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Milí čtenáři a čtenářky 
  
   Tak se jako každý veteránista pravidelně probírám internetovou inzercí. Ne že bych měl v plánu rozšiřovat 
svůj autopark, ale jsem zvědavý ☺, co je v nabídce nového. Je pravda, že vždy najdu něco, co by se mi 
líbilo. Lze najít pěkné vozy s velmi zajímavým proběhem kilometrů, původní kousky bez neodborných 
zásahů i auto po krásné renovaci. Taky ale lze najít naprosto nesmyslné nabídky, zejména za vozy před 
renovací, nebo spíš na náhradní díly. Nevěřím, že se prodá tolik šestsettrojek ve stádiu totálního šrotu po sto 
nebo dvou stech tisících korun. Stejně tak se těžko prodá Škoda 440 nebo Octavia za tři nebo čtyři statisíc 
korun. A to ani, kdyby byla renovace provedena ve zlatě. Prostě takovou cenu nemají. Představte si, že máte 
v ruce čtvrt milionu. Půjdete si koupit Octavii, když si za stejné peníze koupíte ameriku ze šedesátých let 
nebo sportovní kabriolet??? Pokud si klepete na čelo jako potenciální kupující, nedávejte stejný inzerát ani 
jako člověk, který chce podobný vůz prodat. Pokud prodáváte auto v ceně do cca čtyř set tisíc a neprodali 
jste jej ani za dva měsíce, je něco zcela evidentně špatně. Buď stav vozu, nebo cena. Se stavem asi těžko 
budete chtít něco dělat, když jej prodáváte. Zbývá tedy cena. Za dobu dvou měsíců dobrý makléř prodá 
rodinný dům….myslíte, že prodat auto je těžší??? Dnes v době internetu přece není problém vyhledat 
podobné veterány, jako prodáváte vy, a určit správnou cenu. Stejně tak doporučuji vyhnout se větám typu 
„Cena dohodou“ nebo „Nejvyšší nabídce“. Většinou se Vám nikdo neozve, takže se nemáte s kým 
dohadovat a pokud Vám někdo napíše, že nabízí tisíc korun, mohlo by se velmi snadno stát, že jeho nabídka 
bude nejvyšší, protože zájemci takové inzeráty ani nečtou.  
   Ještě na jeden nešvar bych rád upozornil. Nevěřte tomu, že Vámi vyhlédnutý vůz vlastnil Gottwald, 
Mandlová, Werich nebo někdo jiný známý. Málokdy je to pravda. Jednak vlastnili vozy, které byly v drtivé 
většině z Československa vyvezeny, a jednak se málokdy podaří prodávajícímu své tvrzení prokázat. To, že 
XY vlastnil Tatru 600 Tatraplan ještě neznamená, že zrovna tu, kolem které kroužíte. Mnohdy se nabízí 
v inzerci vozy, které dotyčný slavný vůbec neměl a možná zmíněnou značku vůbec neznal.  
    
 
Abyste si zachovali chladnou hlavu nejen při prodeji, ale i při koupi Vám přeje   
 
           Michal Primák    
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Malý svět nejen pro malé 
 
   Reklamní plakáty hrdě hlásí výstavu modelů Matchbox. Pořádá jí Umělecko-průmyslové muzeum. Zní to 
vznešeně, a tak se na konci ledna vydávám na průzkum.  
   Hned za vchodem mi zarazí cedule s přeškrtnutým foťákem. „Ne, to je dobrý, fotit můžete“, říká mi paní 
pokladní a tak platím 80,-Kč a vstupuji do sálu. Zde na mne čeká nemnoho vitrín s modely Matchbox, 
převážně serií Lesney a Yersterday. Když blesk mého fotoaparátu poprvé bleskne u jedné z vitrín, mám za 
zády strážce, že to ne. Ohrazuji se, že jsem se na focení informoval a bylo mi povolené. „Ano, ale bez 
blesku“ zní nekompromisní odpověď uniformy. Takhle se vydělává, pomyslím si naštvaně. V této tmavé 
místnosti toho bez blesku moc nenafotím. Kdybych toto věděl, tak sem nelezu.  
 
