
 

  

                            Reportáže                                             Automobilové „vícečata“ 

a další zajímavosti ze světa historických vozidel  

       



 

 

 

 

 
 
Vážení čtenáři, majitelé a příznivci historických vozidel 
 
   Měli jste někdy nějaký velký sen? Teď nemyslím snění o sousedce či spolužačce. Mám na mysli velký, 
možná životní sen. Čeho jste chtěli dosáhnout, kým se stát, co zažít? Splnili jste si ho? Nebo zapadl do šedi 
života a už si ani nevzpomínáte? Kdy se to stalo? Ve škole, v pubertě nebo Vám sny vzalo postavení se na 
vlastní nohy??? Drtivá většina lidí nemá žádný sen, žije ze dne na den a nic po nich nezůstane. Není to Váš 
případ? Máte svůj cíl, svůj sen, za kterým si jdete a cílevědomě pracujete na jeho splnění? Gratuluji. 
Z celého srdce. 
   Rovněž mám sen. Už dlouho sním o veteránském centru, zázemí pro majitele historických vozidel. Začalo 
to v roce 1999 založením Simca klubu. Rozšiřování členské základny, pořádání akcí pro členy, postupně 
„celosvětová“ známost mezi majiteli vozů stejné značky… Ale můj sen pokračoval. Před několika lety jsem 
zprovoznil autobazar pro vozy SIMCA. Již přes rok jsou v nabídce i vozy ostatních značek. Od Trabanta po 
Ferrari. Následoval logicky autoservis. Servis se věnuje drobným opravám i celkovým renovacím 
poválečných historických vozů. S tím souvisí i prodej náhradních dílů. Ten je z pochopitelných důvodů 
omezen jen na díly pro Simky. Zde stojím teď. Co bude následovat? Chci sehnat prostory. S tím souvisí 
otázka finanční. V prostorách bude muzeum. Plánuji ucelenou výrobní řadu vozů Simca a v druhé polovině 
veterány ostatních značek. K muzeu bude patřit i stylová veteránská restaurace. Celek doplní autocamp. To 
je můj sen. Hodinu za hodinou, den za dnem, měsíc za měsícem a rok za rokem pracuji na tomto snu. Jednou 
si ho splním. Je jedno, zda to bude zítra či za pět let. Ale bude. I přes pochybovačné hlasy nepřejícího okolí, 
i přes finanční náročnost či nedostatek vhodných objektů.   
   „Proč si to nenecháš pro sebe a nezveřejníš to, až to bude hotové“, ptal se mě jeden kamarád. Protože si 
myslím, že tak to nefunguje. Sice si tím splním svůj sen …. ale centrum bez lidí by bylo k ničemu. Nechci 
vybudovat skanzen, kam se přijedu dvakrát za rok poplácat po zádech, co jsem nashromáždil. Představuji si 
živé centrum, kam bude moci přijet rodinka klidně na víkend. Pro děti bude k dispozici dětské hřiště, 
případně animační programy pro nejmenší. Maminky budou moci využít čas pro sebe v nedalekém Berouně, 
tatínkové určitě uvítají expozici o autech a hospůdku. Místo, kde bude samozřejmostí vytvoření kvalitního 
zázemí pro srazy, soutěže a výstavy veteránů.  
   Tak mi dejte prosím vědět, kdybyste natrefili na dostupný objekt v trojúhelníku Praha – Beroun – Řevnice. 
A hlavně…..držte mi palce      
  
                                Michal 
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Nekompromisně  „Citroënovití“ … 
 
   Vždycky se něčím lišili a liší … Nikdy nezapadnou do stáda ostatních … Potrpí si na extravagance … A 
rádi se sdružují … Kdo? No přece majitelé Citroënů! A to bez rozdílu věku (aut i těl), pohlaví či nadšení pro 
ten který typ. Jedno z nevelkých, ale milých setkání francouzských krasavců se konalo 2. června v campu 
Knížecí rybník u Tábora. Počty zúčastněných nejsou důležité, středobodem byla láska ke „dvojité krokvi“ – 
a ta byla patrná z každého lidského slova či otáčky motoru. A tak jsme slyšeli „Kachní povídání“ 
nestárnoucích 2CV, podivili se nad existencí GSA, kterých je v našich končinách jako šafránu, a mlčky se 
sklonili před svatozáří, která vycházela z každého atomu „bohyně“ Déesse. Stála zaparkovaná u vjezdu na 
reservované místo a její šikmé oči pátravě zkoumaly každého, zda ji dostatečně obdivuje … Opodál stály 
dvě extravagantní krásky ze 70. let, dnes už také ikonické CX, jejichž fandové se rozrůstají geometrickou 
řadou. Z youngtimerů nemohl chybět absolutně nepřehlédnutelný ostře fialový BX (místní vrabci štěbetali, 
že fialové odlesky byly vidět až v Pelhřimově ☺) a samozřejmostí byli zástupci současné nabídky. Tak se 
s námi pojďte na sympatické nadšence a jejich stroje kouknout … 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 

   Jako za starých dobrých (citroëních) časů: dvojice CX dělá garde          DS (Déesse = bohyně)! Před těmito tvary svět oněměl. Mnozí je 
  menšímu (ale jen na fotce). Na silnici je tenhle BX těžko ke zdolání.                     dodnes pokládají za nesmrtelné. Právem.                                                                                               

  Střední třída GSA. Jezdily jich po Evropě tisíce a najednou rychle           Co by byl sraz Citroënů bez 2CV? Usměje se na vás, vy na něj -  
   zmizely. Ale tenhle přežije, protože má vše, co Citroën potřebuje:                                 - a ta radost vám vydrží dlouho … 
                                        lásku, sucho a teplo … 



 

 

Fiaty  místo  husitů! 
 
Ale vůbec nepřeháníme! Dokonce i vozová hradba tu byla (také z Fiatů)! Až na ten letopočet, ten tedy fakt 
nesouhlasí … Na místě, kde podle legend kdysi odevzdávali táborští své groše a cennosti na husitskou 
výzbroj, se 9. června ráno sjížděly dvou- a čtyřkolové šperky. K vidění nebyly sudlice ani okované cepy, 
zato úsměvů a krásných aut jsme poznali hodně, a místo nedůvěřivého a nelítostného trocnovského zemana 
tu na všechno dohlížel sympaťák Pepík Koudelka, zakladatel Fan klubu Fiat Tábor a iniciátor celé řady 
krásných akcí. Tahle se mu moc povedla (tedy až na počasí, sponsor nahoře prostě nebyl), ale jeho pozvánky 
zlákaly množství klasických „mrňousů“ 500, 600, 850 a 126, ale Žižkovo náměstí nebylo uzavřené ani 
jiným: exotický zelený Fiat Dino si na nedostatek obdivovatelů nemohl stěžovat. Středověké fasády domů se 
chvěly pod rykem nefalšované Delty Integrale, která předváděla své kvality na kluzkých dlažkách. Nepřijely 
jen Fiaty: samozřejmostí byla Lada 2101, vedle ní se postavila škodovka 440, opodál postával skoro 
sedmimetrový Rolls-Royce, z druhého konce parkoviště jsme slyšeli dunění obřího osmiválce Cadillaku 
Eldorado Biarritz, a Francie byla zastoupená Chryslerem 180 a sportovní dvojící: Matra Simca Bagheera a 
Talbota Matra Murena. Motorkáři pokukovali po exposici Moto Guzzi Clubu Bohemia, jednostopou historii 
zastupovaly domácí Jawy a ČZ, od legendárního „půllitru“ OHC až po sympatické skútry z počátku 60. let. 
Určitě jsme se neviděli naposledy, podobných akcí není nikdy dost! 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 

 

 



 

 

Mercedesy v Kersku  
 
   Ne že bychom psali jen o Mercedesech, ale když už mám jednoho v garáži, na sraz v malebných lesích 
kolem Kerska jsem se vydal. Horký červnový den sliboval pořádnou výheň, ale borovicový les poskytl 
našim Mercedesům i jejich posádkám příjemný stín. Hospůdka nabídla chlazené pití i občerstvení a řeka 
ochlazení. Takže ke spokojenosti nechybělo vůbec nic.  
   K vidění byla část produkce, zastoupená vozy řad W110, 123, 124, 126, 129, 140 a několik novějších 
vozů. Zcela chyběly Mercedesy W 114 a 115, stejně tak jako starší modely. Možná i proto, že ve stejný 
termín se konaly další dvě akce Mercedesů. Není škoda, že se pár lidí nedomluví na jednom velkém srazu?? 
   Po obědě pokračoval sraz krátkou orientační soutěží po okolí. Krátce po dokončení rallye jsem se již vydal 
zpět k domovu. Autíčko šlapalo, jak se na Mercedes sluší a uhánělo o „stodvacetšest“. 
       
  
Text a foto: Michal Primák 
 

   Málo vídané „Křídlo“  bylo zpestřením palety vozů Mercedes-Benz.           Řada W116 byla k vidění ve dvou kusech. Tato měla sice podivný 
                                                                                                                                     perleťový lak, ale jinak moc pěkný kousek.  

    „Stosedmy“  jsou na srazech běžné, i když většinou v nevzhledné         „Číny“ byly k vidění tři, z toho jediné coupé na kraji campu. Kam se  
               US verzi. Tato 450SL byla opravdu moc hezká.       poděly ostatní?    

 



 

 

Drobotina  mezi  obry 

 
   Pojem „veterán“ můžeme chápat různě. Pro náhodné diváky a kolemjdoucí je to většinou dokonale 
zrenovovaný a dobře jedoucí motocykl či automobil, pro dalšího třeba stabilní motor, jiného zaujme bafající 
„pětadvacítka“ Zetor, ale pak – pak je ještě skupina nadšenců (do které prakticky po celý život počítám i 
sebe), kteří nacházejí zalíbení v těžkých, řvoucích, plně naložených a černě čmoudících kolosech – čím 
starších a „jetějších,“ tím lepších. Každoročně se po celé republice koná už dost velké množství srazů, kam 
přijedou majitelé těchto skvostů, aby si dosyta užili obdivu, ale – víte, to jsou takové výstavy nevýstavy. 
Těžká technika stojí a ti, kdož ji už nepamatují ze silnic, si potřebnou představu o kouzlu velkých volantů či 
rychlých a pomalých kvaltů neudělají. Rád se zúčastňuji dvou takových podniků – ten první se konal 
koncem května - no a protože tam mimo těžkotonážníků byla i osobní „drobotina,“ potěšte se pár fotkami ze 
zákulisí tohoto neobvyklého, ale nádherného setkání. 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 

 Nevídaným unikátem byl bezesporu otevřený Daf 66 Marathon,       Vjezd povolen mimořádně pro všechna zvaná vozidla, tedy i pro  
   původně z majetku nizozemské armády. Jako ostatní výrobky                               ušlechtilý kopřivnický osmiválec. 
    této značky je vybaven variátorem, takže malá páčka mezi  
               sedadly má jen tři polohy: vpřed, neutrál, vzad.  

