, o jediný 
bod pozadu pak třetí Alfa Romeo 1750 Berlina. 



 

 

 

1970: 
   Fiat 128 – další úspěch turínského gigantu! Malý, ale prostorný – 
koncepce vše vpředu, dvou – a čtyřdveřový, rychlý Rally, 
sympatický kombík Familiare a později kupátka, která se stala 
postrachem soupeřů. Příčně uložený čtyřválec OHC 1100 nebo 
1300 ccm, celosvětový úspěch a základ např. jugoslávské Zastavy. 
Na dalším místě najdeme malý Autobianchi A 112, které se ve 
výrobě udrželo celou řadu let, třetí byl revoluční Renault 12. 
 
1971: 
   Obrovským náskokem vítězí Citroën GS, pětidvéřový 
aerodynamický hatchback a break. Samozřejmostí je 
hydropneumatické odpružení a možnost změny světlé výšky. Pohon 
předních kol a motor s protilehlými válci, negativem snad jen 
nevelký výkon základní dvanáctistovky. Zajímavá je pozdější verse 
s Wankelovým motorem (Birotor). Daleko za vítězem zůstává 
druhý v pořadí VW K 70 – elegantní, prostorný, ale neúspěšný, třetí 
místo obsadil revoluční Citroën SM, elegantní, výkonný, ovšem 
s žíznivým motorem Maserati přišedší v nejméně vhodnou dobu.  
 
1972: 
   Fiat 127 – co dodat? Snad jen to, že Fiat prožívá „zlaté“ období a 
konjunkturu dobrých nápadů. Populární „stosedmadvacítce“ jsme 
věnovali celý článek, tak jen telegraficky: opět „vše vpředu,“ dvou 
– a třídveřový, s velmi živým, ale úsporným čtyřválcem. Montoval 
se i v Polsku pod názvem Polski Fiat 127p. Pro stříbrný věnec si 
přijela kupátka od Renaultu: krotký R 15 a rasantní R 17. Bronz si 
odvezlo majestátní coupé ze Stuttgartu, osmiválec 350 SL. 
 
1973: 
   Osobně si pamatuji rozpaky, jaké vyvolala volba Audi 80 za 
COTY 1973 v samotném Německu. Ani ctihodné starousedlé 
autočasopisy se neubránily spekulacím, jak to vlastně s tím 
hlasováním bylo … Ale nechme otazníky stranou, Audi teprve před 
několika lety vstupuje jako obnovená značka do autovýroby. 
„Osmdesátka“ o rok předběhla koncernový Passat, měla i podobné 
jízdní vlastnosti. Čtyřválce 1300 a 1600 ccm nabízely podobné 
jízdní výkony jako VW Golf, později vznikla ostřejší verse 80 GTE. 
S odstupem pouhých 5 bodů stanul na druhém místě Renault 5, 
jeden z nedostižných symbolů doby, třetí místo si odvezla Alfa 
Romeo Alfetta. 
 
1974: 
   Dlouhých deset let, ale konečně úspěch! Se šuměním osmiválce 
vjíždí na pomyslnou „bednu“ Mercedes-Benz 450 S, zvaný u nás 
„velké piáno.“ Nositel špičkových technologií, pokrokových 
bezpečnostních prvků a nebývalého komfortu. Pro některé i 
poslední „opravdový“ Mercedes. „No limit“ německých dálnic dal 
vyniknout více než dvěma stovkám koní, pobízených třístupňovým 
automatem. Pozdější třešničkou na dortu se stal bezmála 



 

 

 

sedmilitrový V8 s označením 450 SEL 6,9. Pro druhé místo si dojel klínovitý Fiat X 1/9 z dílny Nuccia 
Bertone, bronz patří Hondě Civic – a bezesporu předznamenává atak dálněvýchodních producentů na 
evropské trhy. 
 
1975: 
   Dvě dekády po debutu nezapomenutelné „bohyně“ DS přichází 
další briliant s vysokým leskem – Citroën CX. Na první pohled 
přejímající základní linku po menším GS, zároveň však jasně 
dávající najevo nejvyšší ambice. Nekonvenční, opět přísně 
aerodynamický, dostatečně výkonný (téměř 130 koní) je 
dokonalým cestovním vozem. Samozřejmostí jsou veškeré 
hydraulické hrátky, základní čtyřválec 2400 ccm je později 
nabízený i ve výkonnějších provedeních, příp. diesel. Obří prostor 
Breaku využívají sanitní nástavby. Další místo si s velkým 
odstupem reservoval VW Golf, následovaný třetím Audi 50. 
 