   V roce 1957 Leslie Charles Smith a Rodney Smith a později i John William Odell založili firmu Lesney 
products. Kromě tlakového lití kovů se věnují i výrobě. Mimo jiné kovových hraček. O tři roky později 
zhotovují pro celonárodní Festival Británie formu na výrobu královského kočáru. O tři roky firma proráží 
s modelem královského kočáru. Miniatury slaví obrovský úspěch a firma přidává postupně další a další 
modely a serie.  
    
   Tak by daly stručně charakterizovat začátky firmy, která nikdy nevyrobila jediný automobil, ale kterou 
všichni kluci na světě znají – Matchbox.  
 
Text a foto: Michal Primák 

    Královský kočár v jedné z několika velikostí. Modely z roku 1952                         Jedna z prvních hraček Lesney products 
                          jsou vzácné a velmi ceněné.  

 
 
 
 
Do výrobního programu firmy Lesney products se 
vešla i společenská hra o slavném závodě London – 
Brighton.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  S tímto kamionem Leyland si hrála moje maminka, pak já a dnes                  Modelová řada nezahrnovala jen osobní vozy. 
si s ním hrají moje děti. Jen ten střední díl mezi návěsy odvál čas.  

    Že nejde o hračku, ale o sběratelský kus, se pozná podle toho,                 Pokud chcete v Praze vidět Bugatti, zde jich pár je. 
                         zda k němu máte krabičku ☺. 

                                        Škála modelů je opravdu široká. 



 

 

Chrysler Turbine: napínavé drama turbínového zázraku 
 
   Otevřete dveře nízké bronzově zbarvené karoserie, usednete na bronzově zbarvené kožené sedadlo a 
očima zběžně přehlédnete bronzově zbarvený přístrojový panel. Zasunete klíček … pravou rukou 
posunete miniaturní volič jízdního režimu z polohy „Idle“ do aretační zarážky polohy „Park/Start.“ 
Klí čkem otočíte napravo a hned jej 
uvolníte … Okamžitě se vrací … Děje 
se něco??? Zdánlivě ne … Ale než 
stačíte dokončit tuhle myšlenku, 
stanete se součástí oživlého stroje, 
sami se stanete  turbínou, zběsile 
rotující pod dlouhou kapotou … 
Startování proběhne samočinně - 
krátké, vysoké zaštěknutí a svist, 
svist, sviiissssssssst!!! Jako když 
někde vysoko nad vámi přelétá 
Concorde. Žádné vibrace, absolutní 
klid, hladina whisky ve sklenici na 
palubní desce by se ani nepohnula … 
Za několik vteřin dosáhne motor 
provozní teploty necelých 700°C a 
volnoběžných 22.000 otáček za 
minutu … Posunete volič do polohy 
„Low,“ „Drive“ nebo „Reverse“ (ale couvat je škoda, že?), uvolníte parkovací brzdu a lehce 
přišlápnete plyn … Máte pocit neskutečna, výhry nad gravitací, inerciálního pohonu … Chrysler se až 
přízračně dává do pohybu aniž tušíte, že už jedete … Do uší vám zní píšťaly velebných varhan 
moderního věku … turbínových varhan … A vy jedete a jedete, za vámi zůstala veškerá všednost 
tohohle světa, před vámi se otevírá nekonečno … 
 
