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a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 

 

 

 

 
 
Milí čtenáři a čtenářky 
  
   Máme narozeniny!!!! Právě čtete dvanácté vydání internetového magazínu o historických vozidlech 
VETERÁN. Tímto číslem jsme završili první rok. Děkujeme Vám všem za přízeň, pozitivní přijetí i 
pochvalné emaily.  
   Pro další rok pro vás máme dvě novinky!  
  
   Nejdřív se ale ještě jednou se vrátím k českému nešvaru….a tudíž k věčným dohadům, co je a co není 
veterán. Nejdřív nás to strašně štvalo. Pak jsme proti tomu brojili. A nakonec si i trochu stěžovali. S novým 
rokem jsme ale našli novou cestu, která nás hodně láká. Ne, staré zapšklé dědky kritizující vše, kromě toho, 
co mají ve své garáži, nezměníme, ale svůj pohled změnit můžeme. Jsme totiž přesvědčeni, že máme sílu 
tento nešvar otupit a možná i zlomit. Jak? Na stránkách našeho časopisu! Proč naše generace moc nebere 
předválečná auta? V drtivé většině proto, že si je my třicátníci nepamatujeme. Když my jsme byli malí, 
předválečné Tatrovky, Pragovky, Aerovky, Waltery a další vozy už nejezdily. Nikdy jsme vlastně neměli 
možnost bližšího poznání kouzla těchto vozů. Což neznamená, že bychom chtěli psát o nejstarších a 
mladších se vzdát. To ani náhodou. Zaměření časopisu zůstane stejné. Jen přidáme jednu rubriku, kterou 
bude psát ten starší z nás ☺, který dobu těchto aut pamatuje.  Její název jsme ještě nevymysleli, ale víme, co 
v této rubrice bude. Chceme věnovat tuto rubriku seznámení s historií. Poznání techniky, odlišností od 
dnešních vozů, automobilových začátků, vynálezů, které se rozvinuly a používáme je dodnes i těch, které 
vedly do slepé uličky. Věříme, že pro nás všechny bude toto rozšíření zpestřením a naše veteránské znalosti 
se od vstřikování, ABS, OHC, elektroniky rozšíří o dávno zapomenuté pojmy, jako jsou rozvody SV, 
výdřeva, acetylén a další.         
 
   Druhá novinka je možná trochu nezvyklá. Zakládáme nový klub. Ne, není jich v ČR dost. Tento je 
výjimečný. Jedná se o klub, který není nikde registrovaný, tudíž ani svazovaný žádnými vnějšími pravidly. 
Pro své členy chystáme několik nezvyklých akcí. Nechci prozrazovat na začátku vše, ale členové klubu se 
mohou těšit např. na organizované seznámení s několika výjimečnými vozy, mohou využívat speciální ceny 
v našem Simcacentru, dostanou se do zákulisí některých muzeí, nebudou chybět srazy a spousta dalších 
akcí. Celý klub je založen na maximální osobní svobodě a tolerantnosti. Členem klubu se může stát každý 
na doporučení stávajících členů. Více zatím emailem či při osobním setkání.  
 
Příjemné prožití posledního měsíce v tomto roce a nebojte, žádný konec 
světa nebude ;-) 
 
                                                               
                                                                    Michal Primák 

 
Představení vozu: Moskvič 403+deriváty 
Zajímavosti 
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Cestopis: Buenos días  
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KTERAK  SE  OPEL  
MOSKVI ČEM  STAL … 

 
Možná trochu nepochopitelný 
titulek či poněkud zavádějící úvaha, 
že … Ale ono tomu tak skutečně 
bylo. Pamětníci mizí, osvěžme si 
tedy trochu historii jednoho 
populárního sovětského modelu, 
který i u nás našel hodně 
spokojených zákazníků … 
 
   Válkou a jejími následky 
zdecimované zbytky někdejší Velkoněmecké říše ležely v prachu a sutinách. To, co se třeba jen vzdáleně 
podobalo továrně s možnou konversí na zbrojní výrobu, bylo leteckými či pozemními útoky rozmetáno a 
srovnáno se zemí. Jen málo podniků vyvázlo … Vyvázlo – jak se to vezme … Zpustošenou zemi si 
mocnosti rozdělily na sferu východního a sferu západního vlivu. V tzv. Trizonii (tři zony – americká, britská 
a francouzská) zůstal např. závod ve Fallerslebenu (dnešní Wolfsburg), kde se díky prozíravosti zahraniční 
vojenské správy rozběhla výroba populárního brouku. Ovšem byl zde ještě zájem Sovětského svazu, který 
(jak je známo z dějin) bral a bral a bral. To je pouhé konstatování faktu, politickohospodářské úvahy o 
důsledcích tohoto počínání nechme historikům. Tak se tedy stalo, že stovky vlaků odvážely do velké země 
kompletní strojní zařízení, tisíce automobilů, vybavení domů, které ještě zůstaly nedotčeny, apod. 
   Nahlédněme ještě do druhé poloviny 30. let – v Německu úspěšně fungují výrobci automobilů všech 
cenových tříd. Říšská zbrojní a stavební politika zatočila s nezaměstnaností a také s nemohoucností 
předchozí tzv. Výmarské republiky, a i řadový Němec si mohl dopřát pěkný motocykl, někdy i automobil 
(byť samozřejmě nikoli Maybach či Horch). Velmi populárním se stal nevelký, ale prostorný a pokrokově 
řešený Opel Kadett (první typ toho jména), mimochodem brázdící české silnice v běžném provozu i 
počátkem 80. let. Tisíce Kadettů sloužily ve válce, jezdily i tam, kde silnice končily, a mnohé se staly kořistí 
Rudé armády. Před koncem války veškerá produkce zkolabovala, ovšem jakýmsi zázrakem továrnu minuly 
tříštivé pumy amerických Liberatorů, zato ji neminula pozornost sovětských pátračů. Provozy byly okamžitě 
prohlášeny za válečnou kořist a v rámci reparací začala demontáž. Celé výrobní linky včetně lisovacích 
forem a veškeré dokumentace odjížděly do Moskvy, kde (jak určilo tehdejší politbyro) mělo omladit a 

rozšířit produkci automobilky MZMA 
(Moskevský závod malolitrážních 
automobilů). Továrna nezačala od 
nuly, těsně před vypuknutím války 
vyrobila miniserii osobního vozu 
KIM ( říká se, že vzorem byl britský 
Ford, ale našli bychom zde rysy 
mnoha tehdejších značek). Právě zde 
se začaly rodit sovětské Kadetty, 
jinými slovy Moskvič 400, později 
401. Větší serie naběhly až v roce 
1948, ale my jej opustíme, protože se 
chceme věnovat následujícím 
modelům, dobře známým z našich 
silnic, a dnes i veteranských srazů. 



 

 

   Již v roce 1953 se objevily prototypy nového modelu – zatím bez označení – a najížděly tisíce kilometrů 
po stepích a cestách. Měly tehdy celkem pokrokovou stupňovitou pontonovou karoserii, mírně připomínající 
britský Standard, bez přehnané zdobnosti, ovšem byly to přece jen prototypy … Čas dozrál koncem roku 
1955 (možná právě k výročí tzv. Říjnové revoluce), kdy byly předsednictvu presidia SSSR, odborníkům, 
zástupcům tisku, a pak i veřejnosti představené první předseriové modely. Nesly označení 402 – logický 
následník „Kadettů“ 400 a 401. Vůz se líbil. Neberme to z dnešního pohledu, ale v té době nebyly mnohde 
výjimkou stále jen mírně retušované předválečné modely, anglická škola byla naprosto svérázná, a i ve 
Francii či Itálii bychom stále našli modely s rysy 40. let … Ovšem, popravdě řečeno, běžný Rus měl 
prakticky nulovou šanci na jakýkoliv automobil … Počátkem následujícího roku naběhla seriová výroba. 
Jedinou vzpomínkou na původní Opel byl motor, jelikož sovětská konstrukční kancelář prostě nebyla 
schopná dodat modernější agregát. 402 tedy jezdil se spodovým čtyřválcem, převrtaným na 1200 ccm o 
výkonu 35 koní, spojeným s manuálním tříkvaltem. Karoserie poskytovala místo čtyřem dospělým, 
zavazadelník nebyl nijak rozměrný, zato značná světlá výška naznačovala, že se nový Moskvič může pustit i 
tam, kde by selhaly mnohé 
dnešní rádoby terenní 
obludné SUV … 
Stokilometrová 
maximálka byla naprosto 
dostačující, autostrád 
z Moskvy na čínské 
hranice bylo „minimum“ 
… ☺. Zmiňme se ještě o 
provedení pro taxislužbu, 
či pro lékaře – jednalo se 
však jen o jakýsi druh 
pohotovostního vozu, 
nikoliv ambulanci. 
Zanedlouho obohatil 
sovětský trh (můžeme 
tomu vůbec tak říkat?) 
úhledný kombík pod 
poměrně nelogickým 
označením 423. 
Zajímavostí byly páté tzv. 
Cargo dveře, tj. s otevíráním do strany. 423 měl samozřejmě zvýšenou nosnost, i když byl stále 
čtyřsedadlový. Jak ukazují dobové prospekty, řidič mohl sklopit zadní sedadlovou lavici a přeměnit 423 
v prostornou dodávku – tedy pokud směl vůbec v SSSR někomu něco dodávat … Třeba vodku samohonku 
… Prakticky současně se sympatickým STW naběhla (ovšem jen velmi omezená) výroba zajímavé varianty 
410. To byl Moskvič vpravdě pro sovětské vnitrozemí 50. let. Pohon všech kol, výška offroadu, tentýž 
motor, tatáž převodovka, ovšem doplněná redukční skříní. Všechny úpravy se samozřejmě promítly jednak 
na hmotnosti, jednak na výkonech, takže „čtyřistadesítka“ mohla jezdit maximálně 90 km/h, ovšem její 
optimum leželo kolem šedesátky. Ale s takovým autem se nespěchá … Derivátem kombíku 423 byla 
panelová dvoumístná třídveřová dodávka 430, ovšem ani ta nedosáhla vysokých výrobních čísel. I ona byla 
technicky naprosto totožná s 423, snad jen zpevnění karoserie a plánovaná zátěž stály za snížením 
maximální rychlosti na 95 km/h. Povězme si ještě něco málo o prototypech, neboť na základě seriového 402 
vznikl jednak prototyp dodávkového vozu 429 – po technických úpravách se však změnil na již zmíněný 
430. Daleko zajímavějším kouskem byl prototyp mikrobusu Moskvič A9. Představoval model, který 
v tehdejším SSSR naprosto chyběl, a jistě by se byl uplatnil i na ostatních, byť třeba jen východoevropských 
trzích. Opět vycházel z osvědčené mechaniky předválečného Opelu, vcelku prostorná karoserie dovolila 
přepravu až šesti osob. Ovšem zatímco všechny ostatní modely vycházely prakticky z jednoho „kopyta,“ 



 