1976: 
   Simca 1307 – 1308 je v roce 40. výročí výroby automobilů již 
v područí Chrysleru. Novátorským počinem se rozloučila 
s dlouhodobě stavěnými a úspěšnými zadokolkami řady 
1300/1500, a v rámci soudobého evropského trendu přišla 
s koncepcí „vše vpředu.“ Nehýří karosářskými výstřelky, sází 
spíše na solidnost, prostornost a rodinné využití. Bohužel, dějiny 
jsou neúprosné a tak se 1307 a 1308 stávají posledními novými 
Simkami. Druhé místo patří novým „malým“ BMW trojkové řady, 
třetí pak Renaultu 30 – který (jako většina velkých Francouzů) 
nebyl příliš úspěšný. 
 
1977: 
   Dalším oceněným britským aristokratem je Rover 3500. 
Nekompromisně aerodynamická karoserie vychází ze studie BMC 
Pininfarina a kromě použitého motoru (konstrukce Buick 1961) 
nemá s ostrovní školou nic společného. Interier, který pohodlím 
doháněl Jaguary, působil poněkud futuristicky, ovšem to tehdy 
v Británii nebyla výjimka (viz Aston Martin Lagonda). Později 
dostal Rover název SD1, na přání i slabší motor, v některých 
versích i vznětový. Poslední období výroby pak už nebylo zdaleka 
tak oslnivé. Na druhém místě skončil Audi 100, těsně následovaný 
malým Fordem Fiesta, s rozdílem několika bodů na třetí příčce. 
 
1978: 
   Staroslavná značka vratislavického rodáka konečně slavila 
triumf. COTY toho roku se stal Porsche 928. Původně zamýšlený 
jako náhrada za legendární 911, ovšem po vlně odporu z řad fandů 
značky stanovená jako samostatná řada. I tak si ovšem 928 
vyslechla mnoho kritiky – za kapalinou chlazený osmiválec 
především … Nový V8 4500 ccm se ale ukázal jako dynamický, 
výkonný a relativně úsporný. Dnes patří 928 k ikonám značky. I 
stříbrný věnec zůstal v Německu, tentokrát pro BMW řady 7.  Třetí 
místo za Granadu Mk II. slavili u Fordů. 



 

 

 

 
1979: 
   V segmentu nižší třídy to pořádně vřelo, želízek v ohni bylo 
mnoho. Z lítého boje vyšel vítězně Simca – Chrysler Horizon, 
nenápadný, ale praktický a elegantní Francouz. Postupem času se 
stal skutečně světovým, vyráběl se jako Talbot, Sunbeam či Dodge. 
Pětidveřová karoserie s široce odstupňovanou výbavou, osvědčený 
koncernový čtyřválec, na přání s automatikou.  S dostatečně 
velkým odstupem následoval druhý Fiat Ritmo a daleko za ním 
další generace Audi 80. 
 
1980: 
   S více než třemi stovkami bodů jasně vede Lancia Delta, hranatý 
a nekompromisní Ital z návrhu Goergetta Giugiara. Karoserie 
s žiletkovými hranami, průměrným místem pro cestující, pěti 
dveřmi a výkonný motor, na hlavu porážející jízdními vlastnostmi 
srovnatelnou konkurenci. Každý si při pohledu na střídmě řešenou 
Deltu okamžitě vybaví mnohaletou karieru sportovního speciálu. 
S Deltou se do firmy vrátily úspěšné roky legendárních Fulvií. 
Druhé místo obsadil Opel Kadett D – již s předním pohonem, třetí 
místo pak pohodlný a distinguovaný Peugeot 505. 
 
1981: 
   Všechny Escorty byly úspěšné a oblíbené. Ale teprve Mk III. se 
dostal na příčku nejvyšší. Pokračoval v úspěšné tradici, nabízel 
mnoho variant karoserie a motory od 1100 ccm až po RS 2000. 
Zároveň byl prvním Escortem, inovativně přepracovaným na 
předokolku. Existovaly hatchbacky, STW, cabria, sedany (Orion) a 
mimo Evropu i užitková provedení. Stříbro obdržel s nevelkým 
odstupem malý krabicovitý, ale nestárnoucí Fiat Panda, bronz 
britský Austin Metro, který se však na většině evropských trhů 
výrazněji neprosadil. 
 