   Milí přátelé, vážení čtenáři: tohle není sci-fi, byť to tak někomu připadalo tehdy v roce 1963 a připadá i 
dnes, po půlstoletí. Nad pomyslným dortem padesátiletého oslavence zalistujme v zažloutlých zprávách 
technického oddělení, proberme štůsky vybledlých polaroidových fotek a sestavme si životopis jednoho 
z nejpozoruhodnějších vozidel celého minulého století. 
   Myšlenka turbínového pohonu nedávala konstrukterům spát už v 20. letech. Mám na mysli opravdovou 
turbínu s velkým rotorem, nikoliv „turbo,“ jak se dnes presentuje v TDI. Chryslerův vývojový team zahájil 
úspěšný vývoj již na sklonku 30. let, kdy teoreticky dokázal možnost turbínového pohonu automobilů a 
masovou výrobu. Jediným a tehdy neřešitelným problemem se ukázal nedostatek vhodných materiálů. 
Veškeré další aktivity přerušila válka, až po Dni vítězství se kolotoč práce na nápadu opět rozbíhá, ale 
veškerou mozkovou kapacitu pro sebe přebírá US NAVY, požadující turbovrtulový letecký motor. Zakázka 
byla úspěšně dokončená v létě roku 1949, námořní a letecké síly dostaly pohonnou jednotku s vyšším 
výkonem a nižší palivovou náročností, než běžné pístové motory. Uniformy odešly, konstrukce se opět 
mohla vrátit ke čtyřem kolům. Začátkem 50. let bylo „předběžně“ hotovo, na dynamometru se namáhaly 
první exempláře neobvyklého stroje. Další oddělení usilovně pracovalo na zlepšení či konstrukci doplňků a 
součástí: kompresorů, oběžných kol, tepelné isolace, převodů, apod. Až jednoho dne začal po betonu 
zkušební dráhy kroužit naprosto obvyklý Plymouth … 
   Je 25. března 1954. Ověnčené a ozdobené datum v kalendáři koncernu Chrysler … Automobilka úspěšně 
dokončila veškeré testy Plymouthu Two-Door Sedan Turbine. Onen „nenápadný“ vůz sklízel více obdivu a 
slávy než všechny seriové Plymouthy, Dodge, DeSota, Chryslery či Imperialy. V polovině dubna se staví na 
podium v newyorkském hotelu Waldorf Astoria, aby se šestnáctého oficiálně představil veřejnosti, natěšené 



 

 

