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a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 

 

 

 

 
 
 
Milí čtenáři a čtenářky 
  
   Vítám Vás všechny v novém roce 2013. Stále dostáváme spoustu emailů od nových a nových čtenářů. 
Strašně moc Vám všem děkujeme. Máme radost z každého Vašeho nadšeného emailu.  
   Těm z Vás, kteří si zatím nenašli čas projít všechny naše starší čísla, připomínáme, že mají možnost se 
podílet na obsahu časopisu. A to zejména rubrikou „Z pera čtenářů“. Do této rubriky může každý z vás 
napsat článek o svém voze, o renovaci, reportáž ze srazu, zkušenosti zpoza volantu, z koupě nebo další 
článek z jeho veteránského života… Velmi rádi jej uveřejníme.  
   Rovněž se můžete přihlásit k odběru seriálu „Pravdy a mýty veteránských testací“, který nepravidelně 
chodí emailem do Vašich schránek. Stačí si o něj napsat. Tak jako časopis je i seriál zcela zdarma.  
  V tomto vydání jsme pro vás připravili slíbenou novinku. Podíváme se hlouběji do historie motorismu a 
budeme se průběžně seznamovat s tím, jak vypadaly automobily v hluboké minulosti, jaká technika byla 
běžná a jaká je dnes již třeba nepoužívaná či zapomenutá. Věříme, že tato „škola“ bude pro nás všechny 
přínosem, a pomůže nám pochopit kontinuitu vývoje vynálezu, který nás všechny spojuje – automobilu.  
   Rovněž jsme trochu upravili „Zajímavosti“. Přidali jsme jednu stránku a doplnili atraktivní porovnání 
„před a po“ k našim oblíbeným „Mrtvolkám“. „Mrtvolky“ jsou téma, které mne i Pavla spojuje….má pro 
nás zvláštní kouzlo a i když odložená auta spíš zachraňujeme, někdy se nedá udělat nic víc, než jen pohladit 
bývalého krasavce po rezaté kapotě, otřít mech z okna, poděkovat za služby, jež pro své majitele udělal a 
popřát mu klid v automobilovém nebi. Fotek takových aut máme spousty, tak i rubriku jsme rozšířili a 
„Mrtvolek“ nabídneme více.  
   A co pro Vás připravujeme následující rok? Především chceme dále psát a to dokud nám bude sloužit 
zdraví a notebook ☺. Taky pomalu ale jistě rozjíždíme náš nový klub. Informace o klubu budeme 
zveřejňovat na klubové stránce zde v časopise. Postupem času přibude i stránka na našem webu, kde budou 
umístěny i vozy členů klubu. Pro náš klub zatím hledáme také název. Nějaké nápady jsme měli, ale žádný 
nebyl ten NEJ. Taky pro vás plánujeme zbrusu nové akce, ale o těch až později. 
 
   Tak ať je rok 2013 takový, jaký ho každý z nás chce mít, ať nám slouží zdraví, ať je benzín za rozumné 
peníze, ať nás nesere kancelář pojistitelů a zákonodárci, a ať máme z našich plechových miláčků takovou 
radost, jakou si zaslouží.  
 
     To vše přeje Michal Primák a Pavel Kopáček                                                           

Reportáž: Silvestrovská rallye 
Představení vozu: Renault 20 
Zajímavosti 
Známé neznámé – Auta našich snů 
Z hluboké historie: Rozdělení karoserií   
Klubová stránka: Naše „zákony“  
Inzerce 
Reklamní plakát                                                                                              



 

 

Silvestrovská  crosscountry 
 
   Každoročně poslední organisovaný podnik s účastí veteránů tradičně uspořádal VCC Bystřice nad 
Pernštejnem. Znalí již vědí, že i tento podnik je (jako skoro všechny ostatní regionální akce, které za něco 
stojí) dílem Fandy Proseckého. Neúnavný strůjce auto- a motozábav všeho druhu opět pozval na závěrečný 
den roku majitele historických, ale i současných offroadů, aby jim nabídl smyky, zapadnutí, vyprošťování, 
tlačení, brodění – prostě všechny zimní radosti, které krajina Vysočiny může motoristovi poskytnout. 
Čtveřice snímků ukazuje průřez startovním polem, které začínalo motocykly a končilo „vejtřaskou.“ Je to 
další důkaz, že kopec srandy a kamarádství nepotřebuje přípravné výbory, ale stačí správný jedinec. 
 
                                  Text: Pavel Kopáček                   Foto: František Prosecký 
 

          

        Vojenská klasika GAZ 69 každoročně obstojí na výtečnou                        UAZ 469 je nezbytným doplňkem startovního pole 

 

                 Nechyběl ani majitel známého KdF 166   Avia Trend je pro mnohé velkou neznámou, Jawa „Pérák“ 

                                patří jezdci, který se žádného terénu nezalekne! 



 

 

Stále mladá „dvacítka“ 
 
   Poměrně vysoké typové číslo 
v numerické hierarchii Renaultu, 
ovšem ty nejmladší generace 
patrně nebudou ihned vědět, o 
kterém modelu je řeč. Přitom se 
jednalo o přímého potomka 
slavné „šestnáctky,“ inovovaného 
a modernisovaného podle 
standardů poloviny 70. let. Do 
vínku dostal tradiční francouzské 
ctnosti: pohodlí, komfortní jízdu 
a velký vnitřní prostor. Přesto se 
na něj pomalu zapomíná. Tak se to pokusme napravit … 
 
   Koncem 60. let se francouzská státní automobilka Renault ocitla v dost nevýhodné situaci. Její největší 
konkurent Peugeot připravil a uvedl svůj hit 504, proti němuž neměl Renault protizbraň. I když se model 16 
prodával stále velmi dobře a na obzoru byly další jeho modifikace, modelová paleta staroslavné značky 
postrádala něco navíc, něco „repre.“ Dá se říci, že od ukončení výroby Renaultu Frégate se v této oblasti 
neurodilo nic nového. 
   Začalo období rychlého hledání. Na počátku 70. let vznikla kreace opravdu luxusního osmiválcového 
vozu, ovšem jeho spotřeba dosahovala takových výšin, že naděje na francouzský V8 brzy pohasly. Nadějný 
vůz skončil v zapomenutí. Za zmínku stojí, že stejná situace se opakovala již o desetiletí dříve, a sice u R 16, 
který měl mít ve vrcholném provedení šestiválec. Nedošlo k tomu z přesně stejných příčin. A pak, že jsou 
lidé poučitelní … ☺ . Další zajímavým krokem se stal B.R.V. (Basic Research Vehicle) – byl to výsledek 
„bezpečnostní“ manie raných 70. let, kdy každá velká automobilka sestrojila svůj „absolutně bezpečný“ 

model, z něhož pak čerpala inovace do seriové 

produkce. Tak tomu bylo i u zmíněného B.R.V. Až 
přišel prototyp, zvaný PRJ 127. Když se na něj 
podíváte, objevíte zřetelné rysy největších Renaultů 70. 
let – tedy 20 a 30. Koncepce byla schválena, vývoj 
mohl začít. 
   U zrodu „dvacítky“ stál sám ředitel designového 
centra Gaston Juchet. Měl dostatek zkušeností, které 
využil při koncipování karoserie i prosazování 
detailových změn. V roce 1973 začaly ostré jízdní 



 

 

zkoušky, koncem léta 1975 naběhla předseriová výroba, a slavnostní premiéra se odehrála samozřejmě na 
pařížském autosalonu na podzim 1975. Musíme dodat, že v době slavnostního debutu nešlo už o tak 
překvapující novinku, jak by se dalo čekat. Nedlouho předtím slavil oficiální debut Renault 30, doslova větší 
bratr „dvacítky.“ Poznali jste jej podle čtveřice světlometů, drobných detailů v ozdobách na karoserii, ale 
zejména podle mohutného šestiválce, jenž našel uplatnění i pod kapotou velkých Peugeotů a Volv.  