1982: 
   Francouzská státní automobilka Renault opět předvedla, že umí. 
Model R 9 ji hladce dovedl k titulu COTY. Sympatický, nevelký 
sedan nižší střední třídy byl veřejností přijatý mnohem lépe, než 
poněkud disproporční Renault 14. V neprospěch mluvil pouze již 
zastaralý čtyřválec OHV, kladné body si „devítka“ získala seriovou 
pětistupňovou převodovkou, komfortem a bezproblémovým 
chováním na silnici. Na druhém místě skončil Opel Ascona, na 
třetím pak s velkou bodovou ztrátou VW Polo. 
 
1983: 
   Přes 400 bodů rozhodlo o titulu COTY pro nové Audi 100 (u nás 
přezdívané „doutník“.) Avantgardní karoserie neměla s hranami 
předchozího modelu nic společného, design byl jasně směrován do 
budoucnosti. „Stovka“ měla obrovský úspěch mezi středními 
vrstvami s dostatečným příjmem. Žádanou pohonnou jednotkou byl 
pětiválec 2200 ccm, poskytující dostatečný výkon i temperament. 



 

 

 

Své zastánce si našel i pětiválcový turbodiesel. Zajímavou kreací se stal nezvykle řešený STW Avant. Druhé 
místo získal s těsným odstupem revoluční Ford Sierra, posledním jubilantem je mohutný Volvo 760. 
 
1984: 
   Orientace Fiatu na malé a lidové modely opět slaví triumf. 
Populární 127 vystřídal na prvním místě Fiat Uno, další z členů 
rozsáhlého rodinného klanu pro každého. Základní varianta si 
vystačila s „devítistovkou“ z 127, silnější měl pod kapotou 1300 
ccm – oba s možností kombinace s příplatkovým „pětikvaltem.“ 
Uno se stalo opět celosvětovým vozem, takže nepřekvapí 
pětidveřové modely, sedany, dodávky i další varianty. S nevelkými 
úpravami se Uno pro některé trhy vyrábí dodnes. Těsně za Fiatem 
skončil další evergreen, populární Peugeot 205, nedaleko za ním 
pak „dvojková“ generace VW Golf. 
 
 
1985: 
   Na stupeň vítězů se dostává Opel Kadett E, poslední Opel tohoto 
pradávného jména. Po svém předchůdci zdědil mnohé součásti a 
také nejslabší motor 1200 ccm, samozřejmě upravený pro docílení 
minimální spotřeby. Vrcholem nabídky byl GSI 1800 ccm. Mohli 
jste si vybrat mezi tří- a pětidveřovým hatchbackem, později i 
sedanem a praktickým STW. Druhá dvě místa patří vyšší střední 
třídě – stříbro si odvezl futuristický a velmi pohodlný Renault 25, 
bronz ozdobil velkou Lancii – typ Thema. 
 
   Tím jsme vyčerpali dvě dekády COTY. Prošli jsme auta známá i méně známá, úspěšná, ale i propadáky. 
A co vy? Měli jste (nebo máte) doma nějaký Automobil roku? Napište nám o něm a přiložte foto, rádi vaše 
poznatky a dojmy uveřejníme. 
 
 
 
Text a foto:  
 
Pavel 
Kopáček 
+ archiv PK 
 
 
 
 

 
 



 

 

ORANŽOVÝ ZÁBLESK 
 
   Toto BMW opravdu 
nepřehlédnete. Jednak z našich 
silnic již tento typ prakticky vymizel 
a jednak jeho zářivá oranžová 
barva na sebe strhává pozornost 
stejně, jako když Marylin Monroe 
zvedá vítr šaty. 
   Jaké je svezení v tomto 
sympatickém kupátku jsem si 
vyzkoušel jednoho květnového 
slunečného odpoledne. Pojďte tedy 
se mnou sdílet zážitky řidiče 
v malém BMW 1602 z počátku 
sedmdesátých let. 
 