 

výroba mikrobusu by vyžadovala velké zásahy do tovární infrastruktury, což v Sovětském svazu 50. let (a 
všech pozdějších let, možná až dodnes) bylo naprosto nemyslitelné. A9 tedy skončil jako stovky jiných 
zajímavých sovětských prototypů poválečné doby.  
   Zvony v pravoslavných chrámech několikrát odbily ruský Nový rok a přišla změna generací. Teď 
nemyslím změnu politickou, ale tovární. V roce 1958 se na konci montážních pásu začaly objevovat nové 
407. No, nové … Jak se to 
vezme … osobně se přiznám, 
že bych na první (a možná 
ani na druhý) pohled 407 od 
402 nerozeznal. Stále tatáž 
přední maska s mohutným 
příčným chromovaným 
„fousem,“ stejné tvary. 
Novinkou je možnost 
dvoubarevného lakování, 
nikoliv samozřejmě pro 
sovětský trh. Zásadní inovaci 
najdeme pod kapotou. 
Zastaralý předválečný motor 
SV nahradil úhledný 
moderní čtyřválec OHV o 
objemu necelých 1400 ccm. 
Tomu odpovídal i tehdy 
slušný výkon 45 koní. 
Prvních několik tisíc vozů 
mělo stále původní třístupňovou převodovku, postupně však byla nahrazována čtyřkvaltem – nejdříve u 
exportních modelů, koncem roku pak již u celé produkce. S novou skříní mohl Moskvič dosáhnout rychlosti 
přes 110 km/h, což jej v té době řadilo k dobrému standardu své třídy. Navíc samozřejmě nabízel kvalitní 
topnou soustavu, všestranně stavitelné přední lavicové sedadlo a již zmíněnou zvýšenou průchodivost. Ani 
„čtyřistasedmička“ nezůstala pouze u běžného sedanu. Továrnu MZMA začaly záhy opouštět líbivé 
kombíky s označením 423N (N mělo údajně označovat nový motor, který se samozřejmě uplatnil u celé 
modelové palety). Technická data jsou totožná se sedanem, liší se jen zvýšená nosnost a maximálka, 
z důvodů předpokládané zátěže o něco snížená. Předsedové kolchozů, pracovníci geologického průzkumu a 
ropných polí uvítali zprávu o náběhu výroby 410N – ano, i modernisovaný Moskvič se dodával v terenní 
úpravě. Technika byla s výjimkou nového agregátu shodná s předchozím typem. Dalším zástupce pro výlety 
do drsné přírody se jmenoval 411 – to byl STW, s platformou 410N – tedy kombík 4x4 s redukcí a vysokou 
průchodností. Ačkoli se jednalo o zdařilé modely, sovětské hospodářství dokázalo uspokojit jen naprosto 
nepatrnou část zájemců, a to v mnoha případech ještě jen díky všudypřítomné protekci. Zajímavostí je 
export nevelkého množství terenních kombíků, ovšem podle dokumentace k nám nepřišel ani jeden – ovšem 

třeba mne někdo opraví a příjemně překvapí … ☺ . Panelová 
dodávka, nesoucí označení 431 zůstala pouhým prototypem … 
Málo známým faktem je sportovní minulost „čtyřistasedmičky,“ 
která se se sovětskými posádkami účastnila posledního 
pravidelného legendárního závodu Mille Miglia!! Sympatické 
sedany se uplatnily i v exportu, velké obliby dosáhly zejména ve 
Skandinávii, protože tamější drsné přírodní poměry z nich dělaly 
„vezděchodky,“ zatímco mnohé renomované západní značky 
zůstávaly nepojízdné. Belgická firma Scaldia, známá i úpravami 
vozů Volga, instalovala do moskvičů vznětové motory Perkins. 
Dynamické a jízdní výkony zůstaly prakticky beze změn, otázkou 



 

 

zůstává, zda se vyplatilo zvýšení prodejní ceny ve srovnání s jakousi úsporou pohonných hmot … Modelový 
rok 1960 přinesl facelift přední části, která dostala zcela novou masku. Jemně čtverečkované „pletivo“ se 
podobalo tomu, které měly mnohé soudobé západní, ale i východní vozy. Podobnost s britským Standardem 
Ensign ještě vzrostla ☺. Po technické stránce rok nepřinesl nic nového, zhruba třetina vyrobených vozů šla 
na export.. 
   Ještě koncem 50. let se v utajení připravoval nástupce. Debutoval předseriovými vzorky na přelomu let 
1960 a 1961. V roce 1961 se již naplno rozběhla výroba. Nováček dostal opět prapodivně „zpáteční“ číselné 
označení 403 a na první pohled se nelišil. Bližší prohlídka však odhalí některé dílčí inovace masky, exportní 
provedení na Západ dostalo více chromovaných ozdob. Přepracovaná podvozková skupina zajistila osádce 
větší pohodlí, další drobné úpravy zjednodušily servis a údržbu. Technika zůstává stále beze změn, exportní 
provedení se chlubí bohatou škálou barev, samozřejmě s možností lakování ve dvou odstínech a elegantními 
bělobokými pneumatikami z příplatkové výbavy. Naopak seriově se montoval radiopřijímač, což byla v této 
třídě počátku 60. let záležitost poměrně raritní. Vzhledem k tomu, že již během výroby 403 probíhaly testy 
zcela nového typu (budoucí 408), omezil výrobce škálu nabízených karosářských variant na pouhé tři 
modely: základní sedan (+ jeho exportní konfigurace), inovované STW s označením 424 a panelová 
dodávka továrního kódu 432. Také 403 se úspěšně exportoval, a opět jej za příplatek nabízela belgická 
Scaldia v dieselové versi. Určitou raritou je montáž v belgické provozovně, výhradně však z dodávaných 
dílů.  
   60. léta však již přinesla jiný pohled a také jiné nároky na rodinný vůz. Poválečné strasti, ze kterých se 
rodil prapůvodní 400 a 402, byly dávno zapomenuty, zakulacené pontonové linie vystřídaly ostré křivky, 
křidélka a žiletkové tvary. Přišel čas udělat „sčot.“ Za boubelatým Moskvičem se zavřela brána 
moskevského závodu v roce 1964, aby uvolnil místo zbrusu novému a později ještě oblíbenějšímu Moskviči 
408, který samozřejmě v budoucnu nevynecháme. 
   Nastává chvíle, abychom se podívali na Moskviče v českém provozu. Třebaže tehdejší Svět motorů 
referoval o novém 402 již v prvopočátcích, dočkali se jej naši motoristé až na sklonku výroby – a to ještě 
v nevelkém počtu. Prodej probíhal samozřejmě na pořadník (s výjimkou nositelů státních vyznamenání, 
privilegovaných osob nebo občanů, majících možnost platby ve tvrdé měně). U nás se dostával do stejné 
třídy se Škodou 440, později Octavií, která jej ovšem překonávala jízdními vlastnostmi. Určitým rivalem byl 
i východoněmecký Wartburg 900, který získával převahu „točivějším“ dvoutaktem a prostornějším 
interierem. Západní vozy z tehdejší srovnatelné nabídky (Ford Anglia či Simca Aronde) nelze hodnotit, 
vznikaly za zcela jiných podmínek a nepočítalo se s jejich nasazením v kavkazských velehorách, černotě 
donbaských uhelných pánví či na mastných, zrádných a páchnoucích cestách ropných nalezišť. Modely 407 
a 403 chodily do Mototechny v tisícikusových seriích, a běžné bylo je vídat v 80. letech, dokonce i v další 
dekádě – vybledlé, porezlé, ale stále v provozu, tak jako ostatní vozy ze země Velkého medvěda ☺. Dnes už 
vymizely – přemýšlím, kdy jsem naposledy potkal na silnici kulatého Moskviče … Snad někdy kolem roku 
2000. Ale nevadí – začínají se postupně objevovat na veteránských setkáních, díky agilitě a obětavosti členů 
klubů a zájmových sdružení stále stoupá počet 403 a 407, zrenovovaných do recesního stavu. Je to dobře a 
jsem tomu rád. Ke koloritu poválečného Československa patří stejně jako sovětské hodinky, fotoaparáty či 
návštěvy teplákových hotelových výprav. Nehledejte za těmito řádky cokoli politického – automobily jsou 
prosty všech podobných ambicí. Chtěli jsme jen vyslovit uznání kdysi přehlíženému, ale dnes již právem 
ceněnému každodennímu dříči, který odvezl celou rodinu do Bulharska, aby po návratu začal tahat náklady 
cihel na stavbu domu. 
   A budete-li mít možnost koupě, neváhejte … Nebude se před Vámi rozestupovat každá kolona, ale stanete 
se kamarádem spolehlivého, vlídného a každodenně připraveného auta, které vám za nevelký peníz přinese 
hodně radosti. 
 
„Вόт, до свидания !!“ 
 
 



 

 

Technická data Moskvič 407 
 
Motor: čtyřdobý kapalinou chlazený čtyřválec OHV, objem 1362 ccm, vrtání x zdvih 76x75 mm, kompresní  
           poměr 7:1, výkon 45 koní při 4500/min, 
 Přenos sil: Jednokotoučová suchá spojka, třístupňová manuální převodovka, řazení pod volantem, pohon 
                zadních kol 
Přední náprava: Nezávislé zavěšení kol, příčný stabilisator, vinuté pružiny, teleskopické tlumiče, bubnové  
                        brzdy, šnekové řízení 
Zadní náprava: Pevná náprava, podélné listové pružiny, teleskopické tlumiče, bubnové brzdy 
Karoserie: Samonosná ocelová s předním pomocným rámem, provedení sedan (v ČSSR) 
Kola/pneumatiky: Plechové ráfky 4,5 K x 15, diagonální obutí 5,60x15 
Rozměry/hmotnost: D x Š x V 4055 x 1540 x 1560 mm, rozvor 2370 mm, pohotovostní hmotnost 990 kg 
Jízdní výkony/spotřeba: Maximální rychlost 115 km/h, 9,5 až 10,5 l/100 km 
 
          Text: Pavel Kopáček                   Foto: Pavel Kopáček a archiv autora 
 

     Přehlídka nových Moskvičů v bývalém východním Německu                         Moskvič-Scaldia v exposici autosalonu 
 

       Maďarská autoškola používala nákladní Csepely a osobní                   Součástí sovětské exposice na výstavě EXPO 58 byl i  
               Moskviče obou karosářských variant                                                  elegantní Moskvič 407 
 
 
  
 



 

 

   Zaoblené Moskviče obohatily trhy skoro všech východoevropských                             Je to tak, i ulice New Yorku brázdily … 
                          zemí, snímek pochází z Berlína  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                  Leckde zůstaly jednoduše stát – např. tato 403 v Rumunsku …         Kolorovaná dobovka z výrobní linky nepotřebuje komentář ☺ 

     Když i do sousedních zemí přišla vládní zvrhlost, zvaná šrotovné, odnesly to tisícovky krásných aut, mimo jiné i Moskviče … 
 



 

 

          Množství renovovaných Moskvičů neustále roste. Je dobře, že se pozornost veteranistů obrací i na vozy každodenní potřeby. 

      Řízení Moskviče 407 je tak jednoduché, že jej zvládnete po                           Velmi smutná odplata za celoživotní služby 
                                 minutové instruktáži. 

          
            Poměrně dost exemplářů se ještě porůznu skrývá, ale někdy není                Poslední stanice: už mnoho let je místo prázdné … 
                                          snadné se k nim dostat 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                       Čtenářské foto 

                    Foto ze 70. let, neidentifikovatelná lokalita, neznámé dítě,                      Za volantem Citroënu SM sedí Simona Mojtová, 
                                    neznámý Mercedes Benz W 110                    od níž máme i tento snímek                                            

                                  Mrtvolka           Hádanka 
Minule jste určitě poznali Dodge 
Charger 
  
 
 
                       
A co tentokrát?  ;-) 
 
Odpovědi opět na  email                                                                                                
 
                                         
 
 
 
 
 

                             Dny Fordu Taunus jsou nenávratně sečteny … 
 

                                                                                Renovace 

           
   Někdy není tolik času, kolik by si renovátor přál, takže i tohle 1000 MB se probouzí do života v mírném tempu. Ale bude z něj fešák! 