   Nová „dvacítka“ neoslnila extravagancemi, ale nadchla nadčasovostí a uklidňujícím karosářským 
projevem. Příbuznost se slavnou „šestnáctkou“ se projevila zejména v zadní partii, ale i v systemu pohonu. 
Rovná karosářská linie s kolmou zádí a skutečně nepatrným negativním sklonem předního čela – to byly 
devisy úspěchu. Snad jen 13“ kola … Třebaže tehdy ještě nepanovala dnešní úchylná móda 
ultratenkostěnného obutí, drobné disky jsou vyloženou vadou na kráse. Mně osobně připomíná takto 
vybavený vůz dresinu … Ale to je asi tak vše, co by bylo možné vytknout. Přední část s dvojicí rozměrných 
hlavních světlometů, velká prosklená plocha a nepřehlédnutelné zadní svítilny dokladují, že i v oblasti 
bezpečnosti Renault zapracoval. Interier disponoval nadprůměrnou prostorností, francouzsky pohodlná 
sedadla se s vámi dokázala pomazlit, a střídmě koncipovaná přístrojovka obsahovala vše potřebné. 
   Výroba se rozběhla v továrně Renault v Sandouville, dnešním předměstí přístavu LeHavre. Nabídka 
obsahovala tři řady: L, TL a GTL. Všechny modely měly řadový čtyřválec, poháněná přední kola a 
manuální čtyřkvalt. Pro TL a GTL výrobce nabízel automatiku, samozřejmě příplatkovou. Pod kapotou 
pracoval agregát o objemu 1648 ccm s výkonem 90 koní – dobře známý ze špičkového provedení Renaultu 
16 TX. O deceleraci se staraly přední kotoučové a zadní bubnové brzdy. Rozumné spotřebě odpovídal i 
objem palivové nádrže – 60 litrů. Ke kladným vlastnostem přičtěme 
vyzkoušený a naprosto prověřený pohon přední nápravy, nenáročnost a 
palivovou střídmost. Ale i negativa byla tradičně francouzská: 
náchylnost ke korosi, určitá měkkost a větší náklony v zatáčkách, ale 
také poměrně hlasitě kritisované podmotorování. Nespokojenost mohla 
mít skutečně odůvodnění, neboť motor, který neměl mnoho práce 
s menší „šestnáctkou,“ musel pod kapotou R 20 tvrdě pracovat, 
většinou ve vyšších otáčkách. Nic naplat, téměř totožným karoseriím   



 

 

R 20 a 30 lépe vyhovoval točivý šestiválec, mimochodem největší motor Renaultu od konce 2. světové 
války. Situace se zlepšila až později - příchodem modelu TS (1994 ccm, 109 koní), který se dostal i do 
Peugeotů 505. 
   Rok 1976 přinesl zvýšení výkonu na 96 koní, což se ovšem v praxi projevilo prakticky neznatelně – a 
jelikož byla „dvacítka“ oblíbeným tahounem přívěsů, měla dostat již od základu silnější motorisaci – 
přinejmenším alternativně. O rok později končí výroba nejjednoduššího provedení L – skoro nikdo jej 

nechtěl. Velmi potřebný silnější agregát přišel na trh v červnu 1977. Je to již zmíněný model TS. Jeho 
zážehový dvoulitr byl stále spojen pouze s čtyřkvaltem, na přání se dodával třístupňový automat. Výbava 
odpovídala nejvyšší třídě GTL. Zájem o prostornou střední třídu nepolevoval, takže si výrobce mohl dát se 
změnami chvíli načas. Až v roce 1979 se objevily bezpečnostní pásy na zadních sedadlech (v souladu 
s požadavky evropského i světového trhu). Důležitější inovací byla možnost montáže pětistupňové manuální 
převodovky do modelu TS. Ten si svým výkonem o „dlouhý“ dálnicový převod přímo říkal. Kombinací 
základního vybavení TL a výkonného motoru TS vznikl model LS – osobně si myslím, že se jednalo o velmi 
rozumný projev koncernové politiky, protože jistě i v té době existovaly spousty zákazníků, kteří uvítali 
silnější pohonnou jednotku, ale nepotřebovali elektrické a elektronické hračičky a zbytečnosti. Kéž by takto 
jednali výrobci i dnes … Podzim 1979 nechal rozklapat motory „dvacítek“ v dieselovém rytmu: objevuje se 
R 20 TD a GTD, oba s motorem o objemu 2070 ccm, výkonem 67 koní, pětikvaltem a servořízením. Osmou 
dekádu minulého století přivítala „dvacítka“ faceliftem interieru – z původního nezbylo takřka nic, vše 
zářilo novotou. Přístrojový štít poskytlo dokonce sportovně střižené Fuego! Dílčí modifikací byla nová 
automatická převodovka pro zážehové motory. Začátkem 80. let už se však v dohledu objevily náznaky 
konce. „Dvacítka,“ nesoucí technický i konstrukční punc první poloviny 70. let, stárla nejen technicky, ale 
zejména morálně. Její střízlivost jí nedovolila setrvat ve výrobě tak dlouho, jako avantgardní konkurenční 



 

 

CX, jenž debutoval zhruba ve stejné době. O slovo se hlásil i Peugeot 505, svůj díl si ukousl i Talbot 
modelem Tagora. Rok 1981 byl tedy posledním pro model GTL, ve výrobě zůstává již jen TL. Vedení firmy 
nasazuje na poslední chvíli vábničku – R 20 TX, osazený novým čtyřválcem 2200 ccm o výkonu 115 koní. 
To je však již jen labutí píseň a předposlední novinka. Tou finální je montáž turbodieselu v roce 1982. Tato 
modelová paleta zůstala ve výrobě prakticky beze změn až do roku 1984, kdy uvolnila místo progresivně 
řešenému a rovněž velmi úspěšnému typu R 25. Úhledných „dvacítek“ vyrobil Renault přes 620 000 kusů. 
Je zajímavé sledovat, jak se kdysi celoevropsky populární automobil pomalu nořil do nicoty zapomnění, 
přičemž mnohem starší modely (16, 8, 12) zůstávají v paměti motoristů i veřejnosti mnohem déle. Možná je 
na vině právě ta střízlivost, kterou jsem na začátku tak vychválil. Ovšem své stanovisko neměním – krása 
spočívá v jednoduchosti.  
   Solidně stavěný rodinný vůz nebyl a ani nemohl 
být myšlen jako sportovní nářadí, přesto se však 
do soutěže dostal – a nikoli jen tak ledajaké! 
V roce 1982 startuje v soutěži Paříž – Dakar 
speciálně upravený Renault 20 Turbo 4x4. Vůz je 
osazený mechanikou Renaultu 18 Turbo 4x4, 
posádku tvoří bratři Marreau. 
   Třebaže výrobce nabízel po celou produkční 
dobu jednu jedinou karosářskou variantu – 
pětidvéřový hatchback, objevilo se i několik 
odlišných výtvorů. Pacienti se mohli setkat s 
„dvacítkou,“ opatřenou zvýšenou sanitní 
nástavbou, takže se R 20 proměnil v prostornou ambulanci. To ovšem nebyla výsada Renaultu, obdobně 
upravovány byly i Talboty 1510 a ojediněle i Audi 100 Avant první generace. Velmi podobnou nástavbou 
cestovali Ti, jejichž životní pouť skončila, a R 20 se stal jejich vozidlem posledním. Viděl jsem i fotografie 
prapodivných, vesměs domácích kreací – odtahovka, pick-up, apod. 
   Přejděme do našich končin: Renault byl úspěšným (a nejdéle fungujícím) importerem do tehdejší ČSSR, 
takže se dalo předpokládat, že mrzkou českou nabídku obohatí i R 20. U nás platil nikoli za střední třídu 



 

 

jako všude jinde na světě, ale za adorativní předmět a doklad společenského vzestupu – samozřejmě 
z pohledu marxisticko-leninské rovnosti všech ☺. Patrně největším odběratelem se stala tehdy monopolní 
půjčovna Pragocar, která odebírala i západní vozy, půjčované následně cizozemským zákazníkům za 
konvertibilní měny. Všechny její R 20 byly červené (stejně jako R9, R18, R16, aj.). Tady mi dovolte malou 
odbočku: vzpomínám si na reportáž někdy z první poloviny 80. let, zveřejněnou v jistém tehdy velmi 
populárním motoristickém časopisu, pojednávající právě o Pragocaru. Již nevím, zda to byl hlavní titulek či 
mezititulek, který hlásal: „Přistavte mi červeného Renaulta!“ Patrně mělo jít o vyjádření pestrosti nabídky 
půjčovny, kdy si zájemce vedle značky mohl vybrat dokonce i barvu!!! Už tehdy jsem se pobavil, protože 