                Čerstvě renovovaná Octavia STW se odvážila až dolů mezi          Bývaly jich plné ulice – vozily potraviny, materiál, řemeslníky – a   
                 „těžkooděnce,“ ale díky své barvě nebyla k přehlédnutí.              sloužily do roztrhání těla. Dnes je takový pick-up velkou raritou 
                                                                                                                                                  Pro nepamětníky: polský Žuk. 



 

 

 

V.O.S. (VYSOCE OSOBITÁ SUPERKÁRA) 
 
   „Soudruzi a soudružky, 
soudruzi vojíni, poddůstojníci, 
důstojníci a Jenerálové!“ 
Takto začal svůj proslov 
(včetně oněch jenerálů) 
president ČSSR Antonín 
Zápotocký z tribuny na 
Letenské pláni. Chvilku 
předtím s ním přijela trojice 
obřích černých vozidel 
amerických rozměrů, která po 
odchodu vážených pasažérů 
s poněkud neklidným zvukem 
motoru odjely … Byly to 
škodovky VOS. 
 
   Musím samozřejmě opravit 
onu zkratku z nadpisu – Vysoce 
Osobitá Superkára to byla a dodnes je pro mne, ostatní mohou mít odlišný názor. Rozluštění tří písmen značí 
Vládní Osobní Speciál, což vystihuje v nejlepším smyslu poslání tohoto silničního obra. 
   Ale vraťme se trochu do historie. Automobily, užívané hlavami států a dalšími „posvěcenými,“ se skoro 
vždy lišily od produkce pro běžné smrtelníky, i když se často jednalo o typově shodné modely. Také u nás. 
Koncem války se vrátil z Anglie president Beneš. Cestoval po vlasti buď v presidentském vagonu, nebo 
otevřenou Pragou Golden, nádherným vozem s náznakem proudnicové karoserie. Pro vládní účely měla 
presidentská kancelář k disposici ještě předválečný Daimler, který dr. Beneš používal v britském exilu. 
Cabriolet Golden byl zakrátko z garáží vyřazen (nedochoval se) a Daimler koupil zájemce z Itálie. Kancelář 
presidenta republiky objednala druhý Daimler, kterého si však již těžce nemocný Edvard Beneš příliš neužil. 
Poslední cestu absolvoval v pohřebním speciálu Packard, kterých sem v roce 1947 přišla celá desítka (ač je 
jeden z nich fotodokumentovaný ještě poč. 60. let, žádný zřejmě nepřežil). Hned za vozem s ostatky 
milovaného presidenta jel Daimler, vezoucí paní Hanu Benešovou. A co tu bylo dále? Slavná Masarykova 
Škoda-Hispano-Suiza existovala, ovšem ve zbědovaném stavu a čekal ji velmi smutný osud. V roce 1947 
sestavila kopřivnická Tatra pro potřeby vlády ze zásob dílů jednu noblesní Tatru 70a, ovšem vůz – tehdy již 
archaického vzhledu – nikdy presidenta nevezl a po několika letech z presidentských garáží zmizel. 
Nádherná a dodnes dochovaná Tatra 80 ještě pořád čekala ve své skrýši na Benešovsku, a nevěděla, že bude 
čekat ještě velmi, velmi dlouho. Uzavřená Praga Golden stála v garážích a usedal na ni prach (ovšem 
existuje dodnes). Z dvojice velkých Mercedesů, darovaných Adolfem Hitlerem protektorátnímu presidentu 
Háchovi zbyl jen jeden, a sice otevřený. Luxusní vozidlo přečkalo válku netknuté a stále se pyšnilo 
originálním šatem z firemní karosárny v Sindelfingenu. 
   Dějiny šly rychle vpřed. Zaplněnému Staroměstskému náměstí oznámil Klement Gottwald, že se právě 
vrátil z Hradu, a jak to tam vlastně dopadlo. Netřeba dále rozvádět, známe dvě různé verse: před r. 1989 a po 
r. 1989. Pak se začaly dít věci. Nový president se ještě neprojevil v plných důsledcích, dokonce jel se svou 
manželkou Martou na slavnostní bohoslužbu „Te Deum“ v britském Daimleru. Pak začaly čistky – teď 
nemyslím politické, ale garážové. Daimler byl vyřazený (a během 50.let zlikvidovaný), příliš byl znám  
mezi lidem jako památka na E. Beneše, ovšem válečným Mercedesem Gottwald nepohrdl. Škodovka vyrábí 
poslední (poválečnou) generaci Superbů, která sice slouží Hradu, ale pouze jako doprovodná vozidla, 
většinou otevřená. Později Sovětský svaz nabízí nové ZIMy (kopie Cadillaku 1948), ovšem ty se u nás 



 

 

výrazněji neprosadily a v roli presidentského kočáru už vůbec ne. Pak přišly první ZISy 110 (zprvu licence, 
pak kopie Packardu 180 Senator) a nakonec se Gottwald objevil na pražské vojenské přehlídce 1952 
v nezvykle vypadajícím obřím cabrioletu, naprosto nevídaných tvarů, bez 
označení, dokonce s rudými hvězdami na palubních přístrojích. Jen hrstka 
zasvěcených věděla, že je to z rozkazu presidentské kanceláře „přešitý“ Háchův 
Mercedes, který nesměl prozradit válečný a německý původ. Přestavbu provedla 
karosárna Josefa Sodomky (později Karosa Vysoké Mýto, dnes Iveco Czech 
Republic) a pan Sodomka dostal honorář v podobě ústrků, rozkradení majetku, 
vězení a nakonec podřadných prací. Člověk, který karosoval RR, Studebakery, 
Fordy a jiné skvosty, dojezdil v protekčně sehnaném Velorexu �. 
   Ale to jsme zase předběhli, i když to pro historickou kontinuitu a poznání doby 
bylo nutné. Celý rok řešila presidentská kancelář výběr vhodného vozidla pro 
hlavu státu a jeho věrné. Tatra 87 nepřicházela v úvahu, byla předválečná a prý 
„příliš obyčejná.“ Dovoz ze zemí, které se obrátily k vládě lidu nepřicházel do 
úvahy, protože vládnoucí lid se sice rád vozil v bourácích, ale jejich výrobce zavřel nebo rovnou 
zlikvidoval. Muselo se začít od nuly. Požadavek zněl na velkou, stokusovou serii representačního vozidla ve 
dvou provedeních: plně panceřovaného a slabě panceřovaného. Problém se ukázal, když ani jeden ze 
zestátněných autovýrobců nebyl schopen (a možná ani ochoten) takový šibeniční závazek přijmout. Po 
poradě pracovníků presidentské kanceláře, Státní bezpečnosti a (mlčenlivostí zavázaných) lidí z vedení 
automobilek vyvstala základní koncepce. Vůz bude stavebnicový, každému podniku připadne určitá část, za 
kterou také ponese zodpovědnost. Nemusíme dodávat, že tehdy, v roce 1949, šlo o krk. Konstrukčních prací 
se ujal nezapomenutelný boleslavský konstrukter těžkých nákladních vozů Oldřich Meduna, z jehož 
rýsovacího prkna vyšly třeba škodovky 606 a 706 včetně poválečné 706 R (Barča). Po několika nezdarech a 
nocích plných strachu byl projekt hotový. Škoda VOS nezapřela karoserií svůj boleslavský původ, současně 
vyvíjená Škoda 1200 se jí v mnohém podobala. Ovšem z důvodů naprosté poslušnosti lidem, kteří o designu 
neměli absolutní potuchy, je karoserie z některých úhlů poněkud disproporční, zejména – srovnáme-li 
muskulaturní a varovnou příď s nízkou zádí, v nešťastně zvoleném úhlu sestupující k zadnímu nárazníku. 
Karoserii by určitě prospěl menší přední převis a záď ve stylu soudobé americké dvojice Kaiser/Frazer, 
ovšem to jsou poznámky čistě spekulativní. Na podzim roku 1949 opustil dílnu první prototyp, ovšem byl 
shledán nepodařeným a málo odolným (vojenská střelnice v Milovicích) a tak byl za státobezpečnostního 
dozoru sešrotován. 

   Povězme si něco o 
již zmíněné dělbě 
práce: celou 
kompletací a montáží 
všech prvků byl 
pověřený bývalý 
Sodomkův závod. 
Zesílené chassis 
vyráběla Škoda, 
některé části interiéru 
a pár specifických 
malých součástek 
dodávala Kopřivnice. 

Elektrovýzbroj, 
masivní panceřová 
skla, rozhlasový 
přijímač i klimatisace 
(jen do několika vozů) 
byly rovněž dílem 



 

 