z každoroční Motoramy a jiných přehlídek nevídaných konceptů a showcars. Za další dva měsíce se 
obrovské slavnosti opakovaly: za účasti davů obecenstva slavnostně vyjel zkušební prototyp na polygon 
v Chelsea (Michigan). Toho dne byla popsána první stránka bohaté kroniky turbínových projektů Chrysler. 
   A co tedy ten motor? Z dnešního pohledu nic extra ☺ … Rovná stovka koní, žádné vibrace, absolutně 
plynulý rozjezd. Ovšem: teplota výfukových zplodin při plném výkonu na nebezpečných 650°C, posléze se 
rekonstrukcí výměníků podařilo zmírnit žár na necelých 260°C. Stojící vozidlo s volnoběžnými otáčkami 
produkovalo zplodiny o teplotě 77°C. To bylo ale pořád mnoho …Závěrečná zpráva pro vedení koncernu 
ujišťuje o připravenosti k seriové výrobě, ovšem nenápadně 
konstatuje nutnost vyřešení mnoha materiálových a 
konstrukčních problemů. 
   Nevelká serie turbín se opět ocitla u techniků a ve 
zkušebnách. V roce 1955 se jeden naprosto původní motor 
přestěhoval pod kapotu Plymouthu Belvedere. Už žádné 
oslavy, žádný sekt a spoře oděné krasavice, nenápadný 
Plymouth najížděl tisíce zkušebních mil v ulicích Detroitu.  
   Rok 1956 – jak se zdá z dnešního pohledu – splnil alespoň 
některá očekávání propagátorů revolučního pohonu. V březnu 
se další zcela „seriový“ Plymouth vydal na první 
transkontinentální cestu s turbínovým pohonem. Za chladného rozbřesku 26. března 1956 bílý sedan tiše 
odjíždí od Chryslerova centra v New Yorku a o čtyři dny později zastavuje před majestátní budovou radnice 
v kalifornském Los Angeles. Za čtyři dny urazila posádka 4880 kilometrů, nevybírala si silniční povrch a 
setkala se se sněhem, bouřemi, deštěm, prachem i prasklinami vozovky. Účelem celého testu bylo ověření 
způsobilosti turbínového pohonu pro běžné, ale i dálkové jízdy vysokým jízdním průměrem. Sledovala se 
akcelerace, provozní teplota a výkon turbíny, spotřeba a operativnost v různých klimatických podmínkách. 
Možná vás bude zajímat několik faktů, vyplývajících z testu: průměrná spotřeba se pohybovala okolo 18 
litrů a vzhledem k jedné z nejlepších vlastností turbínového motoru (všežravost) se do nádrže tankoval 
olovnatý i bezolovnatý benzin, nafta, většinou ale směs obou látek. Za celou cestu se vyskytly dvě malé 
závady, které navíc nesouvisely s motorem – netěsnosti převodovky. Ale turbína obstála jako životaschopný 
stroj, který může pohánět jakýkoliv silniční dopravní prostředek. Slušný výsledek dlouholeté práce, 
samozřejmě oceněný nejen správní radou koncernu, tiskem, TV, ale hlavně neutuchajícím zájmem 
veřejnosti o vše, co mělo nějakou spojitost s novinkami pod pětiúhelníkovým emblemem Chrysleru. 
   Turbína vyspěla a světlo světa spatřila její druhá generace. Zatímco veškeré dosavadní testy a zkoušky 
vycházely z původního agregátu, poprvé použitého v roce 1954, upraveného nevelkými a pouze dílčími 
inovacemi, rok 1958 přinesl positivní změnu. Zcela běžný Plymouth Fury Four-Door Sedan modelového 
ročníku 1959 přijal do svého lůna naprosto nový motor, konstruovaný výhradně na běžné použití 
v automobilu. Zkoušky začaly v prosinci 1958 a Chrysler tak dostal fantastickou vánoční nadílku od 
vypaseného sobího zoofila Santy Clause. První cesta Plymouthu Fury Turbine Special vedla z Detroitu do 
New Yorku, posádka najela necelou tisícovku kilometrů. Sálové počítače Chrysleru vyhodnotily celou akci 

a nejvyšší patro firemního mrakodrapu se dalo do jásotu a plácalo se 
vzájemně po zádech. Není divu, překvapujícím výsledkem bylo 
podstatné snížení spotřeby. Vypiplaný motor dával rovných 200 koní, 
ale technické oddělení si muselo ještě pohrát s účinností a některými 
použitými materiály. Když už jsme u těch materiálů, není na škodu 
připomenout si, že koncem 50. let se už Spojené státy pustily do 
vesmírného závodu s tehdejším Sovětským svazem, kongres tentokrát 
nechal škrtající tužky v kapsách členů, peníze tekly dravým proudem, a 
občas nějaká ta kapka dopadla i pod kapotu turbínového speciálu, třeba 
zrovna ve formě oněch kosmických materiálů, které pilně vyvíjela 
americká vesmírná agentura NASA. Počínaje tímto typem turbíny 
budou nadále všechny používat velmi podobné materiály, jaké se 



 

 