jsem Pragocar velmi dobře znal (včetně několika 
pracovníků) a představil jsem si, jak přijíždí cizinec, a 
místo červeného Renaulta chce třeba modré BMW či 
zelenou Alfu Romeo … ☺. Toliko odbočka, jelikož 
jsem nevydržel nepodělit se s vámi o reflexi na dané 
thema. Do prodejen Tuzexu zamířily modely TL a GTL. 
Byly v základní výbavě a patřily k tomu nejlepšímu na 
tehdejším čs. trhu. Ovšem zajímavé je, že se jim 
nedostalo oné legendy jako Chryslerům 180, třebaže se 
kupci „dvacítek“ rekrutovali ze stejných společenských 
vrstev. Dalším zdrojem byly firemní exposice 

brněnských strojírenských veletrhů, kde Renault každoročně vystavoval prakticky celou svou modelovou 
nabídku. Zde se objevily i TX nebo diesely, do ČSSR jinak nedodávané (a také Renaulty 30). Individuální 
dovoz také existoval, takže od konce 70. do konce 80. let se na našem území pohybovalo relativně velké 
množství tohoto typu. Dnes je ovšem situace jiná. Poslední R 20 v běžném provozu jsem viděl asi před 
sedmi roky, bílou vránou bývají i na srazech veteránů. Asi jediná šance na setkání bude na srazech 
značkových klubů, ovšem myslím, že ani tam jejich počet nepůjde do desítek.  
   Mnozí z vás jistě viděli o Vánocích reprisovaný miniserial o Chobotnicích, kdy Pavel Zedníček s Dagmar 
Veškrnovou a filmovými dětmi jedou se zlatě metalisovanou „dvacítkou“ a caravanem k moři. Zhruba ve 
stejném období se natáčel i snímek o vesničce střediskové, kde 
„Pražák“ pan Rumlen (majitel zbořeného pilíře „byl tejden starej a 
stál mě pět stovek“) má na zahradě své venkovské chalupy opět zlatý 
R 20. Kdoví, zda se nejednalo o tentýž vůz? 
   Takže – toliko ohlédnutí za spolehlivým autem, které se nikdy 
nestalo legendou, není na křídovém papíru obrázkových encyklopedií, 
ale své místo má jisté: v srdci svých fanoušků. 
 
Text a foto: Pavel Kopáček   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                         Renault 20 byl oblíbený v celé Evropě                                               Úhledný žlutý taxík jezdí v italském Janově             

                         Pohledná, prostorná a spolehlivá              Krátké zastavení v Táboře. Super fotoúlovek!!!                   

                                                                                                                                                                 
                             Takhle smutně končily a svět na ně zapomíná                                Poněkud unavená „dvacítka“ na kladenském sídlišti       



 

 

 

                                 Dobovka                                                                       Z hluboké historie 

                           Tatraplan na náměstí ve Žďáru nad Sázavou                                               Praga Piccolo 1929, při otáčení na silnici.  
                                                                                                                                               Majitel ji deset let stavěl ze dvou vraků. 
                                                                  
                               Potkali jsme                             Soutěž 

Minule jste většinou poznali 
           Mercedes-Benz W 123  
  
 
 
                       
Kolik aut z fotky poznáte? :-D 
 

 
                                         
 
 
 
 
 
                         
 

                         V pražských Nuslích jsem našel tento první Fiat 127 
                                                    

                                          Zatím v renovaci             Takhle po renovaci 

                        Práce na otryskané karoserii jsou v počátcích, na konci renovace ale výsledkem bude krásný sedan Škoda 1201.   



 

 

 

                             Česká mrtvolka                                                       A tak vypadala jako nová 

                        Toto Garde neumřelo na tuzing, ale na nezájem.                         Škodě 120 Garde nelze půvab upřít  
                                              
                                        Zahraniční mrtvolka                                                            A tak vypadala jako nová 

        Fiátek „šestistovka“  do kterého vesele prší kdesi na Lounsku.                                    Černobílé retro italské legendy 
             

 Předválečná mrtvolka         A tak vypadala jako nová 

Kdysi to byl Buick Special 1939, který debilní majitel v 80. letech odřízl a zkrátil, chtěl tam postavit valníkovou korbu a vozit 
               kravský hovna na pole. Naštěstí zakukal, než to mohl dokončit, ale auto halt už nikdo dokupy nedal. 



 

 

 

          Hrálo ve filmu                                                       Z archivu čtenářů 

                 Chevrolet Camaro z filmového muzikálu Revue                                   Na náš článek o Dafech jsme dostali krásnou zpětnou                                                                                                 
                      pro následníka trůnu existuje dodnes                                        vazbu, několik dobových fotek z českých silnic. Zde Daf 55  
                                                                                                                     Variomatic na rallye veteránů v Hrádku nad Nisou v roce 1996.    
                                                                                                                                       Moc a moc děkujeme panu Pletichovi 

 
Z prospektů a reklam 

 
    Text a foto: Michal Primák, archiv Michala Primáka a Pavla Kopáčka  



 

 

 

Auta našich snů   
 
   Od doby, kdy jsme jako malí začali vnímat rozdíly mezi auty, se nám některá líbila více a jiná méně. 
Některá se nám líbila tak, že jsme o nich snili. Představovali jsme si, jaké by to bylo je mít a řídit. 
Možná jsme si některé auto našich snů i pořídili. O jakých autech sníme my? 
 
 
   Pro mne jsou v mém „Top 10“ auta, nad nimiž nemusím přemýšlet, a napadnou mne o půlnoci, když mne 
někdo vzbudí. U jiných jsem musel zvažovat, či patří do první či druhé 
desítky. Moje desítka je naprosto odlišná od Pavlové. Neshodli jsme se na 
jediném autě. Je znát i věkový rozdíl, každý jsme snili o jiných vozech. A 
to je ok. Takže představuji svoji desítku ☺. Pořadí je nahodilé.   
  
Dodge Charger  R/T  1968 nebo 1969 
Kdo by neznal filmy, ve kterých se prohání krásný tmavý Dodge? Nejvíc 
se mi líbí v černé barvě verze ročníku 1969. Proporce Chargeru mi 
přijdou naprosto vyvážené, zepředu trochu agresivní, s krásným zvukem. 
Ještě jsem v žádném nejel a in-natura ho viděl letos poprvé na výstavě, ale 
do desítky aut snů rozhodně patří.   
 
Shelby Mustang GT 500 
Eleanor z filmu „60 sekund“ nelze nemilovat. Ostatní Mustangy mne 
neberou, ale GT500 je třída sama o sobě. Naprosto krásné auto. Jediný 
vůz, kterému bych odpustil „svalnatost“. K tomuto autu prostě patří.  
 

Lotus Esprit S3 Turbo 
Nadčasový anglický sporťák v barvách limitované edice John 
Player Special. Líbí se mi filozofie Lotusu. Sportovní auto musí 
být rychlé nejen na rovince, ale i v zatáčkách, musí být radost ho 
řídit. Je štíhlé, jednoduché, dobře ovladatelné, vyvážené.    
 
Ferrari F40 
Ikona let osmdesátých. Podle mne nejultimativnější Ferrari všech dob. 
Syrová síla, žádné elektronické píčoviny. V rudé barvě samozřejmě. 
Plakát F40 mi visel v mém dětském pokojíčku spoustu let. Dárek, který 
si dal Enzo Ferrari k výročí značky, se stal modlou snad každého kluka 
bez rozdílu věku.  
 
Ferrari 400 
Od chvíle, kdy jsem poprvé usedl za volant Ferrari 400, si mne tento vůz 
naprosto získal. Není sprostě uřvané, je decentní, takové auto pro 
gentlemany. Lze s ním úplně v pohodě a velmi příjemně jezdit i na delší 
cesty. Má nejen velký motor, ale i velký kufr, spotřeba se dá držet na 
dlouhých cestách pod příznivých 20l/100km i přes třístupňový automat. 
A taky mám rád hranatá auta. Má styl, výkon, je krásný a ojedinělý. 
Ideální kombinace.  
 
 
 



 

 

 

Lamborghini Miura 
Když jsem byl malý kluk, měl jsem knížku o Lamborghini z edice „Auto 
album archiv“. Historii značky znám nazpaměť a vedle Simky je mi tato 
automobilka nejbližší. Z jejich závodů vyjela spousta úžasných aut, ale 
asi se mnou budete souhlasit, že Miura je Miura. Její „náhodné“ 
představení na parkovišti Grand Prix F1 bylo senzací. Lidi opouštěli svá 
místa a spěchali se podívat na Miuru.  A jak skvěle se v ní sedí ☺.  
 