našich továren. Ale co motor? Vzhledem ke schválené a nařízené klasické koncepci byla ze hry vyřazená 
Tatra, poté dali ruce pryč i v Boleslavi. Ve hře zbývala Praga, tedy vlastně již Automobilové Závody 
Klementa Gottwalda, národní podnik. Vysočanská strojírna vyráběla před válkou neuvěřitelnou paletu 
motorů, z nichž některé poháněly i lehké tanky. Jeden takový upravili pro potřebu budoucí unifikované řady 
nákladních vozů – a hle: agregát pro VOS byl na světě! Mohutný řadový čtyřválec 5198 ccm s výkonem 120 
koní a dostatečným točivým momentem. Praga dodala i čtyřstupňovou převodovku se synchronisací 
posledních dvou kvaltů, samozřejmostí byl pohon zadní nápravy. 
   Výroba mohla začít. Na původní stokusovou serii nebylo ani pomyšlení, přesné počty vyrobených VOS se 
liší, a asi se pravdy nedopátráme. V špionománii přelomu 40. a 50. let  se všechny materiály okamžitě ničily 
nebo předávaly do SSSR (což bylo v podstatě totéž). Nejčastěji se hovoří o 30 až 40 vyrobených VOS. 
Nejobtížnější byla výroba plně panceřovaných kusů. Po řadě pokusů ukázali soudruzi na legendární 
kladenskou Poldovku (vlastně Spojené ocelárny, národní podnik), která na základě letitých zkušeností ve 
zbrojní výrobě dodala vzorky, které odolaly i výbuchu ručních granátů v bezprostřední blízkosti. Zavládla 
spokojenost. Ale co okna? Samozřejmě vícevrstvá, lehounce zabarvená a spouštěná jen na několik 
centimetrů, aby si náhodou dělnická třída nevšimla, že se jí jejich samozvaní representanti strašně bojí. Ke 
slovu přišly hydraulické mechanismy spouštění (které používal již před válkou Packard), protože – umíte si 
představit kličku a páčky (nemluvě o lidské síle), které by pohnuly bezmála metrákovým sklem? Já tedy ne 
… ☺ No jo, ale hmotnost panceřovaného kolosu nám překročila čtyři tuny … Co s tím, soudruzi? Pražská 
„mitaska“ vyrobila 
z dovozových surovin speciální 
vysokotlaké běloboké obutí, 
devisy ( v době přídělového 
systemu) se samozřejmě našly i 
na materiál brzdového obložení, 
a automobily těch naprosto 
nejkvalitnějších soudruhů 
dostaly klimatizaci domácí 
výroby. Ta ovšem zabrala celý 
zavazadelník, takže aktovku 
s lahvinkou Stalinovy vodky si 
„Kléma“ bral s sebou na zadní 
sedadlo. Jediným nedostatkem, 
na který se přišlo až v provozu, 
bylo topení. Samozřejmě běžné 
teplovodní, ovšem prostory 
zadních sedadel vyhřát 
nedokázalo. Ale řešení se našlo: dovezeme egyptskou jemnou vlnu a necháme soudruhům uplést plédy na 
ramena a deky na přikrytí kolenou … Takové revma, to je prevít … Šofér, dokonale a málem až klinicky 
prokádrovaný jedinec seděl za obřím volantem, který mířil téměř vodorovně na jeho žaludek. Sedadlo i 
volant byly napevno a o nějakém seřizování nemohlo být řeči. Problemy jsou od toho, aby se překonávaly. 
V případě zoufalství nad neovladatelností vozidla mohl řidič najít útěchu ve studiu sebraných spisů 
(kohokoli, ony byly všechny skoro stejně psané i sebrané). Opulentní monstrauto mělo až nezvykle střízlivý 
přístrojový panel – do ušlechtilého dřeva zasadil výrobce optimisticky cejchovaný rychloměr, ukazatel 
chlazení, dobíjení, hodiny, autoradio, ovládání klimatisace a několik tlačítek. Řadící páka vedla pod 
přístrojovou deskou přímo do převodovky. 
   Nyní opět trochu odbočím. První (nic moc kvalitní) snímky VOS jsem viděl někdy v r. 1988 a dostal jsem 
poučení, o co vlastně jde. V té době sice nebylo již prozrazení hrdelním zločinem, ale vůz byl 99% národa 
naprosto neznámý. Nejčastěji byl zaměňovaný s poválečným Superbem, což se ostatně často děje dodnes. 
Auto mne naprosto fascinovalo. Po dlouhém hledání jsem začal nacházet první dochované, ale mizerně 
vypadající kousky, a jednou jsem se dokonce vsoukal za volant. Neměl jsem sice ještě břicho velikosti 



 

 

pozorovacího balonu, ale své dva metry výšky jsem skládal jak dřevěný metr a stejně jsem se za řízení 
málem nevešel. Došel jsem k názoru, že ideální řidič VOS by měl mít max. 170 cm a pořádně vyvinuté 
bicepsy, protože posilovač i servořízení byste hledali marně. Přední kola se musela do větších zatáček 
natáčet opakovanými podhmaty na volantu, a když řidič musel ještě těžce pracujícím mechanismem řazení 
snižovat rychlost, měl nad sebou vidinu pankrácké šibenice … Místo pro spolujezdce bývalo vybaveno 
pouzdry na zbraně a přímo před ním našla místo vysílačka. Když už tedy známe hmotnost, přidejme ještě 
chráněnou nádrž na 150 litrů paliva, přičemž se běžný průměr spotřeby pohyboval mezi 35 a 40 l/100km. 
Jiné zpřevodování dovolilo teoretickou maximálku přes 115 km/h, ovšem ta byla přísně zapovězena, a to byl 
asi jediný rozkaz, který museli respektovat i ti nejrovnější z rovných. I osmdesátka byla nebezpečná, brzdy 
navzdory kvalitnímu americkému materiálu, vyráběnému v holandské licenci, se hřály a po několika 
sešlápnutích pedálu (patou – nesmějte se – jinak to nemá smysl, osobně vyzkoušeno) ztrácely funkčnost. 
Málem se ukázalo, že ohromně nákladná výroba speciálů byla k ničemu, protože panstvo na delší cesty 
jezdilo presidenstským vlakem a čím dál více létalo. VOS byly používány na kratší trasy (alespoň u nás). 
Doporučená a sledovaná rychlost nepřesáhla tedy 60 km/h.  

   Tak  a  teď  trochu  čísel:  o  pravděpodobném  počtu  vyrobených  VOS již byla řeč, tak dodáme, že první  
opustil továrnu v roce 1949 a poslední v r. 1952, kdy již bylo jasné, že bude zanedlouho z vládních služeb 
vyřazen. Oficiálně jezdily s hlavou státu do roku 1954. Poté byly odprodávány (nejdříve institucím – to 
muselo být radosti �, potom značně opotřebené do soukromých rukou – ještě větší radost ��) a plně 
nahrazeny již zmíněnými ZISy a další sovětskou produkcí. Doprovod obstarávaly nové a nádherné T 603. A 
kdo měl to privilegium usednout na zadní sedadlo, vyplněné pravým peřím? Především Klement Gottwald – 
během svého funkčního období měl přiděleny tři (ale hovoří se i o čtyřech) VOS. Další (lehce panceřované) 
jezdily v počtu dvou až tří kusů jako doprovod. Poté, co milovaný president sešel na srdeční příhodu (ve 
skutečnosti ovšem na hektolitry kořaličky ztvrdlá játra a pohlavní nemoc), převzal jeho autopark Antonín 
Zápotocký, bodrý president, veřejností přezdívaný „Ušaté torpedo.“ Za jeho vlády zmizely VOS z hradu. 
Z dalších funkcionářů jmenujme Viliama Širokého, ministra Noska a také Rudolfa Slánského (ovšem jeho 
poslední cesta autem se odehrála v Tatře 600 Státní bezpečnosti). Další rozpracované či hotové VOS nenašly 



 

 

uplatnění – jednak z ekonomických, jednak z prestižních důvodů. Legální export také nepřicházel v úvahu, 
ale naštěstí vznikl jistě příjemný obyčej vzájemného obdarovávání soudruhů, za současného objetí a 
vášnivého francouzského polibku představitelů gerontokracie. Takže se jeden VOS dostal do Albánie (tam 
dodnes existuje), další do Rumunska (kde dlouhá léta jezdil jako železniční dresina a dochoval se), do 
Bulharska (patrně neexistuje), do Číny (dochoval se v Museu darů), ale Mao-tse-tung se s ním prý svezl jen 
několikrát, dávaje v 50. letech přednost prestižním americkým značkám a později flotile deseti Mercedesů 
600 Pullman, do Polska a podle některých svědectví i do jižní Ameriky. Toto však nemám ověřené, takže 
nebudu činit žádné závěry. 
   Jak vidno z dosud popsaného, není dodnes zcela jasné, kolik VOS jezdilo na našem území. Jedno však 
jasné je: do původní podoby restaurované se dochovaly tři: jeden můžete obdivovat ve firemním museu 
škodovky a druhý je v majetku známého pražského sběratele veteránů, spolupracujícího s významnou galerií 
oldtimerů. Třetí, nyní na prodej, se mohl podle některých indicií v 80. letech pohybovat v příhraničí 
východních Čech. Osobně jsem za dlouhá léta vyfotil dalších sedm VOS v nepříliš nadějném stavu – některá 
fota můžete vidět v tomto článku. V 70. letech byl údajně jeden speciál v majetku menšího hasičského sboru 
v severních Čechách, přestříkaný na červeno, po republice jezdilo několik dalších. Ještě v 80. letech se 
párkrát objevila nabídka VOS v inserci Světa motorů, ale většina čtenářů stejně nevěděla, oč jde – a ti, co 
věděli, honem dali ruce pryč, protože náklady na pouhých prvních 1000 km by nového majitele srazily 
doslova na kolena; nehledě na to, že všechny VOS byly poničené a bez jakéhokoliv servisu. Ve vládních 
službách se o opravu staraly garáže ministerstva 
vnitra, ale soukromník neměl šanci sehnat drtivou 
většinu dílů, o pneumatikách nemluvě. 
   Osobně odhaduji počet přeživších speciálů na 
našem území (včetně oné renovované dvojice) na cca 
deset kusů, a to na základě mé dokumentace a 
pátrání, které trvá už skoro 25 let. Přál bych každému 
z vás slyšet jednou naprázdno běžící motor VOS, 
vidět jeho trochu namáhavý rozjezd, cítit šedý kouř 
z výfuku a loučit se s posledním zaprskáním motoru 
při přeřazení. Nevím a ani nechci odhadovat, zda 
ostatní přežívající a chátrající speciály čeká někdy 
oslnivé znovuzrození, ale moc tomu nevěřím. Jedno 
je však jisté: skoro všichni jejich majitelé si nepřáli být zveřejňováni, použil jsem tedy anonymní fota, a 
další údaje uvádět nemohu a nebudu. 
   Toliko ke speciálu, který nemá v dějinách česko- 
slovenské motorisace obdoby, ale současně nemá 
právo být zapomenutý.  
                            
   Čest práci!!! 

 
 
      Text a foto: Pavel Kopáček a archiv autora 



 

 

                                 Dobovka                                                                    Z archivu čtenářů 

             Hromadné odstavování cenných vozidel nastalo začátkem 90. let,           Sympatickou fotku se známou škodovkou poslal J.Voříšek 
                  kdy se mnozí, opojení vidinou „kvalitní“ zahraniční ojetiny, 
                      zbavovali zajímavých kousků – viz Ford Cortina Mk II. 
                                                 

                       Mrtvolka                       Hádanka  
       
 
 Na minulou hádanku přišla jen  jedna správná  odpověď. Na fotce byl 
Dodge Lancer.  
 
Tentokrát něco známějšího ;-)                                                                   
 
                        

 
Odpovědi posílejte na emailovou adresu michal@simcacentrum.cz 

                                 
                                                                                      (mp) 

                                                                                         
             Dnes už vzácný dvousvětlový Moskvič 408, stojící v rohu areálu  
            lesnického učiliště. Nebyl natolik zničený, aby se nedal renovovat, 
               ale zřejmě je mezi námi stále velký nedostatek lidí, kteří si 

                     uvědomují hodnotu věci. Skončil pod plameny řezáku.                                            Renovace 

                                           
  

            Nenápadná předměstská kůlna skrývá Wartburg ve stadiu renovace 
               karoserie. Od doby pořízení fotky už uplynulo několik let, tak 
               doufejme, že tříválec z Eisenachu mezitím dorostl do elegána 
                                              z dobového prospektu. 

 



 

 

                       Z „běžného“ provozu                          Hrálo ve filmu 

                 Některé škodovky nám houfně mizí z ulic. Zatímco Rapid občas        „Nemůžu dát nohu z plynu! Jakoby mně ji něco přisálo!“ Tak si  
                   zahlédneme, po Garde se prakticky slehla zem. Potěšil jeden     stěžuje řidička speciálu Ferat z filmu Juraje Herze, ojedinělého 
                                        žluťásek z táborského okresu.                                     režiserského počinu naší kinematografie. Vůz na snímku je 
                                                                                                                   přestavěný supersport Škoda, dodnes vystavený ve firemním museu. 