používají při výrobě leteckých proudových motorů. Ovšem zase tu máme jedno ALE: jakkoli byly použité 
kovy a slitiny kvalitní a velmi vhodné pro turbínové soustrojí, byl tu háček. Proti seriové výrobě mluvily 
obrovské náklady, díky nimž by se seriový vůz stal naprosto neprodejným, ale také plná vytíženost 
leteckých továren, neboť tam Chrysler uvažoval spustit výrobu pohonných jednotek. Takže jsme zase na 
začátku – máme dobrý a použitelný motor, jednoduchou zástavbu do seriového vozu, ovšem není kde jej 
vyrábět, a pokud ano, nikdo takové auto nezaplatí … Kruh se uzavřel. Prozatím.  
   Další etapa začíná posledního únorového dne roku 1961. Výsledkem dvouletého úsilí konstrukční party 
byla trojice turbínových agregátů pod společným názvem CR-2A. Tři auta dostala prestižní úkol nositele 
pokroku. V zájmu veškerého dění se tahle trojice ocitla první březnovou dekádu 1961, na dohled od sídla 
nejmocnějšího muže světa, ve Washingtonu. Teprve teď přišel ten správný šok! Zprvu nevěřící, ale pak 
rozzářené oči sledovaly vystavené superauto, ruce se marně snažily dotknout se vystaveného exponátu. Nad 
ním a všude okolo se blýskavými písmeny skvěl nápis Chrysler Turboflite. Ostré nekompromisní rysy, 
svalnatost a varující pohled předku, obří přítlačné křídlo na zádi a průhledná plastová kopule střechy, 
odklápějící se dozadu. Tady bylo všechno, nic nechybí!!! „Jesus Christ! Look, darling, just look!!! Oh my 
God, I´m crazy, it´s phantastic!“ Takové a podobné výkřiky se ozývaly všude kolem, v tlačenici padaly 
klobouky z hlav, jindy letargičtí obyvatelé velkoměsta v mžiku rozebrali vytištěné prospekty a všichni 
hledali obchodního zástupce či prodejce – ale ouha! On žádný nebyl … To však naprosto nic neubírá na 
rituálu, který veřejnost přijala s nadšením. Dalším z trojice byl na první pohled seriový okřídlený Plymouth 
Fury ročníku 1960, ale opravdu jen na první pohled. Zblízka zarazila podivně tvarovaná kapota, ohýbající se 
až k přednímu nárazníku a dodávající spolu se čtveřicí světlometů celému předku poněkud udivený výraz. 
Ten v očích měli i diváci, uvažující, kam se poděla maska chladiče … Kam? Nikam! Prostě tam nebyla. 
Proč také, když chyběl i chladič – turbína nic takového nepotřebuje … Třetí zástupce nového směru byl tzv. 
„Heavy Duty,“ totiž docela mohutný dvouapůltunový nákladní Dodge. Tímhle „drobkem“ koncern názorně 
demonstroval možnost použití turbíny v jakémkoliv silničním dopravním prostředku. Snad jen pro úplnost 
dodejme, že o něco později byl stejný agregát instalován do Dodge ročníku 1962. 
   Teď tu úplnost trochu rozvedeme – Dodge se jmenoval Turbo Dart a představoval funkční vzorek, zralý 
pro seriovou montáž. Oproti konvenčnímu Dartu okamžitě upoutala mohutná a zvětšená maska s ozdobou 
ve tvaru oběžného kola, a podobný motiv byl i na poklicích. Nenápadně nápadné upozornění na skrytou sílu 

motorové bestie … ☺ A jak by se taková kára mohla 
vyzkoušet? Polygony? Kdepak … Ulice? Ale prdlajs … Přece 
jízda „Coast to Coast“ čili od pobřeží k pobřeží, pokud možno 
bez zastávky! Tak se i stalo. Turbo Dart odstartoval 27. prosince 
1961 ze zasněženého New Yorku a do Los Angeles se dostal 
právě včas, aby se řidič a spolujezdec mohli zúčastnit 
silvestrovských oslav za hudebního doprovodu Chryslerovy 