Simca 1000 Rallye 2 
Ještě než přišli různá GTi, RS apod., bylo pár automobilek, které nabízely 
dostupná auta pro mladé řidiče se sportovním apetitem. Simca 1000 je 
krásné malé auto, byla to moje první Simca a vlastně i první veterán. 
Verze Rallye 2, vybavená motorem 1,3l, dopovaným dvěma dvojitými 
Webery, při minimální hmotnosti je zatím jediným ze snů, které jsem si 
splnil. I když stojí již přes 30 let rozebraná v garáži. Ale ona se dočká.     
 
Lamborghini Countach 
Nechápu, jak s tímto autem někdo může jet ke 300km/h. Když jsem 
v něm seděl, bylo to tak nepřirozené a nepohodlné, že jsem si říkal, že 
bych byl rád, kdybych vůbec někam dojel. O překročení povolené 
rychlosti jsem ani neuvažoval. Ale je nádherné. Nejvíce možná trochu 
paradoxně poslední verze LP 500 Quattrovalvole, ideálně ve výroční edici 
25th Anniversary. Kosmické auto.  
 
Bugatti 37  
Bugatti je jedna z největších ikon. Mít ji v garáži, by chtěl asi každý a já 
nejsem výjimkou. Prakticky jakékoliv. Nejvíce se mi ale líbí 
„sedmapadesátka“ a „sedmatřicítka“. Do top ten dávám nakonec o fous 
typ 37. Pamatuji, jak jsem jednou na Zbraslav-Jíloviště udiveně sledoval, 
jak Bugatti letí ze startu po dlážděné ulici na plný plyn, nebo jak na 
sprintu na Žižkově za sebou nechává Escort RS takovým způsobem, že 
majitel Fordu z toho dlouho musel mít neklidné spaní.    
 
Ferrari Pinin 
Taková „výkonnější Tagora ☺“. Stylisticky naprosto čistý 
concept doplněný v nedávných letech o motor byl dokončen a 
zprovozněn. Dokonce byl nedávno na prodej. Bohužel mi asi 
16 milionů chybělo ☺. Ale zde chybět nesmí, je to pro mne 
ideální auto ☺. Krásné, velké, hranaté, placaté, rychlé a 
ojedinělé. 
 
   V první desítce nezbylo místo na Simku 8 Sport Coupé, Bugatti 57, Porsche 959, Lamborghini 350GT, 
Panhard Dynamic, Talbot Tagora, Mercedes-Benz W100-600, Tatru 87, BMW M3 E30, Citroën DS 21, 
Lancii 037, Cord 812, Tucker 48, závodní Matru z LeMans a milion dalších krásných aut. A taky bych mohl 
nějaký český prototyp a buď Delahaye nebo Aero karosované Sodomkou…☺☺☺. A RTO a Š11 a……..   
 
   A jak vypadá Pavlova garáž snů? Sám jsem zvědav. Při vymýšlení tohoto článku jsem byl nucen Pavlovi 
omezit výběr pouze na osobní auta, zamítl jsem tedy předem všechny jeho vysněné náklaďáky, autobusy, 
traktory, dumpery, bagry, bourací koule, ještěrky, letištní schůdky a nákupní vozíky. Jen osobní auta. Tak 
tedy: 



 

 

 

      Tak přátelé, Michal nadhodil tohle thema a nasadil určitou laťku. Ovšem – jsme lidé různí, a zrovna my 
dva krom Simek snad nemáme jiné společně obdivované auto … ☺. Zatímco Michal, v duchu své obchodní 
zdatnosti a průbojnosti volil ultrarychlé speedstery, já – zatížen kily i roky – bych nejraději vybral desítku 
z mých oblíbených náklaďáků, busů, dodávek, komunální a pásové techniky – prostě ze všeho, čím jdou 
drtit domy, vyvracet kořeny, co hřmí, duní, kouří a polyká hektolitry paliva … ☺. To mi ovšem v rámci 
orientace našeho časopisu na osobní produkci bylo zapovězeno ☺, tak si tedy teď prohlédnete desítku, po 
dlouhém přemýšlení vybranou ze stovek aut, co bych někdy (až budu velkej ☺) chtěl vlastnit. Nejsou řazeny 
ani abecedně, ani jinak. 
   Možná se trochu podivíte mému výběru, ale vězte, že italské supersporty (včetně oldtimerů) ve mně 
vyvolávají dávení, Porsche a MB 300 SL jsou mi odpudivé od mládí a před Corvettou dal bych přednost 
zelené škodovce 100, s kterou jsem dělal autoškolu. Zato klasika 20. a 30. let je pro mne rájem, poslech 
jejich motorů nejbáječnějším projevem mechanické filharmonie, a řízení? No comment … 
Tak dosti plků, račte koukati  ☺: 
 
Bugatti 41 Royale 
Royale znamená královský – a tenhle model s karoserií Kellner královsky 
opravdu působí. Pokud stojíte u jakéhokoli z šesti Royale, cítíte 
posvátnou úctu, já osobně i bázeň. Ale to pokušení … Jakoby od volantu 
kýval prstem sám Patron a lákal: „Tak pojď, rozjeď to …“ 
 
Bentley Blower 4,5 Litre 
Říkali mu „Nejrychlejší náklaďák na světě,“ má těžiště někde v úrovni 
řidičových útrob, vyžaduje olbřímí sílu, krotí se rukama v rukavicích, 
řazení připomíná ruční přehazování výhybek, jeho zvuk přechází od 
počátečního chrapotu přes výstřely do výfuku až po vítězoslavný hřmot 
motoru a jekot kompresoru, které jsou slyšitelné prý i na několik 
kilometrů. Startuje se řadou spínačů a vaši odvahu opětuje poskytnutím 
zážitku, srovnatelného jen s cestou do minulosti, spojenou s odstřelem 
tyrranosaura. Na svém těle má Bentley mnoho „zářezů,“ neboť ne každý 
obstál se ctí … Chyby se neodpouštějí, Bentley si v případě řidičské 
chyby vezme váš život … Ale je to výzva! 
 
Duesenberg Mormon Meteor 
Kdysi jsem tuhle bestii viděl a slyšel na vlastní oči. Kompresorový 
řadový osmiválec, výfuky bez tlumičů, tříkvalt – tak elastický, že vám 
prakticky stačí jen přímý záběr a délka bezmála šest metrů. Unikát, 
pořád dosahující své maximálky 240 km/h. Dojmy? Nejdou napsat, musí 
se prožít. Ale po prožití nedojdete klidu. Tak jako já … 
 
Lincoln Cosmopolitan 
Oblé tvary konce 40. let, přísný pohled zapadlých očí, tvrdý výraz 
sevřených chromovaných rtů – dává najevo, že byl, je a bude jen pro 
vyvolené. Nebylo jich vyrobených mnoho a dneska je velkou vzácností. 
Prostě si jen tak sednout, sešlápnout jemně plyn a poslouchat uklidňující 
tlumené bublání vidlicového osmiválce … Just cruisin´… 
 
HongQi C 770 
„Co na tomhle vidíš?“ už se mne zeptalo docela dost lidí? Co? Prostě 
osobnost! Zvláštní auto, nezvyklá karoserie, odlišná od všeho velkého, 
co automobilky světa vychrlily. A že vznikla v Maově Číně? No a co …  



 

 

 

Fiat 2300 Lusso Familiale 
Samá hrana, obří volant, řazení na sloupku – co jiného? Prostě jen můj 
nikdy nesplněný sen. Vysvětlení téhle závislosti na největším Fiatu své 
doby po mně nechtějte, sám ho neznám … Ale trvá a trvat bude … 
 
Chrysler Turbine 
Nevelká amerika z roku 1963, spíše americká třída Mid-Size … Ale pod 
kapotou: napříč rotor turbiny, příslušenství, plynulý převod … Startuje se 
škytnutím, rozbíhá se se zvukem elektromotoru, až přechází ve vysoký 
svist. Po sešlápnutí plynu otáčky turbiny malinko poklesnou a Chrysler 
se plavně rozjede. Při míjení uslyšíte zahučení z výfuků podobné svistu 
tryskového motoru a na rozloučenou vás pohladí závan horkého 
vzduchu. Do nádrže lijete benzin, naftu, petrolej, ředidla, směsi, prostě 
cokoliv tekutého, co hoří … Všechno Chrysler spolyká a jede pořád 

stejně. Jenže, jak už to bývá, laboratoře na kolech se dlouhého věku 
nedožívají … � 
 
Plymouth Fury Suburban 
Ani tady po mně nechtějte vysvětlení, není racionální, leží někde 
hluboko v srdci a v duši … Značka Plymouth ve mně zapustila kořeny 
dávno pradávno předtím, než jsem od ní něco vlastnil … A je to tak 
dodnes – když amerika, tak Plymouth (ale pak taky ještě spousta jiných 
☺) 
 