 

  Reklamní snímek 
 

(archiv p.k.) 



 

 

Dvojčata a „vícečata“ 
 
   Hned v úvodu mi promiňte to 
zprznění mateřštiny v nadpisu, 
ale ona vlastně auta, která vám 
dnes představíme, nejdou 
vtěsnat do jedné škatulky. 
Licence? Klony? Místní úpravy? 
Všechno dohromady … Od 50. 
let začíná výroba (nebo spíše 
většinou montáž) i v zemích, 
které nikdy neměly 
s motorismem nic společného, ale 
díky nákupu licence, výstavbě 
pobočného závodu, či 
přizpůsobením úspěšného 
evropského nebo amerického 
modelu místním podmínkám 
vznikly některé automobilové 
rarity, v Evrop ě většinou neznámé. Nebudu zde dalece rozebírat ani fotograficky dokumentovat 
notoricky známé příklady (Fiat – VAZ – Seat – Tofas) nebo Renault - Dacia – FASA Renault – Ika 
Renault. Jde mi spíš o pohledy většinou za hranice Evropy. 
 
 
Toť krátký úvod, někdy příště se můžete těšit na exotické tvary automobilů jižní Ameriky, Afriky či 
Austrálie …. 
 
 
Ranger + Opel Commodore B: 
Belgie kdysi patřila k předním evropským výrobcům automobilů, vzpomeňme třeba výrobky zbrojovky FN 
či majestátní Minervy. To už je dávno minulost, po válce zde fungovalo několik montoven americké GM a 
„vlastní“ manufaktura Ranger. Její program byl až na drobné odlišnosti totožný s Opelem Rekord a 
Commodore, výroba skončila ještě před rokem 1975. Porovnejte Ranger Commodore 1972 a Opel 
Commodore B. 

 



 

 

Holden Commodore + Opel Commodore C: 
Australský Holden je stále součástí GM, takže v průběhu posledních čtyřiceti let vyráběl celou řadu modelů, 
vycházejících z Opelu či Chevroletu. To se děje až do dnešní doby, kdy je Holden dodavatelem klasických 
osmiválcových sedanů pro americkou policii. Zatímco Opel Commodore C byl labutí písní této řady, 
australský příbuzný zaznamenal mnohem větší úspěchy. Samozřejmostí je větší zdobnost karoserie podle 
amerického vzoru. 

Bulgaralpine + Alpine A 110 
Aktivity Renaultu v zemích bývalého východního bloku nebyly omezeny jen na Rumunsko či Jugoslávii. 
Bulharsko koupilo licenci a strojní vybavení na montáž Bulgarrenaultu (R 8 a R 10). Dodatkem smlouvy 
byla pasáž o montáži malého množství licenční Alpine, především pro potřeby bulharských jezdců. 
Montovnu opustilo cca 70 alpinek, z nichž jen několik zamířilo do soukromých rukou. Montáž skončila 
v roce 1970 a Bulgaralpine poznáte podle chybějící dvojice přídavných světlometů. 
 

Simca Tufao + Simca Vedette: 
Simca Vedette byla posledním pozdravem předválečného Fordu, jehož spodový V8 se objevil v řadě 
modelů. Výroba tohoto nepříliš výkonného, ale velmi pohodlného vozu skončila v roce 1963, aby se 
přesunula za oceán. Tak vznikla Simca do Brasil, která přejala kompletní program Vedetty včetně 
každoročního faceliftu. Do konce 60. let vznikly pozoruhodné kreace, např. STW Marly s křídly či luxusní 
Jangada. Poslední provedení již s francouzským originálem nemělo skoro nic společného. Podívejte se na 
původní Simku, jak ji známe i z českých silnic a její brazilský derivát Tufao  z počátků výroby. 



 

 

Hino 4CV + Renault 4CV: 
Populární francouzská „želvička,“ zkonstruovaná ještě za války, patřila k šlágrům evropského trhu až do 
začátku 60. let. Není tedy divu, že na úspěšný vozík dostalo chuť rozbombardované císařské Japonsko, které 
prakticky veškerou produkci 50. a 60. postavilo na základě licencí či kopií. Značka Hino má již 
předválečnou historii, za války dodávala velké množství nákladních tří- a pětitun. Licenční Hino 4CV mělo 
však jen průměrný úspěch, lépe se prodávalo klasické tříprostorové Hino Contessa. Automobilka dnes již 
neexistuje. 

Chevrolet Ipanema + Opel Kadett E: 
Brazilské odnože evropských a amerických automobilek jsou velice agilní a mají i vlastní modelovou 
politiku. Samozřejmě, pokud nejsou vázány koncernovými pravidly. Chevrolet do Brasil vyrábí vlastní i 
převzaté modely již víc než půlstoletí – často jen minimálně odlišné od originálu. Chevy Ipanema má 
bohatší výbavu a luxusnější interier, který ničím nepřipomíná spartánsky vybavený německý vzor. 



 

 

Chevrolet Opala + Opel Rekord C: 
Velmi úspěšná řada Opelu z roku 1966 se stala základem mnoha modifikací. Vyráběl se jako belgický 
Ranger, v mírně změněné podobě jako britský Vauxhall, ale i za oceánem jako Chevrolet Opala. Jméno 
Opala je tradiční a vystřídalo několik karosářských generací. Opala z naší dvojice hranatou přídí připomíná 
spíše německý Kadett B či malé Chevrolety I. pol. 60. let, takže rozpoznávacím znakem zůstává 
charakteristická zvlněná boční linka. Interier měl americky bohatou výbavu, samozřejmostí byla automatika 
a příplatkové motory s vyšším objemem. 

Daewoo Royale + Opel Rekord E: 
Když na sklonku 80. let přišlo do tehdejšího ČSSR nevelké množství korejských Daewoo Racer, zákazníci 
se o předražené licenční Opely málem rvali. O dalších modelech nebylo nic známo. Daewoo je ale velmi 
agilní firma, která stavěla na základě celé modelové palety Opelu vlastní výrobky, od jednoduchého Raceru 
až po vyšperkovanou variantu Senatoru. Prohlédněte si faceliftovanou versi Rekordu E (se vznětovým 
motorem) a srovnejte ji s opulentnějším Royale. Velké Daewoo však mimo Asii tehdy zamířily jen 
výjimečně, např. do Austrálie. 

 
Graciela + Wartburg 311: 
Argentinský výrobce Justicialista zná v Evropě již málokdo. Jeho přidružená firma dala vzniknout 
nevelkému množství licenčních a mírně upravených sedanů, coupé a cabrioletů Wartburg 311 pod vlastním 
jménem Graciela. Dvoutakty na americkém kontinentu nebyly ojedinělé, podobný (a mnohem úspěšnější) 
pokus pokus provedla brazilská odnož DKW-Vemag, která svými dvoutaktními Belcary zaplavila zemi. 
Mnohem líbivější Graciela tolik štěstí neměla a počet dochovaných exemplářů je naprosto mizivý. 



 

 

Premier Padmini + Fiat 1100: 
Hbitý a obratný Fiat spatřil světlo světa v I. polovině 50. let a licenčně se montoval v desítkách versí. Ojeté 
se poměrně často dostaly i k nám, zejména třetí generace, kterou vidíte na prospektovém náhledu. Ta se stala 
i základem indického Premieru, druhého místního vozidla hned po nesmrtelném Hindustanu. Zatímco 
v Evropě drtivá většina „jedenáctistovek“ podlehla korosi, v Indii a okolních zemích sloužily v černožlutém 
laku jako taxi – a to ještě počátkem 90. let. Zatímco Hindustan byl spíše vozem státních institucí, Premier 
šel do soukromých rukou – těch zámožných – aspoň po indicku. 

Paykan Hunter + Hillman Hunter: 
Značka Hillman dodnes u nás vyvolává asociace spolehlivých a robustních Minxů, Hunter už je ale většině 
motoristů neznámý. Byl to úhledný sedan či STW, ideální rodinný vůz tehdejší střední třídy, v Anglii 
oblíbený, ovšem v Evropě zastoupený ve větší míře jen v Rakousku, Švýcarsku a Skandinávii. Asijský 
derivát od firmy Iran Khodro nesl název Paykan, který byl až po roce 2000 vystřídán Samandem. Paykany 



 

 

opouštěly teheránský závod nejen v osobních versích, ale i jako pickupy, furgony či chassis s kabinou pro 
další nástavby. Zajímavostí je jediný Paykan u nás, který dostal darem tehdejší president Ludvík Svoboda a 
v ČSSR jej věnoval Čs. červenému kříži. V 80. letech se Paykan objevil v inserci, ale pak jeho stopy mizí. 
 
Talbot Horizon + Talbot Sunbeam + Plymouth Horizon + Dodge Omni: 
Na závěr si necháme čtveřici, která už v 80. letech mohla nést označení koncernového automobilu. Horizon, 
vyvinutý ještě pod staroslavnou značkou Simca přežil její pád a stal se Talbotem. Odnesl si hrdý přídomek 
„V ůz roku,“ a vešel pod křídla amerického Chrysleru. Jeho britská verse Sunbeam byla především rychlým 
sportovním a závodním nářadím, ovšem jeho kariera poměrně rychle vyhasla. V USA jej chtěl Chrysler 
postavit jako protizbraň v boji s asijským přívalem, ovšem Plymouthy a Dodge se prodávaly prabídně, jako 
ostatně všechny euroamerické pokusy té doby. Luxusní výbava byla samozřejmostí, o úhlednosti velkých 
nárazníků lze diskutovat, ale zajímavý je příplatkový motor 2200 ccm s velice dobrou dynamikou. Slávu 
francouzského originálu však nikdo nepřekonal. 

 
Text:  
Pavel 
Kopáček 
 
Foto: 
archiv 
Pavla 
Kopáčka 
 
 
 
 
 



 

 

MODRÝ GENTLEMAN 
 
   Většina automobilek má ve své 
historii jak veleúspěšné modely, 
tak i auta, které nejsou nyní nebo 
nebyly ve své době, v hledáčku 
zájemců. Vůbec to nevypovídá o 
jejich kvalit ě. Kdyby jo, nenašli 
byste mezi těmi úspěšnými VW 
1302 (Brouk) a mezi neúspěšnými 
třeba Talbot Tagora, o kterém 
jsme psali v minulém čísle. I 
v produkci Ferrari najdeme vůz, o 
kterém každý řekne, že to není 
pořádné Ferrari. Což je blud, 
protože toto 2+2 místné „gétéčko“ 
je přímým pokračovatelem 
legendárního Ferrari 365 a ve své 
době stálo více než Ferrari 
Testarossa. Přesto ho dnes můžete 
mít za cenu lépe vybavené Škody 
Octavia. A můžu Vám garantovat, 
že Ferrari 400i JE opravdové Ferrari. 
 