   Bavoráček patří kamarádovi, sběrateli vozů BMW. Zaujímá zvláštní místo vedle mladších „šestek“ a 
„sedmiček“. Coupé z roku 1973 již čekalo na domluveném místě. Sedám si na místo spolujezdce a jedeme 
na vyhlídnuté místo k fotografování. Cestou se dozvídám něco málo z historie tohoto kusu. Víc pozornosti 
ale věnuji kolemjdoucím a bavím se tím, jak se za naším autem otáčejí. Bez rozdílu věku, barvy pleti, 
pohlaví a náboženského vyznání. Když dorazíme do stínů klánovických stromů, děláme nejdříve několik 
fotografií autíčka.  
   Musím říci, že se mi opravdu líbí. Barva vozu neskutečně sluší. Přestože se jedná o malé auto a ve své 
době tvořilo prakticky základ nabídky, nedá se říci, že by byl vzhled nudný. Coupé je líbivé, ale neztrácí 

určitý nádech vzpupnosti a vzdoru. A to ani přes jednoduchost 
přední partie. Eleganci podtrhuje chromovaná lišta kolem 
celého vozu, opticky oddělující kapoty od bočních dílů 
karoserie. Zadní část je pak maximálně jednoduchá. Vše 
podtrhují dobová kola BBS. Celek pak křičí do světa: „Jsem 
sice malý, ale nedám se!“ 
   Po usednutí za volant mne nečeká nic překvapivého. Interiér 
je malý, ale jak bývá u aut starších ročníků, dostatečně 
prostorný. Volant přesně do ruky. Výhled na budíky 
průměrný, ale do všech stran z vozu je vidět výborně. 
   Tak jdeme na to, startuji. Otočení klíčku přinese první 
překvapení. Ten zvuk z motoru je stejný, jako ze sovětských 

Moskvičů a Lad. I stejně se chvěje řadící páka. Pedály jsou 
ale vyvedeny zespodu a na rozdíl od „žigulíků“ k jejich 
sešlápnutí nepotřebuji nejdřív trávit týden ve „fitku“. Dosud 
byl pocit ze sovětského stroje jen pocitem. Kdybych ale měl 
před zařazením jedničky a rozjetím zavázané oči, tak bych se 
hádal, že sedím v Ladě 1600. Naprosto stejný zvuk, stejně 
dlouhé rychlosti, podobný výkon. Kdo od koho opět 
opisoval?? Kašlu na to, otevírám si malé větrací okénko, 
které dnešním vozů chybí a musí ho nahrazovat klimatizací. 
Vyjíždíme z obce a já přidávám plyn. BMW velmi pružně 
reaguje a na rozdíl od „žigulíků“ naprosto bez prodlevy. Po 
trojce čtyřka a oranžové auto se prohání silnicí mezi lesy. Je 



 

 

cítit, že naše osmdesátikilometrová rychlost je pro BMW opravdu malá. Má chuť 
jet více a po pár kilometrech mi přestává vadit zvuk sovětských strojů a jízdu si 
užívám. Zdvižený palec řidiče protijedoucího, o dvacet let mladšího pětkového 
BMW, je nám opět znamením uznání. Tedy ne nám, ale oranžovému bavoráku. 
Řízení reaguje dobře a nechává mi dostatek informací. Na dnešní poměry možná 
víc než dostatek, ale nevadí mi to….mám to rád. Brzdy pracují tak, jak potřebuji.        

   Auto funguje tak, jak od něj 
očekávám. Nepadám do sedaček 
z brutálního zrychlení ani nepočítám „Gé“ při bočních 
náklonech. Jen si užívám příjemnou a milou jízdu a vnímám 
neustále pohledy kolemjdoucích i kolemjedoucích.  
   Parkujeme na konci naší krátké cesty, děkuji majiteli za 
umožnění svezení, které mi zpříjemnilo všední den.    
   Když sympatický bavoráček odjíždí se svým majitelem za 
volantem, s úsměvem otáčím i já svůj zrak k ladným tvarům 
mnichovského coupé. „Je krásné“ říkám si. Září do ulic svoji 
krásu stejně jako mladá dívka a stejně jako ona probouzí 
v kolemjdoucích mužích chuť vlastnit alespoň na chvilku tu 
okouzlující krásu. Koukám, dokud nezmizí za obzorem.        

 
Děkuji Viktorovi Zpěvákovi za zapůjčení. 
 