 

 

 

                        Z „běžného“ provozu                                                           Hrálo ve filmu 

                 
                  V malých vesničkách na Vysočině bývá ještě „pole neorané,“                          „Ale nééé, soudruhu řediteli, vy jste přijééél,“ 
                 takže tam uvidíte i takovou krásnou provozní Oktávku Combi.        rozohnila se stará Škopková, když spatřila Tatru 
                             Povšimněte si zahrádky – ta unese slona!    ředitele Krajské zemědělské správy. 
                                                

 
Reklamní snímek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text a foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 



 

 

 

Z  GARÁŽÍ  MOCNÝCH … 
 
   Nosítka, vozy, kočáry, vládní železniční 
vagony – to je evoluční řada, jejímž 
logickým pokračováním jsou automobily. 
Všechny tyto prostředky sloužily 
k přepravě těch nejmocnějších, bez ohledu 
na to, zda kynuli milujícím davům, či 
z neprůstřelných útrob čelili zdviženým 
pěstím. Navštivme tedy prostřednictvím 
dobových fotek z šesti dekád minulého 
století prostory, přístupné jen hrstce 
smrtelníků … 

 
   Na úvod konstatujme fakt, že vládní vozidlo musí representovat – nejen osobnost, ale i stát, ze kterého 
pochází. Dnes se na toto pravidlo pohříchu zapomíná, třebaže v mnohých zemích je vyspělý automobilový 
průmysl a tradice karosářství … Ale nechme stranou chmurnou současnost a vydejme se do minulosti, kdy 
skladba vládních kolon byla velmi zajímavá a mnohem pestřejší.  
   Na snímcích uvidíte automobilové skvosty téměř ze všech světadílů – s výjimkou Československa a České 
republiky. Není to úmyslné zanedbání, pouze se naší zemi v této souvislosti chceme věnovat šířeji a vcelku. 
Možná někoho překvapí výběr států a jejich představitelů. Hodně prostoru jsem věnoval Spojeným státům, 
neboť dějiny jejich vozového parku jsou stejně zajímavé a různorodé jako dějiny celého subkontinentu. 
Zdržíme se déle rovněž ve Francii, známé vlasteneckým přístupem – kdy je dodnes naprosto nemyslitelné, 
aby se její představitelé objevili v cizokrajném vozidle (snad s výjimkou válečných konfliktů či koloniálních 
a poručenských území). Následují státy tzv. „východního bloku.“ Třebaže jejich představitelé celé desítky 
let hlásali vodu, sami pili víno v míře naprosto nebývalé. Třebaže se většinou nechávali fotografovat a 
oslavovat v sovětských sedanech, phaetonech a limousinách, v pečlivě hlídaných garážích jim často stávaly 
celé flotily nejdražší západní produkce … Zastavme se v bývalé šestině světa, v Sovětském svazu: poslední 
tehdy panující členové carské dynastie Romanovců si oblíbili Mercedes, Peugeot a dnes již málo známý 
Delaunay-Belleville. Samozřejmě bychom v petrohradských garážích našli i prestižní RR. Po převratu roku 
1917 nadešel čas, aby se podobnými vozy chlubili vládcové „z lidu.“ Zřejmě měli dobrý vkus, protože třeba 
Vladimír Ilji č Lenin se honosil Rolls-Roycem – a to dokonce čtyřmi! Mimo jiných značek, samozřejmě … 
Jeho nástupce Josif Vissarionovič, tolik „milovaný“ prostým lidem, proslul panickým strachem z atentátů, 
takže se nechával vozit v panceřovaných automobilech. Značka vozu mu prý bývala lhostejná, jen dbal na 
to, aby byla domácí. To však nic nemění na dnes úsměvné skutečnosti, že první skutečně representační vůz 
s názvem Rudý Putilovec jakoby z oka vypadl americkému Buicku, a ZIS 101 byl k nerozeznání od 
Lincolnu. Po válce tato taktika pokračovala, přes další ZIS, ZIM, GAZ a ZIL, nehledě k produkci pro 
„běžného občana.“ V této souvislosti ovšem musíme podotknout, že právě Josif Stalin vybavil vládní 
černomořská rekreační střediska již koncem 20. let luxusními Isotta-Fraschini, které v polovině 30. let 
doplnil monumentálními Chryslery Airflow. Po válce začala kusová výroba ZISu 110 a jeho derivátů, ovšem 
tentokrát na skutečně legálním základu, totiž podle dokumentace i některých lisovacích přípravků. Solidně 
stavěné a pohodlné ZISy se brzy staly standardními vládními vozy většiny tehdejších lidově demokratických 
zemí, Stalin však dával přednost téměř pětitunovému panceřovanému kolosu, a na některé účely používal i 
ZIS 115 s pohonem obou náprav a zvýšenou světlostí. Sice nepohrdnul dary, ale na svezení v nich ani 
nepomyslel – tím chci zdůraznit trojici krasavců, které dostal po válce od československého „lidu,“ totiž 
Škoda 1101 roadster, Tatra 87 a proslulý T 600, karosovaný Josefem Sodomkou. Čas trhnul oponou, Stalin i 
jeho nástupce Nikita Sergejevič Chruščov zmizeli ze sceny, na níž se dostal jeden z tehdy největších 
sběratelů světa Leonid Iljič Brežněv. On sám (v čele politbyra) rozhodoval, kdo smí používat ZIL 111 a poté 



 

 

 

i ušlechtilý 117 a 114, ovšem počet jeho Rollsů je dodnes předmětem sporů ☺. Nepohrdl ani dárky od 
politických souvěrců i protivníků – takže se v jeho garážích našel Lincoln Continental, Cadillac Eldorado, 
Chrysler New Yorker – to vše od amerických presidentů, dále excelentní dlouhý Mercedes-Benz 600 (jak se 
dočtete dále, standardní vozidlo lidovládců), sportovní Jaguar, luxusní špičková Toyota, a mnoho dalších. I 
ve stařeckém věku s pokročilou senilitou miloval rychlou jízdu, při jeho výletech milice vyklízela celé Rudé 
náměstí, byť ani tohle opatření nebylo samospasitelné. Dodnes je vystavený jeden z jeho RR – model Silver 
Shadow ve stavu po nehodě. Ovšem soudruh Brežněv nebyl osamocený, mezi tehdejšími činiteli ústředních i 
republikových vlád bychom majitelů britského skvostu našli vícero … I Leonid Iljič dostal dárek 
z Československa – dvojici tehdy velmi žádaných škodovek 110 R, ovšem ani modrá, ani bílá jej nenadchly, 
takže je vrátil do rukou odesílatele bez udání důvodu … ☺. Jeho nástupci Jurij Andropov a Konstantin 
Černěnko zemřeli dříve, než stačili cokoli objednat a oblíbený „Gorby“ zásadně používal noblesní ZIL – 
pokud mi dovolíte osobní reflexi, tak jeden z nejdůstojnějších automobilů světa. 
   Rozdělené Německo se hned po válce řítilo do katastrofy … Zatímco v západní části (tzv. Trizonii, 
spravované USA, Anglií a Francií) nastartovala měnová reforma v roce 1948 tzv. „hospodářský zázrak,“ 
v tehdejší NDR se naopak zvyšovaly normy a snižovaly platy i koupěschopnost. První poválečné roky 
jezdily ve vládních službách trofejní exempláře, převážně značek Mercedes-Benz, Horch a Maybach, po 
náběhu výroby ZISu 110 se dostalo i na německého vládce. Válečné a předválečné modely však ještě dlouho 
nezmizely z vládních kolon, třebaže se posunuly na doprovodné posice. Postupně vozový park 
předsednictva Sjednocené dělnické strany obohatily i ZIMy, poté GAZy M 13 Čajka, karosářsky pohledný 
domácí Sachsenring P 240 (kterému se v dohledné době budeme věnovat samostatným článkem), ale i Tatry 
603, jež se do NDR dovážely v nemalých počtech. Ale i „východní“ Německo mělo svého sběratele. Byl jím 
jeho poslední vládce, který zemi dovedl až k rozpadu berlínské zdi, Erich Honecker. Jeho situace však byla 
delikátnější, v podstatě měl omezenou možnost výběru. Vůz z „protějšího“ Německa absolutně nepřipadal 
v úvahu, stejně tak jako cokoli z produkce jeho amerických „nepřátel.“ Britskou monarchii pokládal za 
zpátečnickou (třebaže později nepohrdl speciálním britským Range Roverem, uzpůsobeným k pohodlí při 
honu na divou zvěř ☺), v tehdejší Itálii nenašel nic vhodného, takže jeho světonázorový pohled ulpěl na 
Francii a zejména Švédsku. Není to od věci, uvědomíme-li si, že se severským sousedem pojila NDR nejen 
pravidelná trajektová linka, ale i hospodářské smlouvy – země, nucená k eskalaci zbrojní výroby, akutně 
trpěla nedostatkem oceli, takže do přístavů NDR mířily lodi s rudou i ocelí, placené nikoliv tvrdou valutou, 
které také nebylo nazbyt, ale třeba objemnými zásilkami nábytku pro legendární firmu Ikea, což je dodnes 
málo známý fakt … Dlouhá tmavomodrá a černá vládní Volva 264 tvořila čelo kolon, až pak následovala 
sovětská produkce. Volvo se stalo symbolem moci v dělnickorolnickém Německu a bylo i jednou z forem 
státního vyznamenání. Další, pro Honeckera zaslíbenou zemí, se stala Francie. Nezůstalo jen u vzájemných 
státnických návštěv, berlínské podzemní garáže obohatily i zakázkový Peugeot 604 a několik Citroënů CX, 
samozřejmě také nikoliv seriových. Jeden z nich se stal i soukromým vozem jeho manželky Margot 
Honecker. 
   Přejděme do Polska. Těžce postižené válkou, hospodářsky absolutně na dně, bez nutné infrastruktury a 
vycházející z nedostatečného předválečného rozvoje. To vše byly atributy, které jasně ukázaly, že ještě 
dlouho nebude Polsko průmyslově vyspělou zemí. A tak se opakovala situace – když odezněla doba 
válečných automobilových trofejí, stalo se Polsko odbytištěm representační sovětské a československé 
produkce. Majetkových výstřelků tu nebylo mnoho, předsedové vlády Gomulka a Gierek vlastnili „jen“ 
Mercedesy a BMW, nuceně dosazený Wojciech Jaruzelski byl v prvé řadě voják a používal k dopravě 
armádních služeb. Teprve koncem 70. let došlo k několika nákupům západních vozů, opět již zmíněných 
německých značek, ale i jednoho Jaguaru. 
   Na jednu „hromádku“ dáme Maďarsko, Bulharsko a Albánii – tedy země buď bez jakékoliv výroby, či jen 
s omezenou produkcí. Bulharsko, těžící pravděpodobně ze své monarchistické minulosti, sice povinně 
odebíralo sovětskou a československou techniku, ovšem jeho vládci již od 50. let používali Cadillaky, 
Chevrolety a samozřejmě Mercedes-Benz. Je trochu s podivem, že Bulharsko netěžilo ze své spolupráce 
s Renaultem a Fiatem, jejichž některé modely licenčně vyrábělo. Maďarská lidová republika byla svého času 
jakousi výkladní skříní východního bloku a západní vozy patřily k běžnému koloritu maďarských silnic. 



 

 

 