   Když po čtyřech dnech deště konečně oschly silnice a ranní slunce šimralo svými paprsky do oken mého 
obydlí, byl ideální čas pro vyzkoušení tohoto vozu. Ferrari už jsem párkrát řídil, ale na tohle jsem se 
obzvláště těšil. Mám totiž rád hranatá auta přelomu sedmdesátých a osmdesátých let a pětilitrový 
dvanáctiválec sliboval taky své. 
   Sundavám z naleštěného vozu plachtu, odemykám dveře a po jejich otevření na mne svítí modrý kožený 

interiér, do kterého zaplouvám. Sedačky mají docela dobré 
boční vedení, alespoň pro moji štíhlejší postavu. Mít ale o 
dvacet kilo víc, boční vedení ani nepostřehnu. Volant má 
tenký věnec, velký středový tunel dělá z místa řidiče kokpit. 
Studuji spousty přepínačů kolem sebe a zjišťuji jejich 
potřebnost či nepotřebnost. Dobové autorádio nechávám 
vypnuté, vždyť pod kapotou je V12. Kdo by řešil rádio.  
   Rozsvěcuji kontrolky, a kabinou se line nepříjemný 
pazvuk. To je ale důležité upozornění, že benzínové pumpy 
dopravují palivo ze stodvacetilitrové nádrže k velkému 
motoru pod přední kapotou. Po utichnutí jednou prošlápnu 
plynový pedál a startuji. Motor ihned chytá a garáží se line 
docela přátelský zvuk, žádné burácení velkého monstra. 
Prostě gentleman, který nepotřebuje kolem křičet svoji 
okázalost. Zařazuji na voliči třístupňové automatické 
převodovky „R“ a couvám ven. Sluníčko ihned klouže 
svými paprsky po ladné karoserii. Barva na tomto voze je 
stříbrnomodrá metalíza a chodit kolem vozu v prudkém 
slunci bez slunečních brýlí je o zánět spojivek. Vše je 
připraveno. Zavírám garáž a vyjíždím do ulic.  



 

 

   Přesto že lze svítit spodními světly pod nárazníkem, 
raději vyklápím světla na kapotě. Naprosto sice kazí 
vzhled vozu, ale mne víc zajímá bezpečnost, než 
pohledy kolemjdoucích. Ihned po rozjezdu automat 
řadí dvojku a na tu pokračuji až za konec města. 
Nechávám motor ohřát a blížím se k místu, o kterém 
vím, že prochází asi 8km lesem a je zde položen nový 
asfaltový koberec. Je tu několik serpentýn. Převodovka 
prakticky neřadí, celou cestu do kopce zvládá na druhý 
rychlostní stupeň. Rychloměr ukazuje střídavě od 20 
do 100km/h, podle toho, zda je rovinka či zatáčka. Vše 
je velmi kultivované a příjemné. Motor nepotřebuje 
podřazovat. Ani při přidání jeho zvuk nehrubne. 
Naopak. Jsem velmi překvapen tichým chodem. Svůj 
podíl na tom má nejen zcela nová výfuková soustava a celkové množství ujetých kilometrů (11800km), ale i 
úmyslné naladění motoru v továrně. Vždyť „čtyřstovka“ není ukřičený supersport nebo maloobjemový 
sporťáček, jež je třeba držet pod krkem. Ferrari 400 je vůz pro gentlemany. Možná i proto málo těchto vozů 

najdete v rudé barvě. Ale zpět na silnici, která 
opustila svůj předchozí zatáčkovitý charakter a 
postupně nabízí víc a víc rovinek. Přestože 
rychlost stále nepřesahuje stokilometrovou 
hranici, vůz skvěle funguje. Je doslova cítit, jak 
podvozek drží svoji stopu. Ani výkon více jak 
300k jej nenutí k nějaké přetáčivosti či 
uskakování. Prostě drží. Brzdy jsou výborné. 
Dávají jistotu a mají silný brzdný účinek. Ale 
nejvíce mne baví řízení. Je těžší, ale snese 
srovnání s řízením motokáry. Kam „cuknu“ 
volantem, tam mám ihned kola. Baví mne stále 
zatáčet, protože ta reakce je prostě skvělá. 
Blížím se k dálnici, ale nejdříve navštěvuji 
benzínku. Sice ručička ukazuje čtvrt nádrže, ale 
její názor se mění s každým kopcem či jiným 

nakloněním. Raději třicet litrů paliva přihodím. Ručičku tím moc neoslním. Přeci jen, v tak velké nádrži to 
není moc znát. Dávám si u stolku studenou minerálku a pozoruji lidi. Jejich oči směřují jediným směrem. 
Ale jen oči mužů. Ženy vyhodnotily, že auto 
není červené a má střechu, takže mu svoji 
pozornost nevěnovaly. Naopak se snažily 
pohledem uhodnout, ke komu to drahé auto 
patří. Mne v koutě zahrádky netipovali. Když 
zjistili svůj omyl, Ferrari již opouštělo pumpu a 
najíždělo na dálnici. Ani při sešlápnutí plynu se 
neděly žádné zběsilosti. Vůz zrychloval, dokud 
jsem nebyl s dosaženou rychlostí spokojen. 
Jako by to byla ta nejsamozřejmější věc na 
světě. Na dalším sjezdu jsem sjel, přejel dálnici 
a pokračoval v opačném směru spět. Projel 
jsem kolem pumpy a pokračoval po okresní 
silnici. Rychloměr ukazoval kolem devadesáti 
kilometrů za hodinu.    



 

 

    Nedaleké golfové hřiště skýtalo dobrou možnost k nafocení série fotografií. Sice mi občas před 
objektivem projel s omluvným gestem nějaký ten golfový vozík, ale co. Ferrari se zde vyjímalo, mezi 
záplavou nešťastných SUVéček a jedné 
obtloustlé Panamery. „Jo hoši….styl je 
něco…co jste už zapomněli“ říkám si 
v duchu a s úsměvem opouštím okolí 
upravených greenů.  
   Ke garáži to mám kousek. Zastavuji tedy 
ještě u opuštěného vlakového nádraží, 
sedám si na koleje a prohlížím si to 
plechové dílo. Líbí se mi. Opravdu se mi 
moc líbí. Chvilku přemýšlím nad otázkou 
manželky, zda by se mi to auto líbilo, i 
kdyby mělo na přední části znak Fiata. To 
je ale hloupá otázka. Líbilo. Tohle Ferrari 
má v sobě něco, co má nejen málo aut, ale 
i málo modelů předních prémiových 
značek. Nejenom, že má krásné tvary 
italských karosářských mistrů, ten 
nejkrásnější motor – vidlicový dvanáctiválec, a vytříbené chování. Tohle Ferrari má duši! 
   Nevím, kolik času uplynulo, kdy jsem si tiše prohlížel vůz. Asi hodně. Za to cesta zpět byla krátká. Pořád 
jsem totiž hledal jediný důvod, proč tento stroj nemít. Když jsem zhasl motor, zamkl vůz, přikryl ho 
plachtou a otočil klí čem garáže, byl jsem rozhodnut. Tohle auto chci!   
 
Text a foto: Michal Primák 
 
Technické údaje: 
Motor: vidlicový dvanáctiválec 4823ccm, vstřikování 
Výkon: 315k 
Max.rychlost: 240km/h 
Převodovka: automatická třístupňová 
Pohon: zadních kol 
Brzdy: hydraulické kotoučové s posilovačem 
Provozní hmotnost: 1830kg 
Počet vyrobených kusů: 1306 (verze 400i)   
Cena: 20 000E  - 50 000E 
 
Tento vůz je na prodej. Prodejní cena 790 000,-Kč (31 600E). Více informací ve Veteranbazaru.      

              



 

 

 

Okolo Slovenska 
 
   Někdy v sedmdesátých letech vyšel ve 
světě motorů článek s mapou cesty okolo 
ČSSR. Část tohoto nápadu, cestu po 
hraniční čáře okolo Česka, jsem s přáteli 
realizoval v roce 2004, na druhou půlku 
jsem si musel počkat dlouhých 7 let. 
 
   Rozpaky. To je slovo, které mojí ranní 
náladu charakterizuje nejlépe. Na jednu 
stranu mám radost, že zase vyrážím se 
Simkou někam dál, do nových krajů, na 
druhou stranu mi dokončení expedice "Okolo 
ČSSR" trvalo předlouhých sedm let. V roce 
2004 jsem, s několika dalšími, objel po hraniční čáře Českou republiku, dnes vyrážím objet Slovensko. "To 
je blízko", řekne si každý. Ale také každý byl akorát v Tatrách, v Bratislavě a se školou v Banské Bystrici u 
památníku SNP. A dál? Co ukrajinské hranice, cikánské osady u maďarských hranic, slovenská strana 
Karpat? No uvidíme. Pokud mne nesežerou medvědi a nepobijí cikáni. 
   No, ono to tak rychlé není. Zatím doma panuje čilý chaos. Děti a pes se pletou pod nohama, manželka balí 
už asi desátou tašku a ukládá ji do rozměrného kufru jejího Mercedesu. Jede totiž s dětmi na Vysočinu. Já ji 
připevňuji na střechu nové kolo a podesáté se ubezpečuji, že nemůže spadnout. Ještě udílím asi milion 
instrukcí k autu, cestě, nákladu na střeše, naposledy zalévám kytky a krmím ryby a krátce před jedenáctou 
dopoledne konečně vyrážíme. Daniela jede přede mnou a já kontroluji kolo. Před hlavním tahem na Příbram 
se loučíme, ona směr Žďár nad Sázavou, já směr ke "staré benešovské". Oblékám své veteránské rukavice, 
je to jako symbol dlouhých cest a za zvuku motoru a kapek deště vyrážím. Tato hudba mne bude provázet 
celou cestu, protože do Talbotu 1100 jsem nedal úmyslně rádio.  
   Cesta přes Česko je dost úmorná. Jednak chci být v 15h v Bratislavě, což s úmyslem jet po okreskách 
nejde dohromady. Samé objížďky a kamiony. Alespoň že ten déšť ustává. Do Bratislavy přijíždím v 18h! a i 
tak posledních 100km jedu po dálnici. Ale důležitou schůzku i večerní posezení s přáteli stíhám.  
   Sobotní ráno se v Gajárech loučím s přáteli a začínám svoji cestu. Jsem na hranicích s Rakouskem. Tak 
jdem na to!  
   Nejdřív se však musím vrátit do Malacek pro benzín. U nás že je drahý? Tankuji za 1,44E, což je bez pár 
halířů 40,-Kč. Teď již otáčím vůz k jihovýchodu na Zátorskú Novú Ves. Cestou nakupuji něco málo do 
zásob. Hlavně vodu, protože už teď v 9h ráno teplota leze přes 25stupňů. Nápad vykoupat se v jezeru, kolem 
kterého jedu, mi kazí množství rekreačních chat a cedule s upozorněním na sinice. No, nemusím mít 

všechno. Cestou okolo Devína přijíždím do Bratislavy a tou 
tentokrát jenom projíždím. Jedu přes Lafranconiho most. V 
té chvíli ještě nevím, že za měsíc z něj budu skákat bungee. 
Pokračuji směrem Györ a těsně před maďarskou hranicí 
odbočuji k vodní nádrži Hrušov. Kolem areálu vodních 
sport a podél přehrady je velmi dobrá cesta. Vpravo rameno 
Dunaje, vlevo cyklostezka a přehrada, kterou ale přes val s 
cyklostezkou není vidět. Ve Vojce nad Dunajem přejíždím 
vodní dílo Gabčíkovo - Nagymarosz, které bylo v 
devadesátých letech minulého století pravidelných tématem 
Televizních novin. Blíží se poledne a moje představa 
klidného koupání a dobré hospůdky pozvolna bere za své. 
Na hrázi vodního díla zastavuji. Dělám si pár fotek 