Text a foto: Michal Primák 
 

                



 

 

 

Můj život se Spartaky 
 
„Postav dům, zasaď strom, zploď 
syna.“ 
 

Člověk se pořád učí. Sednu k počítači, 
abych se podělil o pár osobních i 
obecných postřehů ze života se 
Spartaky a hned narážím na první 
zádrhel. 
 
   Na počátku mého povídání je známé 
rčení. Chtěl jsem pokračovat větou: „... 
zrenovuj veterána.“ 
Známé rčení mám už dobrých čtyřicet pět 
let zafixováno jako přísloví gruzínské.  
Spíše ze zvyku,  abych se neblamoval, že 
jde např. o přísloví arménské, se podívám 
na Google a ejhle! Totéž prý prohlašovali staročeši, v Anglii si toto píší do památníčků jako jejich rčení... 
Další rešerše přes potvrzení, že jde opravdu (možná) o gruzínskou provenienci  dokonce vedou až k 
islámským kořenům. To se mi zdá hodně pravděpodobné. Tento neveteránský začátek poukazuje na několik 
rysů mého osobního i Spartakovského života.Co se týká mne, mám rád jak český jazyk, tak i historii. Mám 
taky rád, když se do něčeho pouštím, dostat se věcem pod kůži. Pod kůži jak hlavou, tak i vlastníma rukama. 
Současně se mne týká, že se i proto dopouštím spousty chyb a omylů. Jak hlavou, tak i vlastníma rukama. 
   Naštěstí se potom snažím nechovat jako Internet, který cokoliv je na něm napsáno, dovede prezentovat se 
stejnou mírou důvěryhodnosti a nedává jednoduché návody, jak třídit informační zrno od informačních plev.  
Internet a Spartaky, Spartaky a Internet se mi staly osudovými a provází mne již jedenáct let. Z toho devět 
na doméně www.spartaky.cz.  
   Obraťme pár listů v kalendáři zpět, vlastně hrábněme na dno pomyslného šuplete se starými kalendáři a po 
chvíli hledání zalistujme v roce 1982. V rodině s prvním synem (plnění přísloví jsem vzal na přeskáčku) se 
objevuje první auto. Octavia 1959. Od strejdy, kterému vzali pro věk papíry a bratra, který se dopracoval 
auta nového, se Anežka posunula k nám. Anežka ovšem dostala jméno až u nás. U nás se musí nějak 
jmenovat všechno a první auto muselo být od A. Anežka byla navíc strejdova manželka a moc prima tetička. 

Pro malé dokreslení doby jedna perlička. V 
roce 1988 jsme zakoupili novou stopětku a v 
duchu této tradice jsme ji nazvali Zuzkou. 
Písmeno Z vyjadřovalo tehdy běžné schéma, 
že nové auto je auto na celý život.    
   Chvilku to trvá, než vylovím kalendář s 
rokem 1990. To začal dodnes trvající proces, 
který mnohonásobně naplnil část „zasaď 
strom“ a zahájil zvelebování původní 
skororuiny do dnešní podoby rekreační 
chalupy, tzv. Ranche. „Postavil jsem dům“. O 
dvanáct let později i garáž, garáže. Ale to 
předbíhám. 
   Vynechávám další a další kalendáře a 
vytahuji ten již méně zažloutlý. Má na sobě 
napsáno 2000.  
Internet je dostupný od cca roku 1996 s dial-



 

 

 

upem o rychlostí 9,6 kbps doma a v práci s rychlostí větší. Vše se hledá Altavistou nebo Yahoo a tak, když 
uzraje myšlenka, je nalezen dnes již neexistující diskusní server www.pruvodce.cz a teprve tím vlastně vše 
začalo. 
   Ta myšlenka byla prostá. V průběhu rekonstrukce chalupy jsem se seznámil se spoustou stavebních 
řemesel, vedle toho jsem se stal i zahrádkářem-samozásobitelem a teď by to chtělo pro ruce nějakou změnu. 
Vzpomněl jsem si na Anežku a začalo shánění téhož veterána motivované čtením příspěvků v klubu 
Octavia, STW. Nějaká parta se hodlá setkat někde na nějaké Kachličce ve starých škodovkách a já tam 
nechci chybět. 