Tucker 48 
Bylo mi asi tak patnáct, když jsem jej poprvé spatřil v jakémsi 
německém autočasopisu. Od té doby o něm sbírám všechny informace. 
Geniální auto geniálních tvůrců, které se stalo obětí geniálního podrazu 
americké „Velké trojky (GM, Ford, Chrysler).“ Bylo totiž mnohem lepší, 
potřebovalo jen dozrát, ale pak by bylo hitem. A to se neodpouští … O 
osudu všech vyrobených či později z dílů sestavených se ví … Krom 
jednoho … Jeho osudu se zatím nikdo nedopátral. A tak sním svůj velký 
sen, jak jednou pajcrem otevřu a vyvrátím desítky let zavřená vrata, 
abych za nimi viděl oblou záď, zakončenou nárazníkem a šesticí výfuků 
pod ním … 
 
ZIL 114 
Ne, neohrnujte nos. Já vím, skoro všechno je okopírované … Ale to platí 
v Rusku všude. Tak i tenhle ZIL: ohromně pohodlný, noblesní, a na 
rozdíl od amerických stejně rozměrných kolegů i výkonný! Protože v době, kdy se Amerika svíjela pod 
nátlakem ekohadráků a podobné lidské veteše, držel si majestátní ZIL pořád svých 300 koní! A z nich 
neustoupil. Jednoduchý – a možná věčný. Proto ho mám rád. 

No a nevešlo se mi: Aston Martin Lagonda, Lagonda Rapide, Monteverdi High Speed/4, Nash Airflyte 
1950, Borgward P 100, Marmon Sixteen, Volga GAZ 23, Mercedes-Benz G4, Stanley Steamer tak kolem 
1915, Doble Steam Car cca. 1920, Fiat 130 (sedan), Maybach Zeppelin 1930, Mercedes-Benz 770, Graef 
und Stift V8 - ten poslední z 30. let, Chrysler 300D hardtop, Imperial LeBaron 1960, Renault Fregate 
Transfluide, Simca Marly, Voisin Aérodyne, Volvo "Suggan", Sachsenring P 240, Ford Zodiac Mk.IV…… 

                  Text: Michal Primák a Pavel Kopáček.                      Foto: archiv autorů  



 

 

 

Jednou, kdysi dávno … 
 
… když řidičům ještě nikdo nemusel 
vysvětlovat, co je to ohleduplnost, a 
kdy vzájemná pomoc byla 
samozřejmostí, vznikl základní 
stavební článek této naší nové serie, 
s jejímiž díly se budete každý měsíc 
setkávat. Totiž, ještě jsem vám to ani 
pořádně nevysvětlil: po dohodě 
s Michalem a dlouhých úvahách, 
množství mailů a dobrých či méně 
dobrých návrzích, rozhodli jsme se 
porušit námi stanovené tabu, a vydat 
se do hlubin motoristického dávnověku, do dřevních a pionýrských dob, které se v edwardiánské 
Anglii projevily praporkovým zákonem, ale na území dnešních Čech nastartovaly několik desetiletí 
trvalého pokroku – zkrátka do dob, mnou samým označených jako „Loukotě a dráty.“ 
 
   Abychom se lépe orientovali, připomínáme rozdělení historických vozů do kategorií FIVA a to dle jejich 
věku. Nyní nebudete mít problem si jakékoliv vozidlo příslušně zařadit.  
 
Třída A (Ancestor) Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904 
Třída B (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918 
Třída C (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930 
Třída D (Post Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1.lednem 1931 a 31. prosincem 1945 
Třída E (Post War) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960 
Třída F Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970 
Třída G Vozidla vyrobená mezi 1.lednem 1971 a věkovým limitem FIVA dle § 1.1 (30let) 
 
   Rád bych se na okamžik ještě vrátil k prapůvodnímu záměru naší serie: totiž – jde o to, že koloběh života 
vymazává z naší současnosti pamětníky, a nové generace se zájmem o historii automobilismu bývají 
odkazováni většinou na zahraniční prameny. Nebudu se zde předvádět jako všeznalec a nejlepší průvodce 
dějovou linií (nakonec, mnoho našich vynikajících publicistů i odborníků již vydalo kvalitní a hodnotná 
díla), ovšem jsem už také pamětník, a navíc – od mládí jsem miloval historická auta – čím hranatější, tím 
lepší ☺, tak mi dovolte, abych korálky zážitků navlékl na šňůrku vzpomínek, doplnil několika střípky toho, 
čemu jsem se za víc než tři desítky let naučil, a postupně vám to předal. 
   Vzpomínky … Kdo z nás někdy nezapátral v paměti? Najdeme tam množství přihrádek s rozličným, 
mnohdy zaprášeným obsahem … Prožil jsem dětství, mládí a vlastně velkou část života na Vysočině, v kraji 
drsného podnebí, kde se neproháněly řvoucí bugatky, zaoceánských osmiválců tu ševelilo převelice málo – a 
pokud si již někdo pořídil automobil, tak zpravidla levný, domácí – a ještě většinou takový, který 
v pracovních dnech úpěl pod živnostenskou zátěží, aby v neděli zavezl majitele s rodinou k nedalekému 
rybníku. Můj dík patří i mému před mnoha lety zesnulému tátovi, který – obrněn svatou trpělivostí – 
neodmítal žádosti a prosby svého následníka o vyprávění. Ale lid mého rodného kraje si uměl vydobytých 
hodnot i vážit (což platilo víceméně i obecně), a tak jsem se s krásnými předválečnými tvary setkával ještě 
v 80. letech.  
   Opět vzpomínky, které se prolínají … Nemohu zapomenout na první auto v rodině mého spolužáka a 
souseda, černý předválečný Ford Taunus (kterému se pro zakulacenou záď říká „Buckel“). Chodili jsme si 
do něj sednout a já miloval tu velkou černou kuličku na konci dlouhé řadící páky, měkká (i trochu 
prosezená) sedadla, i svéráznou vůni interieru. Další krasavec – opět černý (všimněte si, kolik vozů bylo 



 

 

 