Dlouholetý vládce János Kádár používal prakticky výhradně sovětskou techniku, ovšem pro svou osobní 
potřebu měl Mercedes-Benz v pořadí W 110, W 108, W 116 a W 126. Zato zcela isolovaná a nepřátelská 
Albánie byla pravou lahůdkou. Její vůdce Enver Hoxha zakázal jakékoliv soukromé vlastnictví automobilů 
(samozřejmě mimo několika desítek prominentů), takže celkem vzato nemusel řešit stížnosti na katastrofální 
nedostatek paliv a pneumatik. Albánie se totiž rozkmotřila s bývalým spojencem Sovětským svazem a jejich 
vztahy ochladly i v hospodářské oblasti. Samozřejmě, nic z toho Enver Hoxha, jeho blízcí a členové tajné 
policie Sigurimi nepocítili … Albánský předseda jezdil zásadně v Mercedesech nejvyšších tříd, vlastnil i 
Volvo 164, a po svržení vlády se ukázalo, že dokonce i americký Buick. Vládním vozidlem se – podobně 
jako v NDR – stalo Volvo řady 244. 
   Sjednocená federativní republika Jugoslávie – jak se nazýval společný stát dnes samostatných republik, 
byla rájem pro jedny a solí v očích pro druhé. Stát, vedený od konce války presidentem Josipem Broz – 
Titem, si i přes proklamace o socialistickém společenství dělal, co chtěl. Postupně jeho vazby na celou 
východní Evropu slábly, až se stal jakýmsi mezistupněm k prozápadní orientaci. Místní automobilky 
nabízely licenční Fiaty, Renaulty, Citroëny, Opely a VW, příliv valut byl dostatečný, takže zbývá jen ten 
marxistický přístup, že … ☺  S tím si ovšem Josip Broz – Tito hlavu nelámal a vesele se nechával vozit 
otevřeným Rolls Roycem Silver Cloud, vlastnil Mercedes-Benz 600 Pullman, řadu Cadillaků, sportovní 
Maserati (soukromé) i další vozy. 
   Zbývá nám ještě jedna evropská socialistická lahůdka, a sice Rumunsko. Věnujeme ji poměrně dost 
prostoru, protože se jedná o zemi, která vlastně automobil „objevila“ až začátkem 60. let, ale zato tempem 
raketovým. Samotnému rozvoji motorismu se budeme věnovat v samostatném článku. Po skončení války 
vládnoucí třída poměrně rychle zlikvidovala hlasy, volající po znovunastolení monarchie a návrat krále 
z exilu (jezdícího mimochodem Packardy, Hispano-Suizou a kompresorovým Mercedesem 540 K). Vlády se 
ujal „lidový“ Gheorghi Gheorghiu-Dej, kterému bylo podle dobových svědectví naprosto lhostejné, v čem 
jezdí. Používal americké vojenské Jeepy MB, předválečné ameriky, kterých jezdilo v kdysi bohaté Bukurešti 
na stovky, později Pobědu, samozřejmě ZIS a ZIM, ale i Tatru 87. Vládl pevnou rukou, poměrně dlouho a 
zdálo se, že se nikdo „schopnější“ neobjeví. Ale on se objevil: nechával si říkat Conducator (Vůdce), 
Karpatský orel, Nejmilovanější syn rumunského lidu a Otec Rumunů – ano, sám Nicolae Ceausescu a jeho 
žena Elena vstoupili na pomyslný stolec. Rumunsko zažilo necelé dvě dekády skutečného rozvoje. 
Ceausescu navázal styky se západem, na úkor socialistického společenství se začal oddalovat od jednotného 
východního bloku, a jeho popularita dosáhla vrcholu, když veřejně odsoudil vstup sovětských vojsk do 
ČSSR. Úctu mu prokazovali na celém světě a dary se jen hrnuly, i ty čtyřkolové … Od amerických 
presidentů dostal Lincoln a několik Cadillaků (přehlídkový z roku 1960 sloužil celých dvacet let), dopřál si i 
Mercedes-Benz 600 Pullman, vlastnil Rolls Royce Corniche, dvojici Buicků, v přímořském letovisku 
garážoval jeho Jaguar E-Type. Na začátku své kariery dostal sice obvyklý ZIS a později i GAZ M 13 Čajka, 
ale již od roku 1964 byl oficiálním vozem Cadillac, později doplněný o již zmíněný Mercedes 600 Pullman. 
Jeho chamtivost se stala obsesí. Z vládce, uznávaného celým světem, se stal paranoidní cholerik 
venkovského vzhledu, který nezastřely ani drahé obleky ze Saville Road, ani francouzská kosmetika. Na 
návštěvy jej zvali už jen poslední spojenci – severní Korea, Írán, Afghanistán, apod. Naprosto si nevšímal 
kolabující země, kterou drtil svými obřími výdaji. Jeho syn Nicu, který si mohl dovolit beztrestně znásilnit 
jakoukoliv Rumunku, jezdil a také boural se svým Ferrari a Maserati 3500 GT. Vládní doprovod obstarávaly 
zpočátku Mercedesy řady W 110, později W 114. Továrna UAP, vyrábějící oblíbené Dacie, se stala jeho 
výkladní skříní, kam zval pravidelně návštěvy. Tvrdě pracující dělníci se „na počest narozenin svého 
milovaného Conducatora složili“ a koupili mu další Mercedes-Benz 600, tentokráte v kratším provedení. 
Kolony, čítající mnoho desítek mercedesů a amerik, doprovázely speciálně zakoupené Jaguary Mk.X, BMW 
2800 a uzavíraly VW brouky. Tyto vozy byly evidované v majetku tajné policie Securitate, tvořící 
v Rumunsku stát ve státě. V druhé polovině 60. let se Karpatský orel Ceausescu zhlédl v lovu na medvědy a 
vlky, takže bylo jistě nezbytné, aby nechal dovézt desítku amerických Jeepů Wagoneer ve stříbrné barvě. 
Aby mu ochranka stačila, vybavil jí dvaceti černými Opely Admiral. Jeho manželka Elena, dlouhé roky 
zastávající post předsedkyně rumunské akademie věd, a pravidelně vydávající rozsáhlé vědecké spisy – i 
přesto, že nedokončila základní vzdělání – jezdila zprvu Citroënem DS, kterého pak vyměnila za moderní 



 

 

 

CX. V rámci licenčních dohod s francouzským Renaultem (které posvětil legendární francouzský president 
De Gaulle) začala výroba Dacie 1100 (R 8), později Dacie 1300 (R 12), ale i méně známých typů: Dacie D 6 
(Renault Estafette) či Dacie 2000 (R 20). Právě ten se stal na konci 70. a během 80. let novým státním 
symbolem. Dodával se pouze tmavomodrý nebo černý, a s výjimkou funkcionářů jej nikdo jiný nedostal. 
Ale to už zbídačenému státu docházely síly. Letitý Cadillac 1960 odešel do výslužby, své měly za sebou i 
ostatní luxusní koráby, takže Conducator vše obrátil na rumunskou notu a udělal z nouze ctnost: 
automobilka v Cimpulungu mu zhotovila zakázkové ARO s prodlouženou karoserií, vybavenou veškerým 
luxusem, opatřenou stříbrnou metalisou a (podle některých zpráv) i šestiválcem z Mercedesu řady G. To už 
se dostáváme ke konci 80. let, doprovod obstarávaly běžné Dacie v černé barvě, Volgy GAZ 24 a Lady. 
Výstřely samozvané popravčí čety ukončily závěrem roku 1989 život nenasytné dvojice, obsah garáží 
Karpatského orla se poztrácel po celém světě, několik Jeepů, Mercedesů a Opelů se po hrbolatých cestách 
rumunského venkova kodrcá dodnes. 
   Co zbývá? Třeba Čína, tedy ještě nedávno Čínská lidová republika. Velký Mao, titulovaný „Kormidelník“, 
si objednal rovnou desítku Mercedesů 600, ale neskrblil ani americkou produkcí, zejména Cadillaky, nebo 
třeba Chevroletem Corvette. Vlastnil samozřejmě i zástupce kompletní sovětské poválečné representační 
produkce, darovanou Škodu VOS a Tatru 603. Nevelká zemička s nejtvrdším režimem světa – Korejská 
lidově demokratická republika – je lidová jen pro vyvolené a příslušně kastované. Zatímco lid se učí 
nazpaměť celé knihy Kim Ir Senových spisů, on sám toho pěšky moc nenachodil. Rád se nechával vozit, 
řídit prý neuměl. A víte čím? No samozřejmě – opět idol mocných, Mercedes-Benz 600 – a nikoliv jeden. 
V garážích jeho syna a vnuka jsou dodnes stovky dalších Mercedesů (servisovaných korejskými mechaniky, 
školenými u malajských a singapurských prodejců), Volv, amerik a také nějaká ta raritka: třeba Lamborghini 
Countach nebo Aston Martin. Je zkrátka vidět, že celé pokolení korejských vládců to se svým lidem myslí 
dobře … ☺ 
   Zbytek světa projeďme ještě rychleji než Mr. Phineas Fogg za 80 dní ve známé verneovce: africké a 
asijské státy, které se osamostatnily, dávaly většinou přednost produkci svých bývalých koloniálních 
mocností, případně stuttgartské či detroitské provenienci. Vládcové jihoamerických zemí se orientovali na 
domácí (tedy licenční US) produkci, případně Rolls-Royce, Packard a podobné značky. Výjimkou nezůstává 
ani revolučním varem kypící Kuba, která se koncem 50. let rozloučila s vládou generála Batisty a nastolila 
cestu k mírovému soužití. Její vůdce Fidel tuto cestu absolvuje z velké většiny v severoamerických 
modelech (velmi zajímavý byl pohled na kolonu černých naleštěných Chevroletů Suburban, jedoucí mezi 
chatrčemi), měl i BMW řady 7, Citroëny, velký Seat, a samozřejmě opět flotilu sovětských ZILů a GAZů. 
Mimoto dostal od našeho lidu (??) bílou Tatru 603, vybavenou klimatisací. V minimuseu se dochovalo 
několik jeho vozidel, např. válečný Jeep MB, ale i křižníky, beze zbytku zabavené po pádu Batistova 
režimu.  
   A zbývá ještě jeden drobeček velikostí, ale obr významem. Jistě jste si všimli několika fotografií 
automobilů z vlastnictví papežských garáží. Úmyslně jsem je přiřadil, neboť Vatikán je nejen městským 
státem, ale jeho představitel je zároveň hlavou římskokatolické církve a tudíž nositelem moci a důstojnosti, 
odpovídající tomuto úřadu. Dodávky automobilů pro potřebu papeže má prakticky výhradně v rukou 
Mercedes-Benz, a to již od konce 20. let. V garážích se sice objevila i Isotta-Fraschini nebo velký Fiat, 
ovšem jednalo se o čestné výjimky. Třebaže papežové na zahraničních cestách několikrát (zejména dříve) 
použili domácí vozy (včetně zářivě bílého nákladního Fordu se zlatými ozdobami a prosklenou papežskou 
kabinou na plošině), v posledních třech dekádách s nimi jejich „papamobily“ cestují. 
   O automobilech mocných by se dalo psát i hovořit až donekonečna – natolik je to vyčerpávající záležitost. 
My jsme vám chtěli přinést alespoň letmý pohled do přítmí stíněných interierů a kousek iluse 
nedotknutelnosti. Věříme, že se vám bude líbit. 
 
 
Text: Pavel Kopáček   Foto: Archiv autora 
  
 



 

 

 

  Budoucí americký president Richard Nixon (zcela vlevo) při své       Leonid Iljič Brežněv při návštěvě Bukurešti v roce 1976. Vpravo  
     senátorské jízdě v Oldsmobilu 98 Holiday Convertible 1956.                Nicolae Ceausesce, předseda presidia, Conducator a 
                                                                                                            Karpatský orel – to vše v jedné osobě. Doprovod již obstarávají  

        Mercedesy W 114, W 108 a několik posledních W 110. Na Brežněva 
            ovšem dlouhá „šestistovka“ dojem neudělala, sám ji měl také … 

 Francouzská legenda, president a generál Charles de Gaulle mává       Náhodný záběr Ceausescova Mercedesu 600. Zajímavé je, že   
      davům z otevřeného Citroënu DS. Vůz spolu s šikovností a               jel bez doprovodu a trasa nebyla předem vyklizena (viz běžný  
      hrdinstvím řidiče mu několikrát zachránil život únikem po                   nákladní Bucegi SR 113). Nabízí se vysvětlení, že řidič  

   nezdařeném atentátu, přičemž DS odjížděl vysokou rychlostí                        pouze vládní speciál někam převážel. 
                      i po prostřílených pneumatikách ! 

 
 
 
 
Dvojice presidentských 
kočárů, oblečených známou 
karosárnou Saoutchik. 
Základem se stala dvojice 
Citroënů BL 15 Familiale. 
Výrobce se ovšem 
nezavděčil, generál de 
Gaulle zůstal konservativní. 
 
 
 
 



 

 

 

      Britská královna protentokrát přesedla z aristokratického                        Jásající americký president Dwight Eisenhower mává 
Daimleru do malého Landroveru. Právě je na návštěvě u britského           z Cadillaku, který však nepatřil do flotily Bílého domu. 
                       královského válečného loďstva. 

     Pod velkým nápisem „Ať žije marxismus – leninismus“ právě projíždí východoněmecký vládce ve Volvu 264 (v popředí). Ostatní  
                                       stranická elita se veze v ZILu, který byl ve skutečnosti o několik tříd výše. 

Slavnostní chvíle – první vládce Německé demokratické republiky 
přijíždí ještě mezi troskami domů. Je to jeho první jízda v zcela    
novém ZISu 110. Všimněte si, že vlajka na blatníku neměla ještě       

    A opět tu máme Richarda Nixona (s manželkou), tentokrát          výslednou podobu symbolu NDR, a také všeříkající registrační značky.            
           jako presidentského kandidáta na  palubě Lincolnu                Celý doprovod ovšem obstarávaly luxusní vozy z válečných konfiskátů. 
                   Continental z přelomu 50. a 60. let. 