   Že jsem nakonec koupil místo auta Škoda Octavia auto Škoda 440 bylo dílem okamžitého okouzlení právě 
tím jedním autem, které si v minulosti převléklo masku z Oktávky, ač mělo duši Spartaka. Moc na to na 
fotkách nevypadá, ale měl a má duši a proto jsem dne 17.4.2001 zakoupil Úderníka. Škoda 440 vyrobená 
20.1.1958 se i přes najetých cca 140 000 km dožila mé koupě v původním,  celkem zachovaném plechovém 
kabátě s  motorem, který již pomalu dosluhoval, ale ještě to nevzdával. 13.7.2001 se Spartak vydává na svůj 
první sraz. Na Kachličku. Předcházela tomu „zásadní kosmetická přestavba“, nejnáročnější práce, jaké jsem 
v této oblasti byl tehdy schopen. Trvala celý dlouhý týden! Po odpoledních. :o) 
   Nějaké to dostříknutí lakem namíchaným podle donesené kapoty kufru(!), rozleštění, olištování, montáž 
originálních světel a hlavně montáž originální 
masky. Kvůli masce se koupil za pár korun 
celý další vrak Spartaka. Úderník dojel tam i 
zpět, i když se výše zmíněný motor v kopcích 
v koloně zadýchával a v kabině bylo na trojku 
dost hlučno. Sraz byl fajn, ostudu jsme si 
neudělali a vznikly i první fotografie.  
   V roce 2001 těch digitálních fotoaparátů 
ještě moc nebylo. Můj zaměstnavatel mne 
jedním vybavil. Kam s fotkami? Narodil se 
Úderníkův web.      
   To, že jsem nekoupil Octavii, ale jejího 
předchůdce, mi zásadně změnilo život. 
Octavia, to vlastně v mém pohledu nebyl ten 
pravý veterán. Jó, auto s ročníkem narození 
1958, padesát(!) osm, to je jiná. A už jsem v 
tom lítal. Měl jsem veterána! 
   Té pravé, automobilové strojařině jsem 



 

 

 

nerozuměl a dodnes vlastně pořádně nerozumím a o to víc mne táhla doba let padesátých, její artefakty, 
postupné změny ve výrobě Spartaků, literatura, informace. 
   Po pár pokusech na různých adresách vzniklo na Internetu něco, co už zdaleka neobsahovalo jen Úderníka.  
Na tři dlouhé roky mi pak stránky virtuálně nahrazovaly jízdu vlastním Spartakem. Sice jsme koupili a 
maličko pošlechtili na krátký čas jiného Spartaka, ale Úderník se hlásil o pozornost a bylo nutné se po 
rozebrání opět pustit do skládání a vlastní renovace. Šel jsem do toho já a syn David. Bez něj bych se konce 
nedočkal. Jedině svého a ještě urychleného. Zásada byla, udělat si maximum sami. Kromě GO motoru jsme 
to taky dodrželi. Kdybych měl ostatním předat nějaké poselství, asi by znělo takto: „Když něco rozebíráš, 
nevěř, že si zapamatuješ, jak to po třech letech znovu poskládat.“  

Co se týká onoho motoru, tak by vydalo na samostatný článek. Naše zkušenosti tedy shrnu do lakonické 
věty. „Svěřte se odborníkům a zaplaťte si kvalitu a nebo tam nechejte motor, dokud vrčí.“ Nakonec, s 
nakukováním do dalšího Spartaka, katalogů, fotek a metodou pokus omyl stál Úderník v nové barevné 
kamufláži připraven na nový život. První naše auto poskládané z krabic od rajčat po oškrabání na plech a 
totální rozborce. Auto, které nás naučilo svářečskou, lakýrnickou i elektrikářskou a čalounickou. Auto, které 
nám ukázalo své vnitřnosti, aniž by nám o všech řeklo, na co tam jsou a jak vlastně spolu fungují. Toto auto 
nemohlo být prosto chyb a přesto jsme v něj měli neskonalou důvěru. Ve čtvrtek se jelo na STK s již 
propadlými papíry do 25 km vzdáleného okresního města(!), v pátek odjel David na Vysočinu za kamarády 
a v neděli odpoledne jsme přijeli po prvních cca 800 km ze srazu v Kaplici. 
   Ty na začátku avizované omyly vlastní hlavy i rukou byly vzpomenuty mj. i ze zkušeností z první jízdy. 
To byste nevěřili, že taková chybějící závlačka na kulise řízení může mít nějaký vliv na požitek z jízdy. Má! 
Naštěstí jsme přežili a od té doby se Úderník potlouká tu a tam po srazech, tu a tam na heveru či kozách. 
 