lakováno touhle elegantní a nadčasovou nitrobarvou – namísto dnešních řvavých akrylátů) – tátův kamarád 
měl poblíž kina zaparkovaný svůj Popular „Liduška.“ Patřilo k rituálu návštěvy kina se zajít podívat na 
letitou škodovčičku, úhlednou, hodnou a trpělivě vozící starého pána. A potom záblesk luxusu: další tátův 
známý si hned po válce z konfiskátů pořídil a vlastnoručně opravil šestiválcový otevřený Wanderer W 23, 
v černé (opět ☺) barvě, se střechovicí světle šedého odstínu. Bezpočtukrát mne vezl, a pokaždé to byl 
svátek. Táta jel buď před námi, nebo nás cestou předjel, neboť onen pán obřadně nastartoval – žádná klika, 
přátelé – pečlivě udržovaný motor naskočil po několika pomalých otáčkách starteru a okamžik na to běžel 
naprosto klidně. Rozjezd samozřejmě na dvojku, pak takový letitý grif – a ruka na páce se dvakrát pohnula – 
cvak – a byla tam trojka, střecha skoro vždy nahoře, protože majitel nesnášel, když mu povlávaly vlasy … 
Nezapomenutelné zážitky … Po čase dostal Wanderer nový, tmavomodrý lak, nádherně kontrastující 
s bezvadným leskem niklu … Bohužel, šokem pro mne byl okamžik, když v 70. letech musel Wanderer 
z domu. Majitel se dostal do zdravotních potíží a chtěl si koupit nové auto. Wanderera prodal, a – jak mi 
mnohem později táta vyprávěl – musel přidat ještě patnáct tisíc korun, aby si mohl koupit Trabant …. 
Přiznám se, že jsem tohle auto obrečel. 
   Rád jsem s tátou jezdíval, měl povolání, kvůli kterému najel mnoho desítek tisíc kilometrů za rok, a znával 
kdekoho. Tak jsem s ním často jezdil do Jihlavy, kde táta předsedal tehdejší komisi výtvarného umění, 
zatímco já se loudal po náměstí a přilehlých uličkách. To byly neopakovatelné radosti … Jeden tátův kolega 
jezdil na tytéž schůze svým velkým kulatým autem, nevím ani, co to bylo, možná i něco amerického, u 
jednoho z domů stávala taková maličká bleška – Steyr 50, když jste ji míjeli, podívala se na vás trošku 
udiveně ☺, o kousek dál pak cosi hranatého, snad Piccola devítistovka či hranatá škodovka 430 … Po 
ulicích Žďáru pravidelně jezdívala červená dodávková pragovka Piccolo, s níž majitel rozvážel žampiony 
(vůz dodnes existuje) … A pak návštěvy – jezdilo jich k nám mnoho – jeden pán z Brna k nám jezdil 
takovým menším Mercedesem, snad 170 či 200, větší to nebylo, další měl „dékávu“ – „Mistře, to utíká, to 
poběží,“ říkával vždycky tátovi, a taky mne mnohokrát svezl. Dodnes bych si asi netroufl na řazení 
zalomenou pákou v palubní desce, ale prdlavý zvuk dvoutaktu a pachová stopa uvnitř mi k srdci přirostly 
pevně. Také u nás byl několikrát moc a moc nóbl pán, pokud si vzpomínám, tak prý lékař z Brna, který 
jezdil osmiválcovým Fordem – já bych za něj tenkrát byl dal ne jednoho Fiata, co jsme měli, ale snad 
všechny … ☺. Ovšem, pan doktor mne nikdy nesvezl. Dodnes mě to mrzí … No a také jsme hodně jezdili 
my – táta někde maloval, a když byly prázdniny, jezdil jsem s ním, a vždycky jsme se zastavili u někoho, 
koho táta znal … To v jedné malé vísce směrem na Poličku bydleli dva bráchové, měli krásnou hranatou 
Tatru 11 nebo 12 – a stála na dvorku vedle králíkárny, protože pod střechou v kůlně byla bleděmodrá 
Oktávka. To jsem bral jako křivdu, protože škodovka byla jak nová, ale z Tatry se už loupal lak, popraskaná 
okna – pánové s ní jezdili už asi jen do hospody … Ani nechci vědět, jak skončila. Vidíte, to jsem se 
zapovídal, ale když ty vzpomínky nedají neklidné duši spát. 
   Tak se vraťme k thematu: každý měsíc vám na tomto místě povím něco málo z historie, bude to taková 
osvěžující kompilace – osvěžující proto, že si při psaní osvěžím, co vím – a zjistím, co jsem už zapomněl … 
V tomto počátečním dílu to budou karoserie a jejich druhy. 
   Ač se to nezdá, a mnohým připadají předválečné vozy jeden jako druhý, byl počet karosářských variant 
stejně bohatý jako dnes, možná i bohatší. Navíc nebyl celosvětově sjednocený (to ostatně není ani dnes), 
takže někdy co stát, to název. Navíc se zde jednotlivé typy prolínají, a aby toho nebylo málo, občas v jedné 
zemi název druhu karoserie znamenal něco jiného, než v zemi druhé. 
   Tak a tímto se pouštím vědomě na tenký led tvrzení, který se pode mnou může probořit do moře 
nesouhlasu. Ale ať!!! Diskutovati možno! Setkáte se s jedním či dvěma obrázky, pod nimiž naleznete krátký 
popis či vysvětlení. Občas postačí ilustrace jedna – dvojici jsem volil tehdy, byl-li typ karoserie hodně 
rozšířený, takže buď starší a novější, nebo větší a menší. Nedával jsem záměrně přednost žádné značce ani 
zemi, ovšem některé varianty byly třeba specifické pro Ameriku, jiné pro Británii, apod. Tímto tedy končím 
(poněkud rozsáhlejší – odpustíte?) úvod, a přistupme k oněm krásným technickým anachronismům, které na 
nás čekají na virtuální procházce. 
 
                                        



 

 

 

Účelové karoserie 1, 2 
Na běžném nebo prodlouženém chassis 
vznikaly již před 1. sv. válkou speciální 
karoserie, většinou funerální nebo 
sanitní. Velké množství speciálů 
používaly armády, jejich výčet ovšem 
přesahuje rámec tohoto článku. Na 
obrázku 1. vidíte pohřební speciál 
Packard z roku 1935, který opatřila karoserií firma Superior. Druhý obrázek představuje předválečnou 
ambulanci Steyr. 

Pick-up 1,2 
Živnostníkům vycházely továrny vstříc od nepaměti. Zatímco v Evropě byl jednoúčelový pick-up poměrně 
nákladnou záležitostí, za oceánem plnil 
často funkci rodinného vozidla. 
Evropští i naši uživatelé mívali často 
tzv. „nástavku,“ což byla korba, která se 
instalovala namísto zadních sedadel, 
čímž se automobil proměnil v nákladní. 
První obrázek představuje typický 
americký předválečný pick-up 
Studebaker Express, druhý pak velmi 
vzácný sovětský GAZ 4, který nebyl 
ničím jiným, nežli licenčním Fordem A. 
 
Pick-up 3 
Svérázným a prakticky výhradně zaoceánským druhem pick-upu 
byl tzv. „Flower Car“ – čili t římístný automobil ušlechtilé značky 
se speciálně upravenou zadní částí. Tam se při pohřbech nakládaly 
květinové dary a věnce. „Flower car“ následoval pohřební speciál 
s ostatky zesnulého. Tato  tradice pokračuje dodnes. Obrázek 
ukazuje Cadillac. 
 
Break 
Ryze specificky zaměřená karoserie vozidla pro policii, vojsko, 
hasiče, či podobné složky. Většinou na čtyřkolovém chassis 
(šestikolová Tatra 26/30 patří k nemnoha výjimkám). Za sedadlem 
pro řidiče a velitele vozu bývá obvykle dvojice podélných lavic 
pro mužstvo. Breaky jsou otevřené, vybavené pouze nouzovou 
plachtovou střechou. Někdy se setkáte i s názvem zásahový či 
přepadový vůz. 
 
Dodávka 
Opět jedna z vůbec prvních 
karoserií, které se objevily 
současně s osobními. 
Připomeňme kopřivnické 
dodávky NW či 
boleslavské Laurin & 
Klement, které šířily slávu 



 

 

 

českých výrobců po celém světě. Jak je tomu až dodnes, dodávkový vůz měl pouze sedadlo první řady, za 
ním navazoval nejčastěji uzavřený nákladový prostor. Dodávky s prodlouženou kabinou se před válkou 
objevily pouze v USA, a to víceméně jen zkušebně. První obrázek ukazuje dodávkový Mercedes-Benz 170 
firmy na výrobu ložisek, na druhém je servisní dodávkový 
Dodge z poloviny 20. let. 
 
Vis-à-vis 
Francouzské označení lze přeložit „Z očí do očí.“ Jedná se o 
velmi zvláštní druh karoserie, který zanikl již v prvních letech 
minulého století. V prvopočátcích rozvoje motorismu seděl řidič 
a spolujezdec ve směru jízdy, další dva cestující seděli čelem 
k nim. Pro zřejmé nevýhody tato kuriosita brzy zmizela 
z nabídky. Zástupcem takové karoserie je Peugeot z roku 1896. 
 
Tourer 
Býval to silný a většinou velmi nákladný cestovní automobil 
z první až třetí dekády 20. století. Karoserie je otevřená a 
cestující na zadním sedadle dělí od přední lavice plechová 
část. Specifikou je i druhé čelní sklo, chránící pasažéry na 
druhé (či třetí) řadě sedadel. Velmi oblíbené provedení za 
oceánem, nejčastěji Lincoln, Duesenberg, Packard, Marmon či 
Stutz, v Evropě vzácnější (Bentley, Minerva, Maybach). Na 
snímku velký Mercedes-Benz 27/70 z roku 1919.  
 
Phaeton 
Tento název správně a prapůvodně označuje 
luxusní, výhradně čtyřdveřový cabriolet, 
nejčastěji určený pro přehlídkové jízdy 
státních představitelů. Bývá vybaven zvýšenou 
podlahou pro stojící osobu, držáky, občas i 
ochranným sklem, a v posledních 
předválečných letech rovněž zvukovou 
aparaturou s mikrofonem, zesilovačem a repro. 
Fotografie představuje tzv. „Grosser Mercedes“ v úpravě pro přehlídky německé Třetí říše. Ale aby to 
nebylo jednoduché, můžeme se s označením phaeton setkat i u jakéhokoliv čtyřdveřového otevřeného vozu, 
např. karoserie touring. 
 