 

 

 

Návštěva Nikity Chruščova v Paříži. Francouzská vláda přistavila další speciál, nádherný phaeton Simca Vedette Presidence. Chruščov (ve 
světlém plášti) právě nastupuje, generál de Gaulle (u zadního blatníku, muž s brýlemi) se chystá nastoupit druhou stranou. Potřeba 
presidentských a vládních vozů byla spravedlivě kryta dodávkami od všech francouzswkých automobilek, takže jste mohli potkat i vládní 
Renault Fregate. 

Josip Broz-Tito s manželkou Jovankou mávají rozjásaným davům na       Nakládka Mercedesu 600 pro potřebu Brunejského sultána. 
    ulicích Bělehradu. Vůz je opět landaulet Mercedes-Benz 600         Dodejme jen, že vládnoucí rodina  Brunejského sultanátu vlastní 
 Pullman  (jak jinak u vládců z lidu ☺), vlevo a vpravo vpředu vidíte       dnes několik tisíc aut, např. Mercedesy AMG stejného typu, 
  dvě zádě Mercedesů řady W 114 a za presidentským speciálem         ale ve všech dodávaných barvách a samozřejmě i v několika 
 jede Chevrolet Impala ročníku 1964. Ameriky a Mercedesy byly    nedodávaných ☺. Zřejmě tu někdo s přílivem peněz za ropu pozbyl 
                     hlavní náplní jugoslávských garáží …                rozumu 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  Na okamžik jsme zaskočili do předválečných dob, abychom vám  
     ukázali Josifa V. Stalina (uprostřed), zjevně spokojeného  
s výsledkem práce sovětských inženýrů a techniků. ZIS 101 je první  
vyrobený kus, opatřený ještě zvláštní registrací zkušebního vzorku, 
ale určitě se líbil. Ještěže Josif Vissarionovič neměl v tu chvíli po  
   ruce autokatalog: třeba by se mu TAKÉ zdálo, že ZIS vypadá  
 naprosto stejně jako o dva roky starší Lincoln …Druhý zprava je 
    ministr zahraničí Vjačeslav Molotov, který se také raduje – 
                  přestože „sedlal“ Rolls-Royce Phantom. 

Bukurešťská třída při návštěvě amerického presidenta Nixona. Dva 
washingtonské speciály snadno poznáte, ostatní byl majetek 
ústředního výboru Rumunské dělnické strany – nejen desítky 
Mercedesů, ale i Chevrolet Impala (vlevo) a flotila motocyklů BMW. 
 
 
 
Příklad „nenápadného“ státnického vozu – Mercedes-Benz 300 SEL 
s otvíracím střešním dílem posunutým nad zadní sedadlo a masivním 
neprůstřelným prosklením. V této podobě jej automobilka nabídla 
Vatikánu. 
 

Zajímavá fotografie pochází z Kuby. V Corvettě ročníku 1956 sedí   My se toho Krále Rumunů snad nezbavíme … ☺ Tady jej vidíte na 
tehdejší president Fulgencio Batista, za volantem jeho syn.                 návštěvě Severní Koreje. Ze ZILu G 111 přátelsky kyne i syn  
Snímek pochází z roku 1957, Batistovi zbývaly pouhé dva roky             korejského lidu Kim Ir Sen a vlídně se při tom usmívá. Snad už  
vládnutí, ale Corvette se dochovala dodnes. Je jednou ze tří C1,               si představuje, jak rumunskému kolegovi ukazuje svou 
                        které na Kubě dodnes jezdí.               několikasetčlennou garáž. Ovšem první doprovodný vůz je GAZ 
                             M 13 Čajka, takže je vidět, že k definitivní roztržce s Moskvou 
                                            ještě nedošlo. 



 

 

 

Já vím, že už máte Rumunska s jeho výstředním Orlem asi dost,               Oblíbený convertible Cadillac 1960, Nicolae Ceausescu  
ale tohle je velmi zajímavá fotka. Několik zpráv se zmiňuje, že   Doprovod obstarávají většinou stuttgartské modely, ale na 
vládní Cadillac postihla drobná nehoda – a  skutečně: maska vypadá       fotografii vykukuje i poměrně raritní Toyota Crown z počátku 
na drobné poškození, a ani kapota tak docela nelícuje. Chudák řidič        70. let. S podobnou parádou přijížděl Conducator vždy, vítaly 
– ten určitě vyletěl ihned od volantu a mohl mluvit o štěstí, pokud        jej vlajky, mnohdy květinový koberec, několikrát i opravdový 

     skončil „jen“ jako pomocná síla na stavbě přehrady Satu Mare …                          Tolik lásky … ☺ 

    V době povodní nepokládal Karpatský orel Ceausescu za příliš            Orel je rozený lovec, tedy i ten z Bukurešti. Stejně jako 
 diplomatické ukazovat se s drahými západními vozy, přijel proto             legendární středověký vampýří despota Vlad, si i Nicolae 
  naleštěným vojenským ARO M 461, ovšem s náležitou pompou.               oblíbil nedotčenost a krásu rumunské přírody. Rozkoším 
    Pokud lidé doufali v pomoc, „dostali ji“ – v podobě vysídlení,             lovu se vydával v kteroukoliv roční dobu a aby se do blízkosti 
         nespokojenci pak formou mnohaletých žalářů.                     šelem dostal, pořídil si desítku Jeepů Wagoneer 

            Všimněte si Ceausesca v popředí vpravo – na hlavě má neuvěřitelnou 
                       čepici která jeho výrazu dodá ještě trochu podtextu … ☺ 
 
 
 
Teď navštívíme slunečnou Jugoslávii 60. let. Bílý Cadillac veze mírně 
usmívajícího se Karpatského orla, za jejich vozem se vynořuje příď Chevroletu 
Impala 1958. Za zmínku stojí, že nešlo o vozy z vládních garáží, ale o majetek 
tehdejších předsedů žup (obdoby našich krajských šéfů). Pozoruhodné … 
 
 
 
 



 

 

 

 
Nastaly krušné časy, transylvánská země je vyčerpána a ožebračena,   A jedna ruská specialitka! Přímo z rukou Leonida Brežněva! Ctitel 
na nové západní vozy už asi nebylo. I proto manželský pár Ceausesců       automobilů, palných zbraní a lovu na medvědy dokázal skloubit 
       přestoupil do terenního ARO, ovšem zakázkového – a podle                      vše v jedno, a tak v Gorkovské automobilce připravili 
nepotvrzených zpráv vybaveného zážehovým šestiválcem 2800 ccm      šestikusovou miniserii speciálního GAZu M 24 Volga s pohonem 
                      z produkce třícípé hvězdy … Kdoví …   všech kol a s pozoruhodnými terenními schopnostmi. Brežněv 

    dostal dva zelené exempláře, ostatní byly černé a jistě se  
přidělily potřebným. Do dnešní doby se dochoval jeden zelený  
 a jeden černý kus, ale jezdí již několik více či méně zdařilých  
                                               replik. 

 
Nenápadná elegance a střízlivě důstojné tvary z dob, kdy 
Mercedes byl ještě Mercedesem. W 116, tzv. „velké piano“       
tehdejšího německého kancléře Waltera Scheela. 
 
 
 
Východní část rozděleného Berlína a státní návštěva Nikity 
Chruščova. Je první polovina 60. let, takže flotila přehlídkových 
ZISů je dostatečná, následují je GAZy M 13 Čajka a při 
podrobnějším pohledu najdete i Tatru 603. Medailemi ověšený 
Chruščov vlevo, vpravo poněkud škrobený profesorský výraz 
východoněmeckého vůdce Waltera Ulbrichta. 

Vládní speciály pokaždé nevezly jen hlavy států … Na snímku z východního Německa můžete vidět přehlídkový Sachsenring P 240, „vkusně“ 
ozdobený květinami, a mávající: zleva první kosmonaut Jurij Gagarin, vedle první kosmonautka Valentina Těreškovová. Dvojice vpravo jsou 
úspěšní východoněmečtí sportovci – ovšem (dovolte mi osobní náhled) – sportovec zcela vpravo mi výrazem nadevše připomíná herce Jánose 
Bána, tedy filmového Otu Rákosníka z nestárnoucí komedie o vesničce střediskové … ☺ 



 

 

 

Překrásná Simca Vedette Presidence v čele kolony svých kolegyň, 
vezoucí francouzského presidenta Charlese de Gaulla. Za povšimnutí 
stojí standarta, netradičně umístěná vpředu na kapotě, nikoliv na 
blatnících, jak je běžné. 
 
 
 
 
 
Rumunské přehlídky z doby, kdy začalo jít hodně do tuhého. ZILy 
byly vzaté na milost, konvoj doprovázely tmavé Dacie 2000, 
doprovázené několika třináctistovkami. I květinové koberce zmizely 
… 
 
 
 

   
 Zachovalý Oldsmobile Dynamic 1959 v minimuseu kubánské              Conducator Ceausescu za volantem první vyrobené Dacie 1100. 
dopravy vozil Fidela Castra, ale za volantem seděla jeho přítelkyně       Úspěšný model, který se vyrobil v poměrně velkém počtu 
Celia Sánchez. Po několika letech prý na Castrovo „doporučení“               a dodnes je občas k vidění. U nás jezdil jen pro potřeby 
            řídit přestala v obavách z možného atentátu.                     rumunského velvyslanectví, ovšem méně náročné 

      automobilové trhy Balkánu jej vděčně přijímaly. 



 

 

 

Jugoslávský president Josip Broz-Tito se z otevřeného RR usmívá      V první polovině 50. let se americký koncern Chrysler snažil    
  na prostý lid. Zkrátka přímořská idyla, ke které aristokratický       proniknout mezi dodavatele Bílého domu. Představil krásný phaeton 
                                vůz nezbytně patří.       ,  dokonce v duchu amerických tradic se sklem před oběma řadami 
                                          sedadel, ale neuspěl. A ani při dalších pokusech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naprosto nepřehlédnutelný Mercedes-Benz 300 (tzv. „Adenauer“)   Japonský císař Hirohito, nastupující do zcela nejaponského vozu. 
 v provedení, jak jej automobilka dodala pro potřeby papeže Jana      Tokijský císařský palác je pravidelně obměňoval, a evropské či 
 XXIII v roce 1960. Do dnešních dob má firma Daimler-Benz na              či americké vozy byly symbolem vysokého postavení.  
              dodávky pro Vatikán nevyřčený monopol. 

 
Maďarsko bývalo při volbě presidentských aut naprosto střízlivé.         Prodloužený Imperial, připravený na odvoz řecké královny    
Jeho dlouhodobý šéf János Kádár (vpravo) poněkud zachmuřeně         ,     Frederiky a princezny Sophie. Obě dámy si prohlížejí     
 odpovídá na jásání lidu. Patrně přemýšlí, jaké maléry mu zase               základnu amerického vojenského námořnictva v Long Beach. 
 Leonid Brežnev přiváží, neboť Maďaři bývali často nespokojeni  
                     s politikou moskevského diktátu. 



 

 

 

Celými Státy milovaný president John Fitzgerald Kennedy, 
tentokrát mimořádně za sklem zakázkového Cadillaku. Obliba 
cabrioletů jej stála život. 
 
 
Nikita Chruščov při návštěvě USA mává fotografům (i vám) 
z presidentského Lincolnu Cosmopolitan 1950. Byla to úspěšná 
návštěva – sovětský státník se nadchnul pro kukuřici, kterou 
rozesel po Sibiři, a nechal se svézt turbinovým speciálem 
Firebird. To se neodmítá …>>>>> 

  Je jen málo automobilů, jejichž linie nezevšední a stále vyvolávají úctu a 
respekt. Patří mezi ně i špičkový, ale v nevhodnou dobu přišedší Citroën SM.     
 Ovšem renomovaná karosárna Chapron z něj vytvořila dílo, které sloužilo 
francouzské vládě přes dvě desítky let. První snímek ukazuje přehlídkovou 
       jízdu britské královny při návštěvě Paříže. Vedle ní sedí tehdejší 
francouzský president Georges Pompidou. Na další fotografii jistě poznáte 
papeže Jana Pavla II., jenž až do atentátu neváhal používat otevřené vozy. 
                   <<<<<         V Citroënu se svezl v roce 1980. 