 

 

přehrady a Slováci pár fotek mé Simky. Hned za hrází je restaurace U Nimróda, nabízející slovenské a 
maďarské speciality. Cestou jsem viděl několik billboardů, a protože je přesně 12h, odbočuji k němu. 
Překrásný dřevěný srub, příjemná obsluha, upravené okolí, na auto vidím od stolu, takže mohu nechat obě 
okna otevřená, což je v tomto počasí velké plus. Objednávám si "Zemiakové placky plnene so syrom" a 
Vineu. Z radia od baru je slyšet slovenština, z kuchyně maďarština. "Jižanská" hudba, krásné počasí, božský 
klid. Slibuji si, že musím jezdit častěji.  
   Oběd je výborný. Dvě tenké bramborové placky naplněné strouhaným sýrem neznámé chuti a polité 
jemným dresinkem. Dlouho se ale nezdržuji, dnešní díl cesty je dlouhý a jediný camp, poblíž čáry, je v 
Levicích. Ale nic o něm nevím. Pokud bych neuspěl, musel bych hledat noclech v lesích u cikánských osad 
při maďarských hranicích. Radši jedu dál. Nakonec se v nížinatých krajích našel i čistý rybník, kde jsem 
moc rád osvěžil tělo. Další krajina byla vesměs nezajímavá, v dlouhých rovinách se střídaly obydlené vísky 
s neobydlenými, a to až do Štúrova. Tam jsem špatně odbočil a při cestě zpět boční ulicí jsem narazil na 
muzeum starých aut. Samozřejmě ho jdu navštívit. V každé místnosti domu byly staré věci. Jedna místnost s 
dětskými hračkami, druhá s domácím nářadím. V další fotoaparáty, jinde vysavače nebo staré vybavení 
kuchyní. Venkovní expozice, kde stála auta, byla pro mne zajímavější. I když - 99% bylo na renovaci. I 
Simca se našla. Krátce jsem popovídal s majitelem, předal suvenýr a pokračoval.  

                     Buick         Simca Elysée                 IFA F9   

  Opel Rekord P1 Caravan    Steyr – Puch 500         Moriss Minor        
Dál byl kraj stejný. Placka, pole, vesnice, placka, pole, vesnice. V mapě nacházím camp v Šaľe, přímo na 
trase. Bohužel tam nic není. Důkladně procházím podrobnou mapu Slovenska, kterou jsem včera koupil. 
Zmíněný camp v Levicích v ní také není. Pak nacházím značku campu hned za Velkým Krtíšem. U 
termálního koupaliště. Bude tam asi dost lidí, ale i čas pokročil a možností moc není. Lesy tu nejsou a spát 
na poli nechci. Mé obavy se potvrzují na místě. Koupaliště dnes, v sobotu, nacpané k prasknutí. Ale pro stan 
místa dost. Platím 5E a zajíždím dovnitř. Nejdřív jdu spláchnout prach z cest "místním folklorem", jak 
říkáme pivům místních pivovarů v místech, které s přáteli navštěvujeme. Tady se "místní folklor" jmenuje 
Corgoň a není zlý. Z jídelního lístku mne nic neláká a tak si dávám jen dršťkovou. Je sice horká a v tomto 
počasí, jenomže přísun tekutin za uplynulé dva dny byl slabý, tak alespoň něco. Protože ze mne leje pot 
proudem a restaurace nemá klimatizaci, jdu postavit stan a smočit se do bazénu. Moje předpověď, že lidé 
budou již odcházet, se plní a skutečně za chvíli je koupaliště poloprázdné a já se mohu osvěžit v chloru. 
Rybník v lese by mi byl milejší, ale tady alespoň mají hospodu, čehož využívám po koupeli a doplňuji opět 



 

 

tekutiny "místním folklorem". Rozepsaný cestopis beru sebou a mohu zmínit historické prameny této 
expedice a popíjet u toho.  
   Někdy v šedesátých nebo sedmdesátých letech vyšel ve Světě motorů článek a mapa cesty okolo ČSSR. 
Tehdy se to jelo s běžnými vozy jako autoturistika, navštěvovali se pamětihodnosti a další radovánky. Mne 
ten nápad zaujal a v roce 2004 jsem jel první díl, okolo ČR. Přidalo se tenkrát několik lidí, fotky jsou na 
webu a v klubovém časopise vyšel i článek.  
   Rozdíly oproti českému pohraničí jsou velké. U nás je většina 
pohraničí tvořena hory, rybníky, řekami, z čehož plyne spousta 
možností pro turistiku. S tím souvisí dostatek campů, obchodů, 
hospod. A taky lesů pro nás, kteří radši táboříme v poklidu mimo 
civilizaci. Jižní a jihovýchodní hranice Slovenska nic takového 
nenabízí. Proto je tu tolik volných plání, opuštěných domů a taky 
statků (bývalých JZD, po slovensky JRD - jednotné rolnické 
družstvo). V každém z nich bych si dokázal představit 
SIMCAMUZEUM, pro které tak těžko hledáme prostory v ČR. 
Trochu to zlehčuji, ono i u nás v pohraničí je dost opuštěných 
objektů, možná i víc než tu. Souvisí to nejspíš s bývalou socialistickou politikou země, kdy se v odlehlém 
místě postavila továrna, podnikové byty a město bylo na světě. A když ne fabrika, tak vojenský útvar. Ale 
zpět k expedici. Takovéto cesty jsou úžasné k tomu, aby člověk zpomalil, vypnul notebook, telefon i 
myšlenky a užíval si ten holý základ toho, k čemu byl automobil vymyšlen - k cestování. Vždyť i cesta je 
cíl. A CÍLEM TÉTO EXPEDICE JE JEN CESTA.  
   O sedmé ráno mne budí místní omladina hlasitou hudbou a sluníčko svými horkými paprsky. Je čas rychle 
posnídat, sbalit a vypadnout. Silnice v mém směru je prázdná, v protisměru to vypadá, že koupaliště praskne 
ve švech. Obloha vymetená a vedro už teď ráno. Hodně cest vede bohužel po červeně značené silnici, žluté 
většinou jsou slepé a bílé nejsou vůbec. Vždy, jak je to možné, sjíždím na ty menší Velmi často je na nich 
nový asfaltový koberec, i když se jedná o zapadlou silnici. Také u nich stojí cedule o čerpání financí z fondů 
EU. Vida, nemusí se vše rozkrást jako u nás. Jinak je to tu stejné. Nové domy se střídají s těmi starými a ty 
zase s těmi, co již svému účelu dosloužily. Ve Fil'akovu na sebe upozorňuje krásný hrad. Hned za ním je 
autobusové nádraží, jako vystřižené ze starých filmů. Slouží ještě svému účelu. Žádný eRťák ani eŠka ale 
nejsou v dohledu, a tak pokračuji dál. Krajina se opět placatí, přibývá polorozpadlých domů, obyvatelstvo je 
tmavší. Je nedělní ráno, dost lidí míří do kostela. Už není problém na benzínce potkat obsluhu, která na Vás 
mluví maďarsky. V Tornal'e zastavuji u Teska pro doplnění zásob. Kupuji nějaké ovoce, v tomhle vedru se 
stejně nic jiného jíst nedá. Uvnitř je puštěná klimatizace a je vidět ven na Simku. Koukám na parkovišti na 
místní vozový park. Převládají vozy nižší střední třídy, stáří průměrné. Nejstarší jsou tam Š120 a VAZ 2105, 
samozřejmě v „tuzingových“ úpravách. Také je tu hustá síť železnic, bohužel jediný vlak jel okolo právě ve 
chvíli, kdy jsem byl na benzínce. Což jsem dopsal právě ve chvíli, kdy kolem projela rychlíková souprav 
tažená "Brejlovcem". Měl jsem štěstí, jak by řekly děti pokaždé, když vidí vlak. Před Rožňavou odbočuji na 

žlutou cestu přes národní park Slovenský kras. Je to 
příjemná změna. Přibývá zatáček, stromů a klidu. Nevím 
sice, zda se mi to podaří projet až na konec, protože mapa 
ukazuje část cesty jako zrušenou. Intuice mne ale vede 
dál. Protože je poledne, zastavuji u jedné z infocedulí a 
při malém obědě z vlastních zásob si čtu něco z historie. 
Cesta ubíhá docela rychle, zaháním myšlenky "co bych 
dělal, kdyby auto nevydrželo" a těším se na další 
kilometry. Dojíždím do obce, kde by měla cesta končit. 
Dle mapy je čitelná cesta, která z ničeho nic má končit. 
Jedu dál krokem po zpevněné cestě, vyhýbám se dírám a 
velkým loužím, ale po chvíli se cesta mění opět v asfaltku 
s dobrým povrchem a šíří akorát pro mé autíčko. 