STW 
Zde není zapotřebí vysvětlení, kombíky zná jistě každý. Ale: 
v předválečné éře šlo (alespoň v Evropě) o poměrnou raritu. 
Třebaže již od počátku dvacátých let svádí hranatý tvar karoserie 
k označení STW, ve skutečnosti se první combi pro veřejnost 
začaly objevovat až o desetiletí později. Rozlišovacím prvkem 
jsou samozřejmě třetí nebo páté dveře, a otevřený zavazadlový 
prostor za zadními sedadly. Velmi úhledný STW postavila firma 
Daimler-Benz v modelové paletě typu 170. 
 
Sedan 1,2 



 

 

 

Dodnes jeden ze základních 
typů karoserií, ovšem také 
velký zdroj mýlek. Norma 
praví, že sedan je tříprostorová  
čtyřdveřová karoserie – tedy 
něco, co před válkou najdeme 
nepříliš často. První zřetelně 
oddělené zavazadelníky 
(nepočítaje v to prototypy) 
najdeme nejčastěji u 
amerických výrobců přelomu 30. a 40. let – zde se již rýsoval směr poválečného vývoje. V Evropě 
jmenujme třeba nejmenší Mercedesy 130 H, 150 H a 170 H či Opel Admiral. My vám představujeme 
legendární proudnicovou Tatru 77 (kterou lze při troše dobré vůle rovněž považovat za sedan, neboť názvy 
hatchback či liftback tehdejší terminologie neznala), nebo na dalším snímku velmi zdařile karosovanou 
Škodu Rapid z poloviny 30. let. 
 
Sedan 3 
Naprosto extremní příklad, možný jen v USA. Běžné 
sedany přetvářely specialisované karosárny na 
„jezevčíky“ až s osmi dveřmi a pěti lavicemi pro 
sedadla. Provozovateli těchto vozů byly nejčastěji velké 
hotely, letecké společnosti a cestovní kanceláře. Slušná 
cestovní rychlost nebyla problemem, koncernové osmi- 
a dvanáctiválce disponovaly dostatečným výkonem. 
 
Roadster 1,2 
Karoserie pro milovníky 
sportovní jízdy a otevřeného 
nebe. Dvousedadlový sporťák 
s jednoduchou skládací 
látkovou střechou. Z českých 
roadsterů jmenujme Aero 30, 
či sportovní roadster Škoda 
Popular. My vám 
představujeme dva protipóly 
předválečné nabídky: na prvním snímku hbité britské MG, které si získalo popularitu na celém světě a 
s minimálními obměnami zůstalo ve výrobě až do 50. let. Opačný konec nabídky může tvořit třeba 
přepychová italská Isotta Fraschini, ve své době jeden z nejdražších evropských vozů, velmi často 
„oblékaný“ renomovanými karosáři. 
 
Coupé 1,2 
Lahůdka pro milovníky 
karoserií 30. let – elegantní 
splývavé linie, dvojice dveří, 
nízká stavba, vysoké výkony 
… Ovšem coupé je záležitostí 
daleko starší, již před rokem 
1920 se objevily vyzrálé 
karoserie tohoto typu. Na prvním snímku vám představujeme americký 
Graham Paige, na druhém pak aristokratický francouzský Delage. 



 

 

 

Woodie 
Nebo také „Woody“ či v případě STW i „Wooden Wagon.“ 
Jistě jste pochopili, že mám na mysli karoserii smíšené stavby, 
tedy s částečným nebo i kompletním dřevěným táflováním. 
Používaly se barevně odlišné druhy vzácných dřev, ovšem 
pečlivá údržba byla nutností. Většinou se jednalo o americkou 
záležitost, v Evropě ve větší míře pouze britské automobilky. 
Karoserie stylu „Woody“ mohla být prakticky jakéhokoliv 
druhu: cabriolet, sedan, ovšem nejčastěji STW. U nás až na 
několik výjimek (např. exportní škodovky) ojedinělé. Na 
snímku americký Packard. 
 
Tonneau 
Dnes již zapomenutá karoserie, objevující se v prvních letech 
minulého století. Tehdy byla velmi oblíbená a často nabízená. 
Jednalo se o otevřený model s krycí plachtovou střechou, 
přičemž řidič a spolujezdec nastupovali běžným způsobem, 
cestující na zadním sedadle měli k disposici malá dvířka v zadní 
části děleného opěradla, po jejichž otevření mohli nastoupit 
doslova „zezadu.“ Dobře viditelné je to na snímku tonneau 
značky Scania. 
 
Polocabriolet 
Oblíbený typ předválečné karoserie, vycházející z čtyř- i 
dvoudveřových modelů. Občas se můžete setkat s označením 
„Faux Cabriolet“ či „falešný cabriolet.“ Jde o jednu a tu samou 
karoserii, která má střechovicí zakrytý pouze horní díl střechy. 
Rámečky oken zůstávají vcelku, přičemž střechu lze spustit až 
na úroveň zavazadelníku. U nás k vidění např. u Tatry 57a. Na 
obrázku vidíte polocabriolet Opel 2 Liter z roku 1935.  
 
Kočárové karoserie 1,2 

Když pomineme 
středověké pokusy o 
„automobil,“ byla 
kočárová karoserie 
jednou z prvních, do 
které byl osazen 
motor. Je to nasnadě – 
byla k disposici, 
nepotřebovala mnoho 
úprav a tehdejší 
představy o 
motorovém vozidle 
splňovala beze zbytku. Naším nejznámějším vozem je samozřejmě NW Präsident, následovaný řadou 
dalších kopřivnických výrobků, ale jmenujme třeba i elektromobil Františka Křižíka. Náš první snímek 
ukazuje vůz dávno zaniklé a zapomenuté americké značky Duryea z roku 1896, který byl jedním z prvních 
US vozů vůbec. Všimněte si vysokých kol, v Evropě nezvyklých. Těmto typům se říkalo „Highwheeler,“ a 
rozměrná kola byla montována pro snazší průjezd brodem či blátivým úsekem. Na druhém snímku je 
typický evropský představitel – Benz z roku 1893. 



 

 

 

Vozítko 
Není jen vynálezem poválečné nouze 50. let, v mnoha případech 
se úspěšně prodávala vozítka i v Evropě, zejména v Británii. 
Typická je otevřená karoserie, občas i bez dveří, a pohonná 
jednotka z motocyklu. Na obrázku je americký trpasličí herec 
indického původu Sabu, sedící ve vozítku značky Rytecraft. 
Srovnejte s Cadillakem vzadu, patřícím herečce Marlene 
Dietrich ☺. 
 
Landaulet 
Typ karoserie, v prvních dvou desetiletích minulého století velmi populární. Specifickým markantem je 
otevřená zadní část 
střechy nad cestujícími. 
První landaulety měly 
ovšem jen symbolickou 
stříšku, řidič seděl „pod 
širým nebem,“ pasažeři 
mívali kolena i záda 
v dešti. V pozdějším 
provedení se 
z landauletů staly uzavřené luxusní karoserie se sklápěcím zadním látkovým střešním dílem. To už požívaly 
výsady vozidel nejvyšších vrstev – průmyslových bossů, královských a presidentských rodin či papeže. 
Naším neznámějším landauletem je bezesporu ojedinělá presidentská Tatra 80. Náš první snímek 
představuje Fiat 521, na druhém snímku je Mercedes-Benz 260 D. 
 
Limousine 
Nebudu se raději pouštět do debaty o dnešních „odbornících,“ kteří udělají limousinu ze všeho, počínaje 
„kufrovou“ Fabií a konče nejdražšími sedany světa. Skutečná a jedině pravá Limousine má zpravidla 
čtveřici dveří, za sedadlem řidiče a spolujezdce je pevná (dnes spouštěcí) přepážka, vzadu dvojice hlavních 
sedadel a dvojice sklopných pomocných sedátek. Do 
této podoby se limousina vykrystalisovala zhruba 
v polovině 20. let. Tenkrát nechyběl ani zvukovod 
(telefon) k řidiči, signální stupnice s povely k řidiči 
(domů, pomalu, rychle, apod.) a klubovková sedadla. 
Náš snímek ukazuje „Grosser“ Mercedes-Benz 770 
Pullman, navíc v panceřovaném provedení, jak byl 
dodáván nejvyšším představitelům Třetí říše. Musím 
doplnit, že limousinou rozhodně není uzavřené 
dvoudveřové Aero 30, i když tak zní jeho oficiální 
pojmenování. Tento nesmysl vznikl pravděpodobně 
z němčiny, která nepoužívá vlastní výraz pro tudor a 
sedan, ale vše nazývá limousinou (tedy i Trabant �). 
 