Německý kancléř Konrad Adenauer kdysi zadal automobilce Daimler-Benz 
požadavek na prestižní a representační automobil, který pak ve Stuttgartu 
skutečně vyrobili. Dostal i lidové označení po jménu oblíbeného politika. Kdo 
     jiný by tedy mohl sedět na zadním sedadle elegantního sedanu? 



 

 

 

I život aristokracie může být tělesně náročný, jak vidíte na snímku    Dlouholetý a již předválečný španělský vládce Francisco Franco  
   z roku 1977. Vývojové oddělení Daimler-Benz v Sindelfingenu           se vrátil v 60. letech z politického exilu. Začal používat tento 

                    navštívil španělský král Juan Carlos a právě se souká ze             noblesní Imperial LeBaron, který jej vozil až do posledních dní.  
stísněného vnitřku wankelového supersportu Mercedes-Benz C 111.  

       Rodnou zemí papeže Jana Pavla II. (Karola Wojtyly) bylo             Západ se otvírá Africe nebo se Afrika chce přiblížit západu? 
sousední Polsko. Jeho první návštěva po slavnostním zvolení proběhla   Ať tak či tak, fotografie ukazuje příjezd presidenta africké 
 ve znamení nekonečných ovací, a papeži jistě nevadilo, že jej vozili            republiky Togo na návštěvu Hoechstových strojíren 
   cabrioletem Fiat 125p, který se v omezených počtech vyráběl.      v západním Německu. President vystoupil z luxusního MB 300SE, 

 který nahradil již zastaralý „Adenauer“ – vlevo v pozadí stojí Opel               
                                  Kapitän z 2. poloviny 50. let. 

Belgická královská rodina používala od konce války převážně značky       „Papamobil“ musí být důstojný, elegantní, nadčasový … Mercedes- 
   Cadillac a Packard. Convertible Caddy je na snímku z přehlídky         Benz 300 SEL 6,3 všechny tyto atributy splňoval, přesto jej 
                                         v r. 1958.               Vatikán zařadil na doprovodné místo. Proti „šestistovce“ to 
                                                                                                           byl prostě mrňous … Zamýšlené poslání vozu naznačuje papežský 
                                                                                                          znak na zadních dveřích i poznávací značka prvního muže Vatikánu 



 

 

 

Socialistické Bulharsko vyrábělo nevelké množství licenčních           „Velký kormidelník“ – to byl oficiální titul dodnes uctívaného 
  Renaultů, Alpine, Fiatů a Moskvičů, ovšem nic z toho nebylo     čínského dlouhovládce Mao Tse Tunga. Vlastnil rozsáhlou kolekci 
 dostatečně důstojné pro 1. tajemníka a předsedu vlády Todora    západních luxusních vozů těch nejvěhlasnějších značek, ale na této 
 Živkova a jeho hosty ze spřátelených zemí. Na snímku mává i  přehlídce zvolil domácí výrobek – HongQi (Rudý prapor) 770C. Možná 
  Leonid Iljič Brežněv, zřejmě z radosti nad svezením v autě,      se mnou nebudete souhlasit, ale tohle auto mne naprosto fascinuje, 
které mu v jeho sbírce chybělo. Obyvatelům chybělo také, ale     a kdybych si měl vybrat jeden kus z celých Maových garáží, byl by 
      ti se nestyděli za oslí přípřež. Snímek je ze Sofie.                         to právě HongQi. Jednou se také vystavoval na brněnském 
                   veletrhu, ovšem po skončení akce putoval zpět do vlasti. 

 
 
Bohatá jižní 
Korea vyráběla 
v 70. letech již 
poměrně širokou 
škálu vozidel, 
ale její vláda 
sáhla po 

osvědčeném 
řešení: 

presidentovi 
koupíme Cadillac 
– no a my 
ostatní se 

spokojíme 
s Oldsmobilem 

… 
 
 

Jedno 
z úžasných  

papežských aut 
– speciálně 
navržený a 

ojedinělý 
landaulet MB 

600. 
Pozoruhodností 
je papežské 
křeslo, které 
nebylo ve 
výbavě žádného státnického vozu této značky. Tenhle papamobil se 
jako většina ostatních dochoval a je stále původní a okamžitě 
provozuschopný. 



 

 

 

 Tragický den Leonida Iljiče Brežněva a jednoho z jeho RR Silver     Vedle Landroveru postává nenápadný muž s pořádným doutníkem. 
   Shadow. Na podzim 1980 si již značně senilní státník vymyslel            Ve skutečnosti je to jedna z nejznámějších postav britské 
projížďku po moskevských třídách. Milice dělala vše, co bylo v jejich        evropské historie, někdejší premier Sir Winston 
silách, ale celou Moskvu prostě znehybnit nemohla.  Obávaný vládce    Churchill. Landrover patrně nebyl jeho, i když se W.Ch. podílel 
  – již pod vlivem sedativ – se vyřítil z kremelských garáží, ovšem            na prosazení výroby této legendy. Nechával se vozit v Daimleru, 
jeho neklidná jízda netrvala dlouho. Po chvíli se na asfaltu objevily          ,           v poválečné historii dávala této značce přednost 
 dlouhé brzdné stopy a černý britský skvost se zastavil o cisternu,                     i královská rodina – jistě k velké nelibosti RR. 
popojíždějící v protisměru. Rozklepaného státníka odvezla ochranka, 
   a KGB začala okamžitě zabavovat všechny fotoaparáty v dosahu  
     místa nehody. RR se v tomto stavu dochoval a je vystavený i 
                           s figurinou vyděšeného řidiče … 

Vládním cabrioletům Bílého domu začalo končit jejich slavné období po tragédii v Dallasu, když atentátník Lee Harvey Oswald (ovšem jeho 
vina se dostatečně neprokázala a nebyl ani souzený) v poledne 22. listopadu 1963 smrtelně zranil úřadujícího presidenta Johna F. Kennedy. 
První snímek pochází ještě ze šťastné doby, JFK a jeho mladá manželka Jacqueline posílají úsměvy na všechny strany. Koho by tenkrát 
napadlo … Druhá fotografie ukazuje rychlý odjezd presidentova Lincolnu Continental z místa činu. Ani rychlá pomoc nepomohla …. 

 
 
Ještě jedním snímkem se vrátíme k dallaské tragédii. Smuteční hosté odjíždějí na 
poslední rozloučení s presidentem JFK, na snímku je vidět několik Cadillaků 
nejnovějšího modelu, v prodlouženém provedení s označením 75. Pouze vdova po Johnu 
Kennedy se chystá nastoupit do svého Imperialu, který jí byl na vlastní žádost 
zakoupen. Údajně proto, že 
neměla v oblibě ani Ford, ani 
GM … 
 



 

 

 

 Papež Pavel VI. žehná věřícím z Mercedesu 300. V té době měl                   Ještě jednou generál (a později i maršál) Tito, 
  před sebou ještě dlouhý život, tak později přesedl do dlouhé                            řítící se v otevřeném Silver Cloudu … 
        „šestistovky,“ objednané v první polovině 60. let. 

Někdejší americký president Ronald Reagan začínal jako                    A zase východní Berlín, ZISy 110, Nikita Chruščov a  
  hollywoodský herec, zejména v rolích padouchů ve westernech                                              Walter Ulbricht 
  (zlí jazykové tvrdili, že to odpovídalo jeho povaze ☺), ovšem na  
našem snímku se tváří radostně a spokojeně. Dovedu to pochopit –  
  kdybych si v roce 1949 mohl koupit Lincoln Cosmopolitan, tvářil      Tragické chvíle … Celý národ nepřetržitě truchlí… Proč? Zřejmě 
bych se podobně …Ronald Reagan zůstal značce věrný po celý život.       proto že MUSÍ!  Faktem ovšem je, že se právě koná poslední  cesta 

nejsvatějšího ze svatých 
v severokorejské vládní 

hierarchii, 
nepřekonatelného a 
nenahraditelného Kim Ir 
Sena. Protože Korea 
počítala s věčným 
životem svých vládců, 
nepotřebovala utrácet za 
něco tak zbytečného, 
jako je luxusní pohřební 
vozidlo. Takže se 
Nedostižný vezl na 
střeše svého oblíbeného 
Lincolnu, tuto cestu o 
generaci později 
absolvoval i jeho syn Kim 
Čong Il … Co čeká vnuka? 



 

 

Buenos días 
 
Mezinárodní sraz ve Španělsku je vynikající 
příležitost k pěknému výletu po francouzské 
riviéře. Když ještě můžete vzít svého oblíbeného 
veterána….kdo by odolal? 
  
   Vyrážím svoji Tagorou před osmou hodinou, po 
obvyklé ranní očistě po ranní rose. Cestou se stavuji na 
čerpací stanici dohustit pneu a u kamaráda, aby si 
poslechl motor. Konstatuje, že je vše OK, a že 
hlučnější motor způsobuje repasovaná vačka. Měnil 
jsem totiž preventivně těsnění pod hlavou. Protože 
původní hlava měla už staré ventilové gumičky, 
vyměnil jsem hlavu celou za hlavu, kterou jsem měl po 
jiné Tagoře a která byla celá po GO. Cestou si ještě 
voláme s ostatními Čechy, jedoucí na stejný sraz , ale 
oni vyrážejí později a jinou cestou.  
   Cesta utíká v klidu, jedu spíše úsporně. První 
tankování optimisticky moc nevypadá (12,8/100km), 
ale uvidíme. Většinou přes Německo spotřeba výrazně 
klesá. To již mám po několika cestách vyzkoušené. 
Otevřenou hranici projíždím bez zastavení – to je 
paráda. Ale nebyl bych to já, kdybych nezaujal opodál čekající kluky policajtský německý v civilním voze. 
Stahují mne na parkovišti a kontrolují doklady. Zároveň obdivují mojí Tagoru. Vše je v pořádku, ani 
rychlost jsem snad nepřekročil, a tak jedu dál. Směřuji na Mnichov, mám v úmyslu projet Brennerským 
průsmykem až do Itálie k moři a podél moře až do španělské Tarragony.  
   Obrovským překvapením pro mne je tankování před Rakouskem. Zastavuji na Shellce a doplňuji nádrž. 
Spotřeba 8,01 je jen těžko uvěřitelná. Jel jsem sice hodně volně, bez světel a klimatizace ale s třístupňovým 
automatem a karburátorem Solex 32-35 TMIMA, který prostě „žere“ … Z benzínky je krásný výhled na 
Alpy, ale haldy lidí, kteří tu zastavují, mne opravdu nelákají. Zhltnu něco rychle ze zásob a rozhoduji se pro 
oběd až v Alpách. Projíždím krásným průsmykem do Itálie. Opravdu moc příjemná cesta. Nevidím ale nikde 
žádný kloudný sjezd, jedu tedy dál s tím, že až se pořádně zorientuju, sjedu. Vybírám si kartičku na mýtnici, 
a když se zvedá závora, stojí za ní dva poldové. Každý se tváří jak Corrado Catani. Ale plynule jedu dál a 

projíždím mezi nimi. Z dálnice sjíždím po zaplacení 2.5E u 
Bressone Brixenu, ale už před Bolzanem jsem zpět. Silný provoz, 
motorkáři… Ještě jednou sjíždím, ale dálnice je opravdu výrazně 
lepší. U Mantovy chce po mne mýtnice kartu, ale ne tu, co mám 
u sebe. Když chci zaplatit hotově, brebentí na mne něco Ital svým 
jazykem. Jediný, co mu rozumím je, zda jsem Bulhar. Nakonec je 
závora otevřená. No, pomalu projíždím branou, chvíli ještě 
čekám za mýtnicí, ale nikdo nic, tak pokračuji v cestě. „7.5E 
dobrejch“. Pokračuji po pěkné okresce do Cremony. Je zajímavé, 
jak rychle se změnily hory v rovné placaté nížiny. Ale podle 
mapy ještě nějaké kopce budou. Znovu tankuji, spotřebu ukazuje 

příznivých 8,2 l/100km. Držím se už okresek, ale najednou je 8 hodin večer, stmívá se a já nemám spaní. 
Vesnice navazuje na vesnici a tak se za Cremonou u Vogherry vracím na dálnici a zajíždím na benzínku.  
   Uf, to byla noc. Za prvé spát v autě – to není nic pro mne. Za druhé, když dvacet metrů za Vámi zastaví 
kamion a nechá puštěný, na 2000 otáček, motor celou noc, to je na kulku. Ráno zavřený i toalety, několik 
plných autobusů rozeřvaných lidí. Sakra. Rychle vyrážím pryč z dálnice někam do klidu, kde si můžu 



 

 

alespoň uvařit čaj. Sjíždím u Serravalle a za chvilku již zastavuji na odlehlém místě a vařím si horký čaj. 
Jsem 30km od moře a na dálnici mám v úmyslu se vrátit až u Marseille. Nebe je bez jediného mráčku a už 
teď, v 7h ráno, je docela teplo. Čaj už se vaří, já si dávám trochu ranní hygieny a je mi fajn. Tohle cestování 
miluju. Jen já, cesta a moje Simca. Jen budu muset už postavit to Rancho, protože postel je postel. A moje 
Rancho ji má ☺. Spát v autě je děs. Pod širákem je to fajn, ale na dálničním odpočívadle to nebude asi 
nejlepší řešení a přeci jen je květen. Po snídani již pokračuji po klikaté okresce plné serpentin až do Janova. 