    A stránky? Přijďte se podívat. Život spartakovský, který zde probíhá bude mít např. letos v srpnu páté 
pokračování ve srazu vozů Škoda 440, 445, 450, tedy SPARTAKYÁDY. Tento sraz si vlastně vymysleli 
čtenáři webu. Spartakyáda je vedle dalších tří Spartaků v rodině důkazem, že bez tohoto modelu by mne asi 
příprava stáří tak nebavila. 
  
 
Vladimír Nešpor, alias Rancher 
 
 
Společné focení 2011 



 

  

 

 
Máte zájem o prodej Vašeho veteránu? 

Jak probíhá prodej v našem VETERANBAZARU? 
 

 

- převezení vozů do našeho veteran bazaru 

- prohlídka vozu a sepsání protokolu o stavu vozu 

- sepsání dohody o zajištění prodeje  

 

- pořízení kvalitní fotodokumentace a videodokumentace 

- zajištění článků o vybraných vozech do našeho časopisu Veterán  

- inzerce na inzertních serverech a značkových fórech 

- vlastní prodej  

- zajištění převodu vlastnictví včetně vyřízení veteránských testací 

 

Vůz je možné přistavit kdykoliv po předchozí dohodě. Možné i o víkendu. 

Případně jsme schopni zajistit dopravu naším odtahovým vozem   

 
 
 
 
 
 

 
 

Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum. 
 

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

 
Simcacentrum provozuje společnost FINTALK Invest s.r.o. 

Redakce: Pavel Kopáček, Michal Primák 
 

Kontakty na redakci: 
Email: michal@simcacentrum.cz, pavel@simcacentrum.cz  

Tel: 603 710 537 

www.simcacentrum.cz 



 

  

 

 

 

 
Mercedes-Benz W126 560 SEL         Cena 149 000,-Kč 
  
Mercedes-Benz řady 126 ve verzi „long“ s nejsilnějším motorem 5,6l o výkonu 300k. Vůz je z roku 1988, 
má najeto 138tis.km a je dlouhodobě udržován v původním nerenovovaném stavu. V ČR od roku 1991 měl,  
tři majitelé, kteří 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 (výměna automatu, 
nové brzdy, leštění kol + nové pneu Bridgestone, čepy kol, kompletní nový výfuk…). Velmi pěkný a 
výkonný youngtimer.    
 
  
 



 

  

 

Talbot Solara SX           Cena: 25 000,-Kč 
 
Talbot Solara ve verzi SX. Udržovaný vůz, který prošel nákladným servisem (celková GO převodovky, 
nový výfuk, brzdy, nápravy, AC pumpa, náplně, repase hlavy). Nutno dolakovat část boků po opravě 
koroze. Platné doklady s novou TK. 100% originál kus s alu koly, palubním počítačem, pětikvaltem a 
semišovým interiérem.  



 

  

 

 

Simca 1301 Spécial             Cena 12 000,-Kč 
Simca 1301 Spécial vzácného provedení z roku 1970. Vůz je po karosářské stránce v dobrém stavu, 
vyměněny prahy a jeden přední blatník. Motor se točí. Vůz byl před delší dobou odstaven. Provedení bílá 
barva a červený interiér. Vhodný projekt k renovaci. Máme na skladě i spoustu dílů včetně karosářských. 
Renovaci můžeme i zajistit našem servisu. 



 

  

 

Talbot Samba Cabrio                                                           Cena: 49 000,- Kč 
 
Manželka se rozhodla prodat svůj Talbot Samba Cabrio. Auto máme od roku 2000. Průběžně dostalo nový 
lak a komplet novou střechu (inv.50tis). Karoserie je ve velmi dobrém stavu, motor je dobrý, převodovka 
hlučná (příp. mám tři jiné). Drobné nedodělky (kovářova kobyla...znáte to :-) ) Auto je provozováno jednou 
za rok na sraz. Má platné CZ doklady. Samozřejmě pravidelný servis a garáž.  



 