Berlina 
Zmínil jsem se už o standardních čtyřdveřových 
karoserií 20. a 30. let. Nebyly to ani STW, ani klasické 
sedany. Mnohé prameny uvádějí název Berlina, tak se 
jej přidržím. Tedy: čtyřdveřový cestovní automobil bez 
integrovaného zavazadelníku, dvouprostorový. 
Představitelem může být Essex Terraplane z první 



 

 

 

poloviny 30. let. Dnes se pod pojmem Berlina může objevit i běžný sedan 
francouzské či italské provenience, protože tyto země používají výraz Sedan 
jen vzácně. 
 
Touring 
Jistě si všimnete nápadné podobnosti s karoserií phaeton. Ano, dva 
významy pro většinou jedno a totéž provedení. Občas jej můžete zařadit 
dokonce i pod tourer …Pojmenování touring se používalo z velké většiny 
v USA jako označení velkých čtyřdveřových cestovních vozů s nouzovou 
plachtovou střechou. Na snímku šestiválcový Packard z roku 1912. 
 
Town Sedan 
Ekvivalent k landauletům, čili karoserie vozů, určených 
nejnáročnější a nejmovitější klientele. Řidičovo místo je odkryté 
nebo s otevřeným prostorem pod přední částí střechy, cestující 
sedí v uzavřené kabině se samostatným vstupem. S tímto typem 
se můžete setkat i pod označením šoférská limousina, Brougham 
či Town Car. Prestižní karoserie byly zhotovovány individuálně 
(u nás např. Josef Sodomka), používaly se značky RR, Bugatti, 
Lincoln, Cadillac, Voisin. Obrázek představuje RR Brougham 
z roku 1930. 
 
Runabout 1,2 
Další z téměř zapomenutých 
názvů naprosto standardních 
a běžných karoserií 
z prvních dvaceti let 
minulého století. V Evropě 
se většinou používá i 
označení Voiturette (franc. 
„vozítko“). Jedná se o 
otevřenou dvoumístnou 
karoserii s nouzovým 
plachtovým zastřešením. V naší zemi je jistě nejznámější 
Laurin & Klement Voituretta, mající označení přímo 
v názvu. Obrázky představují Brush Runabout (1912) a 
Starling (pozdějším názvem Star). 
 
Tříkolka 
Specifická karoserie, odvislá od umístění prostoru pro 
cestující a motoru či parního stroje. Zlatý věk tříkolek 
skončil nedlouho po přelomu 19. a 20. století. Na obrázku 
jedné z prvních reklam na motorové vozidlo je Benz Patent 
Motorwagen z roku 1886, veleslavný základní kámen 
dnešního koncernu Daimler-Benz. Z dalších známých 
výrobců jmenujme např. De Dion Bouton Trepardoux. 
Pozdější tříkolky byly většinou užitkovými vozidly, 
přepravu cestujících nabízely jen některé, třeba Tatra 49. 
 
 



 

 

 

Cabriolet 1,2 
Na rozdíl od dnešní doby jedno z nejlevnějších provedení. 
Otevřená karoserie, nejméně čtyřsedadlová, dvoudveřová. 
Provází automobilové dějiny od prvopočátku až do dnešních 
dnů. Bylo a je jen málo výrobců, kteří ve svém programu 
nenabízeli otevřený model. Legendární cabriolety stavěl např. 
„Patron“ Ettore Bugatti, firma Bentley, RR, Lagonda, 
Delahaye, Duesenberg, Auburn, Mercedes-Benz, Lancia, aj. 
Mnoho cabrioletů bylo individuálně karosováno. Z našich 
méně známých výrobců nelze zapomenout na Walter, Wikov 
nebo Start. Každá z těchto továren nabízela kvalitní otevřený 
model, ať již jako jednoduchý vozík nebo zakázkový 
superdrahý model. Na našich snímcích vidíte Ford V8, který 
se stal bezmála „světovým automobilem“ a elegantní Fiat 
1500. 
 
Tudor 1,2 
Původem z anglického „Two Door = dvoudveřový.“ Tedy 
dvoudveřová, nejméně čtyřmístná uzavřená karoserie. 
Jednoduché a celosvětově rozšířené provedení, můžeme uvést např. BMW Dixi, Tatra 57, Walter Junior či 
Opel P 28. Občas se pro tento typ používá označení Coach. Na našich snímcích můžete vidět Škodu Popular 
a Tatru 12. Někdy se setkáte s nesprávným označením „dvoudveřový sedan“ – protože jsme ale pojem 
„sedan“ vysvětlili, víte, že jde o nesmysl. 

 
 
   Tak, přátelé, sice jsem nevyčerpal všechny druhy karoserií, ale pro základní orientaci to stačí. Snad jen 
doplněk, že rozeznáváme karoserii blatníkovou a pontonovou (blatníková má oddělené a výrazné blatníky, 
např. Tatra 11, pontonová má hladký a celistvý tvar obrys karoserie, např. aerodynamické Tatry či Chrysler 
Airflow prvního ročníku). Dále dělíme karoserie podle materiálů: celodřevěné (první kočárové modely), 
smíšené (buď kombinace dřevěná kostra/ocelový plech – např. Škoda Popular, nebo dřevěná 
kostra/plech/koženka – např. DkW), ocelové (např. Buick Special 1939). 
   Takže tímto bych naše první setkání s dávnou historií ukončil. Věřím, že jsme Vám 
alespoň trochu přiblížili svět automobilů před II.světovou válkou a v příštím pokračování 
se podíváme na další zajímavosti, které jsou dnes již povětšinou zapomenuty … ☺ 
 
                                       Text: Pavel Kopáček                Foto: archiv autora 
 



 

 

 

 

 
   Na této stránce Vás budeme nepravidelně informovat o tom, co se v klubu děje. Připravujeme na našem 
webu samostatnou stránku, věnovanou jen a pouze dění v klubu. Co bude náplní klubu, jsme již psali 
v prosincovém čísle. Členem klubu se může stát každý majitel či příznivec veteránů, který k nim má vztah a 
který vyznává stejné zásady, a to na doporučení stávajících členů. Členské příspěvky nejsou žádné, 
nepotřebujeme je k naší činnosti ☺.  
 
 
Zásady klubu: 
 

1. Uznáváme historická vozidla jako součást kulturního a technického dědictví. Dle toho s nimi zacházíme, 

udržujeme je v v co nejlepším technickém stavu s ohledem na historickou původnost. 

2. Uznáváme rozmanitost. Každému se líbí něco jiného. Neshazujeme majitele jiných vozů nebo jejich auta jen 

proto, že holdují něčemu jinému než my. Uznáváme, že nezastupitelnou roli v motoristické historii mají 

všechny věkové skupiny historických vozidel. Respektujeme názor ostatních. 

3. Uznáváme nezávislost. Uznáváme nezávislost klubu i jeho členů. Člen klubu může být zároveň členem 

dalších klubů.  Dbáme na dobré jméno klubu i jeho členů 

4. Uznáváme zákony. Nezneužíváme zákony, veteránské testace, autorská práva a další obdobné záležitosti 

v náš prospěch či v neprospěch jiných. Ctíme Kodex FIVA 

5. Uznáváme solidárnost. Jsme ochotni a připraveni být klubu i ostatním členům nápomocni v jejich veteránské 

činnosti a to dle svých schopností a možností. 

6. Uznáváme právo výběru. Klub není povinen přijmout za svého člena každého zájemce. Každý, kdo ale 

upřímně vyznává stejné zásady, je vítán. Členem klubu může být občan jakéhokoliv státu. 

7. Uznáváme slušnost. Nepřipojujeme se k pomluvám, lžím a k ostatním negativním standardům chování naší 

společnosti. Podle nás to jde i jinak.   

 

 
Zakladatelé klubu Jsou Michal Primák a Pavel Kopáček.  
 
Michal Primák – v roce 1999 založil Simca klub a do půli roku 2012 byl jeho presidentem. Věnuje se 
renovaci veteránů nejen značky Simca, provozu veteránského autobazaru a dalším činnostem, spojených 
s veterány. V současné době vlastní několik veteránů značky Simca. Vlastník a provozovatel 
SIMCACENTRA. 
 
Pavel Kopáček – bývalý zakladatel a president 1. českého klubu majitelů amerických vozů. Jinak překladatel 
a novinář. Jeho články znáte kromě našeho magazínu i z několika dalších českých veteránských časopisů, 
kde píše velmi hodnotné články. V minulosti vlastník několika desítek rozličných veteránů. 
      
                       

                                            
V našem klubu jste vítán s jakýmkoliv veteránem! 



 

  

 

 
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! 
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