Šipky mne vedou přes centrum a najednou je 
volba jen na dálnici. Ale ukazuje i na letiště, které 
je západně od Janova a na západ já potřebuji, takže 
neváhám. Po zaplacení 0.3E sjíždím na okresku 
směr Savona. Během minutky jsem u moře. 
Zastavuji, jdu se nadechnout mořského vzduchu a 
udělat několik fotek. Provoz pomalu houstne a 
řízení je náročnější. Pruh široký 2,5m lemují po 
pravé straně „kolisti“, všude se motají motorkáři, 
auta v protisměru to samé. Mezi tím já s 

pětimetrovou Tagorou a šíří skoro dva metry �. Ve 
větších městech blokují přístup k moři přístavy, menší 
jsou již plné aut, campery stojí u obou stran a pláže už 
teď v 10h dopoledne „hlava na hlavě“. Za Savonou se 
objevují všude cedule „Stasta Chiusa“ – „Zákaz 
vjezdu“. No jo, jenže co já vím, která cesta je „Strada 
Alinza“. Když dojedu k menšímu městečku, tak už to 
vím, takže se obracím a jedu hledat objížďku. Vracím 
se do předchozí vesnice a odbočuji piniovým lesem 
prudce vzhůru do kopce plného serpentin s nějakým „skůtristou“ na zadním nárazníku. Vnitrozemím směřuji 
dál na jihozápad a za chvilku se vracím k moři. Ale tyhle serpentiny jsou tak úzké, že s auty v protisměru se 
vyhýbáme pangejtama. Řidiči „obytňáků“ raději před zatáčkou troubí. Zastavuji na malé, ale krásné 
vyhlídce. Jednak chci udělat pár fotek a jednak čekám na něco většího, za co se raději zařadím. Projíždím asi 

padesát menších měst a vesnic, než najdu 
supermarket s parkovištěm, kde mohu doplnit 
zásoby. Následně se vracím na dálnici dotankovat, 
protože jsem již na půlce a bůh ví, jak to bude s 
tankováním v Monacu, kde mám v úmyslu se 
zdržet. Spotřeba už  povylezla  na  8,8l,  což je ale  
výborné. Dálnici opouštím až ve Francii a hned 
sjíždím do prvního města – Mentonu. Při sjíždění 
serpentin zahlédnu v jedné ze zahrad několik 
veteránů. Když odbočím až na místo, nacházím 
kromě jiného Simku Vedette Chambord. 
Poobědvám z vlastních zásob a pak pokračuji do 
Monaca. Tam chvilku hledám parking. Nakonec 
parkuji v Monte Carlu v podzemních garážích. 
Snažím se dostat k moři, ale je to jako když 
chodím po balkoně sem a tam. Až si všímám 



 

 

místních, jak jdou v plavkách k místu, kde jsem si myslel, že jsou toalety. Ale byl tam ukrytý výtah, a když 
sjedeme dolů, přestoupíme do dalšího „patra“, až jsme na úrovni 
moře. Procházím Monte Carlo, prohlížím si domy, lodě i 
výkladní skříně prodejců sportovních aut. Potkám několik 
Ferrari, Lamborghini, Bentley Azure apod. Zvlášť tunel, kudy 
jezdí vozy F1 při Grand Prix je úžasný. Třeba když projíždí  
Ferrari Enzo. V druhé zátoce objevuji tribuny, které dělníci staví 
pro Grand Prix Monaco. Nacházím i startovní značky a startovní 
bránu. Stojí tam také nádherné Ferrari 360 Modena Spider F1. 
Vedle ní plakát s nabídkou. 45E spolujízda a za 80E Vás tu 
krásku nechají řídit. Sleduji cvrkot kolem vozu. Žádná kauce, 
žádné smlouvy – nic. Ani řidičák nechtějí vidět. Láká mne to. 
Ale mám strach. Na nohou mám pantofle, je mi vedro – zkrátka 
vymýšlím tisíc důvodů, proč této nabídky nevyužít. Nakonec si 
asi po půl hodině říkám“ Radši litovat toho, co udělám, než toho, 
co neudělám“. Přihlašuji se. Za 60minut budu na řadě. Dost času 
to „vydýchat“, vrátit se pro Tagoru, přezout se. Pak už usedám 
za volant rudého Ferrari. Majitel mi vysvětluje obsluhu. Je to 
jednoduché, jediné, co mi trochu překvapuje, že mám na plynový 
i brdový pedál šlapat pouze pravou nohou. Jsem s automatu 
zvyklý brzdit levou, ale nehádám se s ním. Řadím pádlem pod 

volantem za jedna a vyrážím. Po městě je docela provoz, ale i tak si jízdu užívám. Projíždím kolem hotelů, 
casin, přes náměstí až ke kulaťáku před tunelem. Ve zpětném zrcátku vidím F355, které tu rovněž exhibuje 
celý den. Pouštím plyn, počkám, až vůz zpomalí, projíždím volně kulaťáček. Před tunelem podřazuji o dva 
stupně za neuvěřitelně vzrušujícího zvuku motoru a sešlapuju plynový pedál. Auto vystřelí vpřed, při asi tak 
3000ot/min (nevím, nedívám se) má auto tak nádherný zvuk, že několik turistů zběsile mačká spoušť. Po 
momentu překvapení totiž přidává i Ferrari za mnou a my projíždíme za zvuku dvou motorů tunelem, 
volnější silnicí až k šikaně před cílovou rovinkou. Šikanou projíždím s podřazením a troškou plynu a do 
cílové rovinky přidávám. A konec. Nádhera – tohle auto chci! Přišlo mi to celé strašně krátké, kratší, než 
čekání, až na mne přijde řada. Opouštím Monaco v koloně vozů a až do Nantes se to nelepší. Holt je 
pracovní den. Ach jo. Blíží se podvečer a tady to na nocleh nevypadá. Dálnice alespoň někam vedou. 
Projíždím i kolem jakéhosi auto muzea, ale mají jen do 18h. Je 19.30, tak snad jindy. Z dálnice sjíždím až ve 
Fréjus a mířím po delší okresce do St. Maxime. Nakonec nacházím malou cestičku, která vede, no, ani 
nevím kam. Je ale sjízdná, tak po ní odbočuji a jedu po vrstevnici mezi stromy. Tam zastavuji, dělám si čaj a 
večeři a chystám spaní.  



 

 

   Noc opět nic moc, spát v Tagoře….. �. Byl jsem vzhůru snad každých pět minut. Příště jdu fakt pod širák. 
Po snídani vyrážím do nedalekého St. Tropéz. Projíždím městečko, dokud nenarazím na obě četnické 

stanice, známé z filmů o četníkovi. Chci se po dvou dnech a dvou nocích osvěžit, tak vyrážím k pláži. 
Přijíždím k Niky Beach. Parkoviště je prázdné, taxa 3.7E, závora zavřená. Nechávám Tagoru před 
parkovištěm. Moře je teď, v 8h ráno ledové a ani sluníčko ještě pořádně nehřeje. No, ponechám koupání na 
později. Když závoru objíždí asi šesté auto a projíždí zákazem vjezdu, dělám totéž. Chci udělat fotku Tagory 
na pláži u moře. Vyhýbám se hlubokému písku a hledám si místečko. Pak již nic nebrání další cestě, která 

vede po krásné silnici, úžasnou krajinou do Hyéres. 
Tam se zastavuji pro čerstvou francouzskou bagetu a 
vynikající sýr. Zároveň nakukuji do trafiky a kupuji 
Automobilii se šedivou Tagorou na titulní straně. Na 
Toulon vede pouze dálnice. V Toulonu ale před 
mýtnicí odbočuji na horskou silnici do Aubagne, která 
vede příjemnou přírodou, okolo zábavního parku, 
který ještě zeje prázdnotou. Další část cesty lemuje 
obrovská chatová kolonie složená ze samých 
„Mobilheimů“. Z Aubagne je to do Marseille kousíček 
a po neplacené dálnici minutka. Marseille je obrovský 
přístav, kterým přejíždím přes dlouhé mosty a tunely, 
nakonec míjím i velký yacht club, kde jsou naskládané 
yachty v několika patrech. Zkušeně odbočuji na 

L´estagne. Chci najít místo, kde se v klidu vykoupu. Značení v Marseille bylo opravdu ukázkové a zabloudit 
se tam snad ani nedá. Hned za Marseille nacházím konečně menší pláž. Zdržím se asi půl hodinky, neboť 
polední žhavé slunce by mi z Tagory udělalo škvarek. Nabírám směr Arles. Slunce pálí, že si v Lidlu musím 
koupit opalovací krém. Přijíždím po silnici 568 do Martigues. Tam však silnice není. Alespoň ne pod tímto 
číslem. Projíždím město a nic. Vidím sice velký most a dle mapy je mi jasné, že se na něj musím dostat. 
Jenže jak. Kromě dálnice je tu ještě silnice na Marseille. Dávám se po ní do La Méde a tam se otáčím na 
správný nájezd. A je to. Z mostu vidím i nějaké vrakoviště. Jenže jak se tam dostat. No nic, jindy. Za 
mostem zajíždím na benzínku. Policajti za mnou. Aha, jenže já stojím ve frontě na špatný stojan. Ukazuju 
policajtům couvací světla a oni mne pouští ke správnému stojanu. Po dotankování měřím spotřebu a jsem na 
běžných 10,5l. Popojíždění v kolonách u Monaca a horské pasáže zvedly spotřebu. Dálnice je neplacená, tak 
pokračuji na Arles, kde po přejetí řeky Rhone odbočuji na kratší okresku. U St.Giles, když mi šipka ukazuje 
na křižovatce směr, odbočuji vlevo. Hned první dům má na zdi ještě patrný nápis „TALBOT“. Samozřejmě 
zastavuji a dělám fotečku. V půl čtvrté konečně nacházím klidné místo a hlavně ve stínu, kde si mohu 
připravit něco k jídlu. Příjemnou cestou se dostávám k Montpellier. Ještě před ním vidím u silnice v malém 
autoservisu za plotem Simku 1000. Bohužel zavřeno. A to je pondělí. Ze Séte do Agde vede dlouhá cesta 



 