 

 

Kilometry cesty vedou krásným původním lesem, žádné stromořadí smrků. Tuto část cesty si fakt 
vychutnávám. Když se dva kužely žlutých světel z předních reflektorů mé Simky zjevují v další obci z cesty, 
kterou nejspíš znají jen místní, pár z nich se udiveně otáčí. Za vesnicí se tyčí kopce, které jako by z oka 
vypadly těm, které člověk nachází v zemích bývalé Jugoslávie. Právem očekávám blížící se moře za 
některým z nich. Místo něj se ale objevuje za jedním kopcem elektrárna a za dalším Turnianský hrad. Za 
úrovní Košic jsou již domy opět upravenější a obyvatelstvo stále namíchané. Ale klasický cikánský slum, 
jak ho zná většina z televizních zpráv, je zatím jen jeden malý, a to ještě na okraji normální obce. Ne že 
bych o to nějak stál, něco takového vidět, ale tak nějak s tím na své cestě počítám. Naopak, obce jsou 
upravené, zastávky autobusů nerozbité, květiny a okrasné keře i před domy, na volné ulici. V jednom malém 
městečku vede silnice podivně sídlištěm, nebo jsem možná špatně odbočil, ale najednou projíždím mezi 
čtyřmi vybydlenými cikánskými paneláky. Jak tak někdo může žít, brrr. Čumák Simky směřuje do Čierné 
nad Tisou. Je tam vlakové překladiště, kde se překládal náklad ze železnice SSSR do vagónů ČSSR, neboť 
každá železnice měla odlišný rozchod. Třeba budu mít štěstí nafotit nějaké mašiny. (Asi bych měl zde 
vysvětlit, že po tom, co moji kluci dostali o Vánocích pod stromeček mašinky, se železnice stala dalším z 
mých koníčků a v jednom pokoji doma se již staví modelová železnice.) A štěstí mám. Lokomotiva 
"Hektor", u ČD již vyřazena z provozu stojí v depu, do kterého je z okraje silnice dobře vidět. A hned vedle 
7 dalších "Hektorů" a 2 "Čmeláci". Dělám několik fotografií a 
pokračuji v cestě. Objíždím Čiernou přes železniční přejezd na 
druhou stranu. Na konci obce vidím hlídku "Policije". Již asi 
čtvrtou za cestu. Pouštím plyn a nechávám plynule klesnout 
rychlost na 50km/h. Sice mi v Simce nejde rychloměr, ale 
zhruba. Za obcí odbočuji v duchu hesla "co nejblíže k čáře". 
Bez varování vjíždím do cikánské vesnice. Sice tu nejsou 
slumy, ale normální domy. No normální, já mám o normálnosti 
jinou představu. Vybydlené domky, udupaná hlína okolo místo 
trávníku a zahrady, všude spousta cikánů. Ne pár, ale spousta, 
tak dvacet okolo jednoho domu. I na silnici přede mnou. Děti 
si hrají a nechápavě hledí na starou Simku se žlutými světly, 
ozařující jejich vesnici. Myslím, že i lidé z okolních vesnic toto místo objíždějí. Jedno dítě, asi 12-leté mne 
zdraví. Žádný zdvižený prostředníček nebo pokřiky, prostě pokynutím pozdraví, ostatní uhýbají včas z cesty 
a já konstantní rychlostí projíždím celou vesnicí v délce asi půl kilometru. Tady bych fakt nechtěl zůstat 
viset nepojízdný. Po pravé ruce mám ukrajinskou hranici. Míjím další hlídku "Policije". Užhorod na dohled. 
Blížím se k Vyšnému Nemeckému a zajíždím až k hraničnímu přechodu. Samozřejmě ale do bezpečné 
vzdálenosti. Dělám pár fotek, a dopisuji tento cestopis. Míjím kolonu kamionů a skrz obec se napojuji na 
hlavní silnici. Na křižovatce stojí další hlídka. Kouká se dost nepřátelsky, jednu dodávku právě pouští ze 
svých spár. Nevšímám si jich. "Stáre", slyším otevřeným okénkem, když řadím a rozjíždím se na křižovatce. 
O jejich kontrolu nestojím. Napětí opadá. Již jsem ve vnitrozemí, pro dnešek to stačilo. Je 17h, ze severu se 
blíží černé mraky. Jedu k Zemplínské Šíravě, kde jsou nějaké campy. První je spíš tábořiště. Sice docela 
slušné, ale bez možnosti večeře. Druhý camp má pouze stánek s párky. Třetí má i bazén a je plný. Ale má 
restauraci. Nacházím klidnější místo na okraji campu a jdu si zaplavat. Šírava je velká nádrž, ale vypadá to, 
jako by o turisty nikdo nestál. Pár průměrných campů a polorozpadlý hotel ze socialistické éry. Stavím stan 
a za zvuku hromů jdu na večeři. Ale restauraci jsem přecenil. Mají již pouze klasický stánkový sortiment, 
zbytek je po celém dni sněden a ze zbylé nabídky nebylo o co stát. Dávám si tedy polívku, "místní folkor", 
tentokrát Šariš. Zítra mám v plánu navštívit Mořské oko, na které jsem viděl cedule cestou. A pak se vrátit 
na východ. Hraniční přechod Ubl'a je nejvýchodnější průjezdná část Slovenska a bod obratu mé expedice. 
Zítřek bych rád trochu volněji. A také mne láká nocování v přírodě, snad to půjde. Nejvíc mne tu na 
Slovensku překvapuje minimum turistiky. U nás je každý rybník, každý kopec, každý hrad využit pro 
cestovní ruch. Tady jsou jezera prázdná, kopce opuštěné a z hradů zříceniny. Z čeho ti lidé žijí? Ze 
zemědělství a těch málo služeb? Továrny tu nejsou, montovnu jsem potkal jednu. Dopíjím třetí folklor a jdu 
se po pláži podívat na ten zpustlý hotel, který je hned vedle campu. V 21h ulehám ke spánku. Bouřka má ale 



 

 

jiný názor a začíná bičovat můj stan kroupami, deštěm a silným větrem. Přikolíkoval jsem stan dobře? 
Prozíravě jsem dal auto na severní stranu, odkud vane vítr. Přemýšlím, zda se raději nepřemístit do auta. Ale 
při představě spaní ve zkroucené poloze na sedačkách, nechávám kroupy kroupami a usínám. 
   Ráno je obloha opět bez mráčku. Umývárna s nápisem "teplá 
voda" nabízí vodu pouze ledovou. Co se dá dělat, neváhám. Při 
pohledu do svých zásob dostávám chuť na čerstvé pečivo a tak 
balím a vyrážím na cestu. Nasnídám se po nákupu v některém z 
místních obchodů. Což se mi zakrátko daří a u Flašova potoka 
snídám ve stínu lesa. V 8h ráno již parkuji pod kopcem na 
liduprázdném parkovišti. Taky kdo by tu co v tuto hodinu 
pohledával. Obouvám si tenisky a stoupám vzhůru do kopce. Za 
dvacet minut jsem u Mořského oka. Sedím na břehu, a pozoruji 
ryby. Je tu fakt úžasně. Zdržím se asi hodinu.  

   Cestou k východnějšímu hraničnímu přechodu Ubl'a 
potkávám další tři hlídky. Mají solidní terénní auta, většinou 
MB-G, případně LR Defender. Zatímco Vyšné Nemecké je 
běžný přechod, hlavně pro kamionovou dopravu, Ubl'a je malý 
horský přechod. Láká mne pokračovat na druhou stranu. Je 
vůbec Ukrajina v EU nebo v "Schengenu"? Ptám se sám sebe. 
Nakonec mne odrazuje 
absence navazujících 
ukrajinských cest v 
severní části s možností 
návratu jinudy a taky 
celní formality nejsou 

zrovna z nejrychlejších. Takže jindy. Trasa z Ubl'y přes 
Medzilaborce do Svidníku vede po cestách se špatným povrchem 
podél krásných lesů. Stále převládá buk a ostatní listnáče. Není proto 
moc přístupný a i louky okolo zejí prázdnotou. Před Svidníkem 
zastavuji u slušně vypadajícího motorestu a s protivnou obsluhou a mizerným výběrem. Na druhé straně 
mne zaujímají dva tanky, německý a sovětský. Po obědě tam tedy zajíždím a zjišťuji, že se jedná o pomník z 
2.světové války, odkazující na boje v této oblasti. Vedle šipka na "ÚDOLÍ SMRTI" mě ukazuje další směr. 
Projíždím vesnicí a dostávám se ke křižovatce. Pomáhá mi turistický ukazatel. Po několika stech metrech 
vidím v poli dva tanky. Fotím je. To ale přece není 2,5km, jak bylo na šipce. Jedu dál a dobře dělám. 
Dostávám se k pomníčku a za ním je v louce rozseto dalších osm sovětských tanků. Vypadá to impozantně a 
strašidelně zároveň. Je to jiný pomník než ty, které bez zájmu míjíme ve městech. V duchu vidím, jak se 
tanky s mocným řevem valí údolím a kosí vše v cestě. Jsem rád, že jsem toto nezažil.  

   Svidník je dalším z chudších okresních měst. Špatná 
hospodářská situace má jednu výhodu. Nestojí kolem 
silnice žádné otravné billboardy. Překvapuje mne, že i zde v 
polském pohraničí vidím názvy obcí ve dvou jazycích 
Slovensky a azbukou. Patrně proto, jak mi prozrazuje 
ojedinělý billboard, že zde žijí Rusíni. Alespoň reklama je 
zve ke sčítání pod heslem "Dejte o sobě vědět". Jako u 
maďarských hranic, kde jeden billboard hlásil "dejte o sobě 
vědět" a druhý zval na demonstraci "proti maďarské 
rozpínavosti“. Z těchto myšlenek mne vytrhuje konec cesty 
v jedné z vesnic. Špatně jsem přečetl mapu a asi 
dvoukilometrový úsek cesty byl zrušen. Vracet se 15km 
zpět se mi ale nechce a tak se opět pomaloučku vydávám po 



 

 

kamenité cestě vymleté vodou. Poslední úsek vede již po louce, které řidiči přede mnou dali přednost před 
cestou. Dělám totéž. Opět jsou slyšet hromy a Polsko sem zase posílá bouřku. V Bardejově mne bouřka 
dohání.  

   Bardejov je rovněž okresní město, na rozdíl od 
Svidníku ale výrazně více prosperující. Protože bouřka 
jde na jih a já na severozápad a protože po každé 
bouřce vyjde opět sluníčko, za několik minut si opět 
užívám letního dne. Hlavně se po dešti lépe dýchá. 
Cesta mne vede podél Popradu, který byl patrně 
nedávno rozvodněný. Místy se cesta upravuje. Na 
jednom úseku musím zastavit a počkat, až položí a 
uválcují nový kus asfaltu. Naštěstí Simca je výrazně 
užší, než Audi A6 přede mnou a na rozdíl od ní se 
vejdu na druhou polovinu silnice, té starší. Raději si 
nechávám od Audi odstup. Ale oba špatně odbočujeme 
a za chvíli jsem u JRD. Koukám do mapy a zjišťuji  
chybu. Otáčím se, Audi končí u jednoho z domů a já 

se kousek vracím a odbočuji na správnou cestu. Po několika kilometrech je ale jasné, že tudy lze jen projet 
za cenu auta, do půli dveří, špinavého od louží. Za tu cenu mi to nestojí. Opět se otáčím a vracím se. Ještě 
zkouším možnost přejetí na druhou stranu řeky, u které jsem, ale není nikde most. Musím se vrátit. Je půl 
páté a mapa říká, že hodinu a půl odtud by měl být camp. A pokud ne, o kus dál v Polsku je jezero s 
několika campy. Camp na sebe upozorňuje cedulí, což je dobré znamení. Ale to, co se zjevuje po pravé 
straně silnice, není camp, ale oáza. Oáza klidu a pohody. Překrásný camp, vyznamenaný jako nejlepší a 
nejhezčí na Slovensku. Platím 7E a dostávám pohled a žeton do sprch. Příjemná maličkost. Ještě mi majitel 
čerstvě poseká trávu a mohu stavět stan. Lehce začíná pršet a tak dostavím a jdu na večeři. Dávám si chleba 
se škvarkovou pomazánkou, na kterou upozorňuje jídelní lístek. Následně dostávám kuřecí maso na 
žampionech s jemnou omáčkou a kroketami a navíc salát. Ne nasypaný okolo jídla, ale jako samostatný 
chod. Chutná to výborně. Dopíjím Šariš a jdu si dát sprchu a převléknout se ze zpoceného a promoklého 
oblečení. Leje totiž opět jako z konve a opět se přidávají kroupy. Podle hesla "Zlidšti se, když máš možnost, 
nevíš, jak bude zítra" se kromě osprchování i holím. Převlékám se do suchých džín, trika a obouvám kanady. 
Je mi fajn teploučko a čisťoučko. Mohu se vrátit do hospůdky, kde posedím. Zítra mne čekají Tatry.  
   Ráno je sice zataženo, ale bez deště. Než oschne stan, dávám si snídani. Šunku s vejci a čerstvé pečivo. 
Pak ještě projdu camp, zkouknu řeku Dunajec, u které camp leží. Zrovna má třetí povodňový stupeň. Na 
kanoi je to úzké, ale na kajak super. Balím stan, loučím se s milými provozovateli a opouštím oázu. Po 

chvilce je zřejmé, že nejlepší na Dunajec je raft. 
Řeka se totiž rozšiřuje a objevuje se několik 
půjčoven raftů a vorů a několik raftů je vidět i 
na vodě. Dunajec je řeka, vytékající z 
Czastztynsskieho jezera v Polsku, několik 
kilometrů tvoří hraniční čáru a pak se opět vrací 
do Polska. Zastavuji u čerpací stanice a 
doplňuji dvacet litrů do nádrže. Simca 1100 má 
nádrž na nějakých 35 litrů, takže nic moc. 
Přejíždím Magurské sedlo a na vrcholu dělám 
několik fotek. Je ale opět pod mrakem a 
nepříjemně fouká. V údolí stojí Vojnianská 
Hora. Vypadá trochu jako sopka. Napadá mi, že 
na ní nestojí žádný hrad. Sjíždím ze sedla do 
údolí k obci Výborná. Opět cikánská ves. Jak 
proboha přišla k tomuto jménu??  Ne tak drsná 



 

 

jako ta u Čiernej, ale i tak zvyšuji pozornost. Hlavně kvůli množství mrňat, motajících se po silnici. Další 
obec už cikánská není. Pro změnu tam ale právě dokončili opravu kanalizace. A vytrvalé deště vyplavili 
čerstvě zasypané díry. Musím opatrně. Nechávám si větší odstup od Fordky z bratislavskou značkou. Míjím 
dva koňské povozy. Jako v Rumunsku. Přede mnou se 
již začínají zvedat kopce Belianských Tater. Jejich 
vrcholky jsou skryty v mracích. Nicméně "Cesta 
svobody", jak je nazývána nejsevernější cesta 
Vysokými Tatrami, je plná hotelů, penzionů, 
obchodů. Raději jen projíždím. Podél silnice vede 
železniční trať. "To by mne zajímalo, co zde jezdí" 
říkám si a zastavuji na příhodném místě a čekám na 
soupravu, kterou jsem minul v jednom z městeček. Za 
chvilku přijíždí vlak, ne nepodobný metru. Fotím jej 
dětem. Oblačnost se trhá a vykukuje sluníčko. Hory 
jsou ale stále v mracích. Ani to nevypadá, že bych 
projížděl hory. Vichřice v minulých letech zničila 
většinu lesa. Kolem cest, kam oko dohlédne, jsou 
vykácené planiny. Když se mraky ještě rozestoupí, odbočuji alespoň na Štrbské Pleso. Dělám pár fotek. 
Lákají mne vrcholky Tater, ale nemám potřebné vybavení. Ale já se připravím. Liptovský Hrádek a 
Liptovský Mikuláš projíždím bez zastavení. Hned za Liptovskou Marou otáčím čumák své Simky opět na 
sever. Koukám po nějakém obchůdku s ovčím sýrem. Ten se mi nedaří najít, ale nacházím v kopcích pod 
Oravou krámek s vínem. Kupuji Tokajské a Medovinu. O několik desítek kilometrů dál zastavuji u 
restaurace, nabízející tradiční slovenská jídla. No, že by kuře s bramborem bylo vyloženě slovenské?? S 

ovčím sýrem ani Oravskou slaninou nemám moc štěstí a to 
už jsem u Oravské nádrže. Campy, rekreační život a město 
Námestovo. Pryč odtud tak rychle, že zapomínám 
zkontrolovat mapu a zajíždím si dobrých 20 kilometrů. 
Silnice, po které jsem se totiž vydal, vede jen do Polska. 
Vracím se a za městem kontroluji mapu. Chci se podívat na 
Kysuckou lesní železnici, která je 25km vzdálená. Pak bude 
čas po dívat se po nějakém noclehu. Mapa totiž žádný camp 
nenabízí. Proto po prohlídce železnice pokračuji na západ a 
nakonec nacházím i výborně zásobený obchod se sýry. 
Nakupuji jich pár a stavím v lese na svačinu. Mapa mi 
žádný camp nenabídla a ani místní o žádném nevědí. 
Táboření v lese pod širákem, při každonočních bouřkách s 

občasnými kroupy, zavrhuji. A co u nás, napadá mi. 
Asi 10km za čarou jeden vidím. Jsem u Čadci, to není 
daleko. Přejíždím hranici a odbočuji na dlouhou 
slepou silnici, na které by dva slibované campy měly 
být. První je docela malý a bez hospody, druhý ale 
nenacházím. Asi již není. Vracím se tedy do prvního. 
Stavím stan a chystám se ke spánku. Je sice teprve 
20h, ale únava se sčítá a jiný program tu stejně 
nevymyslím. Zítra je poslední den. 
   Vstávám v 7h a o půl hodiny později jsem již na 
cestě. Překračuji přechod zpět na Slovensko, tentokrát 
po hlavní silnici, protože jsem, pro změnu, špatně 
odbočil. Alespoň cestou kupuji něco k jídlu a hledám 
klidný kout, kde se najíst. Dlouho se mi to nedaří, 



 

 

nakonec ale nacházím odbočku na lesní cestu, kde zastavuji, a dávám si snídani v trávě. Ale jen do té doby, 
než přijíždí traktor s lesníky. Zaháním myšlenky na to, že moje cesta dnes končí, vždyť si ji chci užít na 
100%. Za chvilku opouštím lesy a jsem zpět na hlavním tahu. Koukám do mapy, ale moc možností. Ze 
severu na jih vede hlavní tah a od něj do Karpat dlouhé slepé cesty. V Bytči alespoň doplňuji palivo. 
Pokračovat musím podél řeky Váh. V Novom Meste nad Váhom mne upoutává odbočka na Čachtice. 
Koukám do mapy a rozhoduji se na hrad podívat. Nakonec přijíždím dlouhou asfaltovou cestou k mýtině, 
kde již stojí několik aut. Zastavuji, posilním se z vlastních zásob a šlapu k hradu. Čachtický hrad je vlastně 
zřícenina, o kterou 
se překvapivě 
nikdo nestará. V 
ČR je spousta 
zřícenin, které mají 
alespoň základní 
údržbu a 
informační panely. 
Tady je cedule s 
historií taky, ale 
nic víc. Ani 
vstupné se tedy 
neplatí, když není 
komu.  
   Pak již sjíždím 
do Nového Mesta a 
dál na Myjavu. 
Hranici překračuji 
u osady Šance. Ta 
byla vždy česká, 
resp.moravská, lidé 
byli Moraváci, ale 
po rozdělení 
Československa 
připadla Slovensku. Ani protesty místních nepomohly. Samotný 
hraniční přechod je prázdný. Z jedné budovy bude zřejmě 
restaurace, o čemž svědčí práce na budově. Druhá chátrá. Je 
zvláštní, že Češi a Slováci zde měli mezi sebou závoru. Je dobře, 
že už zase můžeme mezi sebou volně cestovat.  
   Expedice končí. Jsem rád, že jsem ji podnikl. Že jsem ji jel se 
Simkou řady 1100, stejně jako první část. Jsem v cíli? Nebo ne? 
Vždyť samotná cesta byla cíl. 
 
Text 
a foto:  
 
Michal 
Primák 
 



 

  

 

 
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 9 000,-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: 45 000,- 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.  



 

  

 

 Ferrari 400i                                           790 000,-Kč 
 
Nádherné dvanáctiválcové Ferrari ve výjimečném stavu a malým proběhem kilometrů. Jedno z nejvíce 
perspektivních aut pro investici s garancí skvělého svezení. Přímý potomek legendárního Ferrari 365. 
Veteránské doklady. Velmi stylový vůz.  



 

  

 

V  sobotu  4.8.2012  pozývame  všetkých  priaznivcov a obdivovateľov automobilov Škoda1000/1100 
MBX/MB/MBG na Slet eMBeiXu.. 
 
Dvojdňová veterán rally s jazdou pravidelnosti MBXcup 2012. 
Centrum súťaže je Mladá Boleslav - Staroměstské náměstí.  
Trať tohtoročnej  jazdy pravidelnosti povedie z Mladej Boleslavi do Liberca. 
Ciel prvého dňa bude na Ještědu. Druhý deň začne v Automuzeu vo Vratislaviciach nad Nisou. Navštivime 
rodný dom Ferdinanda Porsche a ukončenie rally bude bude o 12hod. Při príjazde do Automuzea každý 
účastníkobdrží nealkoholické pivo Konrad, špeciálne pripravené pre SLET eMBeiXu. Na etykete je 
vyobrazená Škoda 1200 Sedan, tento rok je 60 rokov od spustenia sériovej výroby Sedanu.  
 
V spolupráci so Škoda Auto 
bude pripravená prezentácia 
novinky Škoda Citygo, 
spojená s možnosťou 
skúšobnej jazdy. 
 
Účasť v MBXcup  2012  je 
podmienena registraciou na  
embeixo@email.cz .   
 
Registracia  - foto, meno, 
kontakt, mesto ... 
 
4.8.2012 od 8:00 - 11:30 slet 
účastníkov na parkovisku 
Staromestské nám. V Mladej 
Boleslavi. 
 
11:30 - rozprava k jazde 
pravidelnosti MBXcup 2012. 
 
12.00 - Štart do prvej etapy 
 
17.00 - Cieľ  
.  
Vyhodnotenie MBXcupu  
5.8.2012 o 12:00. 
 
Účastnícky poplatok 
 MBXcup - 300,-Kč / 12 Euro  
/zahrňuje prípravu akcie, 
stavbu trate, MBXmagazine, 
2x MBXtričko  a darček/  
 
 
  



 