 

podél pobřeží, kde je asi 19km dlouhá pláž. Využívám toho k osvěžení v tomto horkém počasí. Na večer se 
domlouvám telefonicky s ostatními a najíždím u Béziers na dálnici. Čekají v Perpignanu v hotelu. Ten 
chvilku hledám, projíždím celé město a po chvilce jsem opět na dálnici směr Španělsko. První sjezd vede k 
nějakému hotelu. Odtamtud se dá dostat opět jen na dálnici do Španělska. Přejíždím po mostě k hotelu a 
vidím sjezd zpět na dálnici na Perpignan. Jenomže 
za závorou. U závory je telefon na recepci, tak 
zkouším štěstí. Bohužel není možné projet, dovídám 
se. Ale naštěstí v tuto chvíli přijíždí z druhé strany 
závory nějaký vůz a otvírá si závoru kartou. 
Využívám toho, podjíždím závoru a sešlápnu 
plynový pedál a vracím se na dálnici ve směru, 
který potřebuji. Na mýtnici na mne obsluha trochu 
nechápavě kouká, když vidí na mé kartičce, že jsem 
přijel z druhé strany stejné mýtnice, ale nakonec se 
domlouváme, dávám jí požadovaných 1.2E a pouští 
mne. Hotel již nacházím rychle a po posezení s 
ostatními a sdělení největších zážitků unaven 
usínám. 
    Úterní ráno je chladné. Vyrážím přes hory. V 
hraničním městečku zastavuji, ale mají tu jen samé suvenýry. S velkým štěstím jsem sehnal MPZ do sbírky. 
Kluky, kteří mne míjeli při courání městečkem, potkávám na pátém kilometru španělských silnic. Vše je v 
pohodě, jen je zdržela zamotaná kazeta v přehrávači jednoho z aut. Po okresce přejíždím kolem Girony a 
odbočuji na malou silničku k Lloret de Mar. Byl jsem tu před deseti lety na dovolené, tak vím o malé 
schované pláži mezi skalami. Už je ale obsazená mládeží, tak pokračuji po skalách dál a nacházím jiné, 
klidné místo k polednímu osvěžení. Asi po hodině vyrážím po pobřeží dál. Když vidím na mapě tu změť, na 
sebe navazujících, silnic v Barceloně, raději volím dálnici. Přes asi osmdesát nájezdů a sjezdů se dostávám 
na menší silnici k Tarragoně. Ukrajuji poslední desítky kilometrů. Silnici lemují šlapky, jedna strašnější než 
druhá. Ještě na jedné benzínce důkladně omyju auto a už mne vítá camp Las Palmeras. Jsem v cíli – sraz 
začíná. 
 
Text a foto: Michal Primák 



 

 

 
„….mít tak Simku….“ 
 
 
   Možná si vzpomenete na hlášku Sagvana Tofiho 
z filmu Vítr v kapse, kterou pronesl, když se mu 
nedařilo sbalit vyhlédnutou slečnu, což se majiteli 
Simky 1307 naopak podařilo. Nevíme, zda díky 
autu, ale určitě ano ☺☺☺☺. Ale i když nejste příznivcem 
starých filmů, sympatickou Simku si jistě 
pamatujete. Jednu takovou máme v našem servisu, 
a protože potřebuje novou technickou prohlídku a 
sůl v okolí Řevnic ještě není, máme možnost ji 
trochu provětrat…..po dlouhých třinácti letech, kdy 
stála v garáži. 
 
   Hranatá Simca, která zvítězila v roce 1976 v prestižní anketě Auto roku byla v tehdejším Československu 
velmi oblíbená. Stejně jako její předchůdce Simca 1301 i větší Chrysler 180. Kdo měl Simku, Chryslera, 
Saaba či některého z Renaultů byl „king“. Od té doby uplynula spousta vody. Jedno ale 
zůstalo….Oblíbenost Simky v Česku je stále vysoká.   
   Hranaté tvary v duchu nastupující módy sedmdesátých let vynikají přirozenou elegancí i dnes. 
Vzpomínám, jak jsem asi před třemi (?) lety byl účasten představení Opelu Insignia. Majitel autosalonu mi 
nadšeně vysvětloval úžasné tvary vozu a jak a co kde designeři vymysleli za křivky. Odpověděl jsem mu 
upřímně, že pokud je design auta dobrý, není třeba k němu žádných vysvětlivek….prostě se líbí. Simca 1307 
je designově velmi jednoduchá. Žádné výstřelky není nikde vidět. Čisté tvary, zajímavě zkosená přední 
maska, dostatek prosklení, umožňující výborný výhled, to vše je podpis designerů francouzské automobilky. 
Zkosení přední masky možná není z hlediska aerodynamiky ideální. Aerodynamičtější Talbot 1510, který je 
vlastně jen faceliftem „třinácetsedmičky“ je i v dnešní době méně žádaný než jeho předchůdce. Ne vždy 
znamená lepší aerodynamika větší zájem veřejnosti. 
   Na koho ale designeři moc nemysleli, jsou dámy. K otevření kliky u dveří je třeba trochu více stisknout 
skrytou část kliky, a pokud si zmíněné dámy libují v dlouhých elegantních nehtech, neotevřou dveře vůbec. 
Na dlouhé nehty tam prostě není místo. Takže buď zlomit, nebo jít pěšky. Anebo počkat na galantního 
muže, který dámě dveře otevře a zachová tak krásu jejích rukou.  

   V interiéru vozu je na obou předních 
sedačkách místa dost. Ani pasažéři vzadu 
nemusí trpět pocitem stísněnosti. Prostor na 
nohy odpovídá požadavkům na vůz vyšší 
střední třídy. Zavazadlový prostor je 
dostatečně velký, možná víc než dostatečně. 
Geniálním řešení je systém sklopení sedaček. 
Po otevření víka kufru je na každé straně 
skryté malé „očko“. Po lehkém zatáhnutí obou 
dvou těchto „oček“ lze do opěradla zadních 
sedaček jednoduše strčit. Opěradlo se sklopí, 
zároveň se sedák lehce posune dopředu a 
čalouněná deska, která je za zadní sedačkou 
přikryje vzniklou mezeru. Výsledkem je 
během vteřiny rovná plocha, zasahující až 
k předním sedačkám. Vše je skryto u podlahy. 



 

 

Škoda, že se dnešní výrobci alespoň trochu neinspirují v minulosti těch úspěšných. 
   Palubní deska je v barvě bočních tapecírunků a dotváří tak harmonický doplněk k barvě sedaček. 
V přístrojovém panelu je umístěn rychloměr. Druhý kulatý ukazatel je rozdělen na dva menší. Jeden 
informuje o stavu paliva v nádrži a druhý o teplotě chladící kapaliny. Výkonnější verze tohoto vozu měly 
velký otáčkoměr a malé ukazatele se přemístily do bočních částí přístrojovky. 
   Je čas vyrazit. Motor chvilku pumpuje benzín z nádrže a za vteřinku chytá 
svým charakteristickým zvukem. Přestože je seřízený a v dobrém stavu tak trochu 
„chrastí“. Jakoby byly volné ventily. Ale nejsou. To jen sklonění motoru, který 
byl původně konstruován pro malou Simku 1000 s motorem rovně vzadu, 
způsobuje tuto hlučnost. Řadím první rychlostní stupeň a opouštím dvůr. 
Auto je velmi syrové. Zatahuji sytič a lehce přidávám otáčky. Motor se hned cítí 
lépe. Dvojka umožní plynulejší jízdu. Při zařazení třetí rychlosti už potřebuji 
spolujezdkyni vzít trochu prostoru u jejích nohou. Rozpětí „šalpáky“ je velké jako 
u starých autobusů ☺. Raději zařadím čtyřku a diskrétně přesunu svoji ruku i s řadící 
pákou dále od její nožky.  
   Simca 1307 je vybavena padesátikoňovou třináctistovkou, což z dnešního pohledu 
není moc, ale v polovině sedmdesátých let to nebyla úplně špatná hodnota. A protože 
tehdy nebyla auta napěchovaná nesmysly, které zvyšují hmotnost vozu a jejichž 
přínos je minimálně diskutabilní, tak tento výkon lehké Simce stačí. Rozhodně nelze říci, že by Simca byla 
brzdou provozu. Jízdní temperament vozu je jeho předností, mínusem je určitá „rozhrkanost“ těchto modelů. 
Ač to píši nerad, celek nepůsobí moc harmonicky. Když máte Simku pod plynem, je to v pohodě. Když ale 
střídáte různé jízdní režimy, nebo popojíždíte po městě v kolonách, až tak příjemné to není. A není to jen u 
této konkrétní „třinácetsedmičky“. Za dobu, co se věnuji Simkám, jsem jich řídil podstatně více.    
   Podvozek je tradičně komfortně naladěný, i když nedosahuje pohodlí svého předchůdce. Řízení je …no, 
znám lepší. Brzdy jsou zcela OK, přesné, se slušným dávkováním. Sice ne nic, co by nadchlo, ale ani 
nezklamou. Je ale znatelné, že přednosti této Simky jsou jinde, než v jízdních vlastnostech. To ale 
neznamená, že by byly špatné. Spíše průměrné. Ani dobré a ani špatné. 
   O hodně lépe, než ve městě či na okresních silnicích se Simca cítí na dálnici, kde dokáže atakovat i 
rychlosti, vyhrazené výkonnějším vozům. A to i přes absenci pátého rychlostního stupně. 
   Ale to se již blížím k STK. Když je auto na jámě a já pozorným okem kontroluji s technikem stav 
jednotlivých součástí, nejsem na rozdíl od něj překvapen bezproblémovým stavem vozu. Simca 1307 je 
solidně postavené auto, které si po technické stránce dokáže vystačit s minimální údržbou. Podstatně více 
péče potřebuje karoserie, aby byla ve 
stavu, kdy na protokolu z STK nebude 
v kolonce „nebezpečné závady“ zapsáno 
koroze. Technik uznale kýve hlavou a já 
vyjíždím ven počkat si na doklady. 
   Každým ujetým kilometrem šlape 
Simca lépe a lépe. Je znát, že jí dlouhá 
léta nečinnosti nebavila. Teď může 
navázat na své ujeté kilometry a dělat 
svému mladému majiteli radost tak, jak 
ji dělala před lety jeho dědovi.  
   Ale než tomu tak bude, projde Simca 
1307 ještě omlazující kůru v našem 
servisu, kam také nyní s čerstvými 
známkami na zadní značce směřuji.      
 
Text a foto: Michal Primák 



 

  

 

Talbot Samba Cabrio                                                           
Cena: 29 900,- 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  
Cena: 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.  
 
 
 
 

 
 
Simca Aronde Messagere                            
Cena: 59 000,-Kč 
 
Ojedinělá Simca dovezená z Francie. Dochovaných 5 
kusů (dle informací z fr.Simca klubu). Motor po 
repasi, velmi dobrá karoserie. Pojízdný, K nenáročné 
renovaci. 
 
 
 
 
 

 

GARÁŽOVÁNÍ – VOLNÁ MÍSTA K ULOŽENÍ 
POJÍZDNÝCH I NEPOJÍZDNÝCH VOZ Ů. Cena 500,-/měs 



 

  

 

 
 

Camptourist CT5        
Cena:  7000,-Kč 
 
Východoněmecký obytný „stanopřívěs“. Dvě 
místnosti + kuchyně. K výbavě patří tři lůžka, stůl, 
vařič. Ideální k veteránu. Rok výroby 1973. 
S doklady po TP. Dobrý stav. 
www.unser-camptourist.de 
 

 
 
 

 
Talbot Tagora GLS    
Cena: 150 000,-Kč 
 
Nádherný Talbot z roku 1981. Kompletně doložená 
historie, veškeré servisní zásahy. Najeto celkem 
65 000km. Posledních 45tis.km pouze po srazech a 
dlouhých cestách. Odborný servis. Verze 
s automatickou převodovkou, tempomatem, 
klimatizací!, servem, centrálním zamykáním a další 
výbavou. Vše originál. Následný servis a náhradní 
díly zajištěny.     
 
 

 
Simca 1301     
Cena: 28 000,-Kč  
 
Velmi zachovalá Simca 1501. Pěkná karoserie a 
interiér, plně funkční, platná TK. Vše originál. Horší 
lak. Tyto Simky ubývají z našich silnic, tato stojí za 
trochu péče. Servis a díly zajištěn  

_______________________________________________________________________________________ 
Vozy v renovaci nebo před renovací: 
Simca 1301 mezityp 1970, Simca Elysée, Talbot 1510  



 

  

 

 
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. 
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