turbíny. Samozřejmě cestou bohatá nadílka z oblohy: sněhové bouře, 
náledí, mrznoucí déšť, teploty hluboko pod bodem mrazu a protivítr o 
rychlosti až 60 km/h. Po návratu do domovských garáží čekal zkušební 
prototyp nehezký, ale veskrze nezbytný úděl. Po kompletním rozebrání 
pohonné jednotky kontroloři nenašli jedinou stopu opotřebení, každá část 
byla ve vynikajícím, prakticky původním stavu. Spotřeba paliva byla 
znatelně nižší, než u běžného osmiválcového Dartu, který absolvoval 
cestu jako doprovodné a srovnávací vozidlo. Nevím, jak vy, ale já si 
myslím, že se hoši od Chrysleru snažili seč mohli, a ono jim to docela vycházelo … 
   Technické parametry se postupem času dařilo zlepšovat. Zatímco koncem 50. let potřebovala turbína 
k dosažení provozních otáček pět vteřin, model CR-2A stihl totéž za necelé dvě vteřiny! Takže žádná dlouhá 
doba, jak se občas šuškalo, ale prakticky normální hodnota běžného cestovního vozu. Ale to je potřeba nejen 
napsat, ale i dokázat veřejnosti, takže se konala další z dlouhých transamerických cest. Tentokrát koncern 
vypravil dvojici – Dodge Turbo Dart a Plymouth Turbo Fury. Dva svištící modely jezdily po celých Státech 
a navštěvovaly Chryslerovy prodejny. Byla to jednak bezplatná reklama, jednak přitáhnutí některých ještě 



 

 

váhajících potenciálních kupců, a nakonec i další ověření spolehlivosti, potřebné pro seriovou produkci, o 
níž už tehdy nikdo nepochyboval. Takže dvojici prototypů viděly statisíce lidí – San Francisco, Los Angeles, 
Kansas City, Saint Louis, Cleveland, Detroit, Chicago – a to jsou jen největší velkoměsta – středních 
aglomerací byly stovky. Všude viděli, všude chválili, všude se těšili a mnozí se i svezli. Ale nedosti na tom, 
zanedlouho po startu se k této dvojici přidala druhá, opět Dodge a Plymouth, a klikatící se dvojice čar na 
pomyslné mapě vypovídá o tisícovkách ujetých mil ve jménu pokroku a dobrého obchodu. Nikdo už 
nespočítá, kolik lidí je vidělo na území Států a Kanady. Ale abychom se jen nenechali unášet pohodlnými 
křižníky, povězme si také něco o souběžně probíhající anketě. Koncern ji pojal s velkou vážností a věnoval 
jí maximální péči. Tisíce lidí dostaly otázku: „Kdyby byl takový vůz běžně k mání, koupili byste si jej?“ Pro 
okamžitou koupi hlasovalo přes 30% všech zúčastněných, dalších 54% by o koupi vážně uvažovalo. Facit: 
Chrysler Corporation zveřejňuje 14. února 1962 rozhodnutí správní rady o výrobě 50 až 75 vozů 
s turbínovým pohonem, které by dostali vytipovaní občané USA koncem roku 1963 ke zkušebnímu užívání. 
Takže pozor! Vlastní předmět našeho článku se pomalu rýsuje … 
   Jen letmo: v únoru 1962 vzniká další Dodge Turbo truck, který podniká předváděcí jízdy mezi Detroitem a 
Chicagem. V téže době se trojice turbínových vozů (Plymouth, Dodge a Dodge truck) s úspěchem účastní 
chicagské Autoshow.  
Opona se zvedla, přijíždí Chrysler Turbine 1963 – a STOP! Teď jej přeskočíme, abychom dokončili celou 
historiografii modelové řady, ale pak se k němu, jako k třešničce na dortu  ZASE VRÁTÍME!! 
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
   Turbína, použitá v Chryslerech 1963, se vyznačovala naprosto klidným chodem, spolehlivostí, nízkou 
spotřebou, nesrovnatelnou s běžnými pístovými motory. Koncern vydal rozhodnutí o výrobě pěti set (!!!) 
kusů Dodge Charger Coupé ročníku 1966. Protože většina pojednání o amerických turbínových 
automobilech končí rokem 1963, věnujme ještě pozornost tomu, co následovalo. Výsledkem vývojových 
prací byla turbína páté generace. Vznikla úpravou předešlého modelu, vyznačovala se lepší tepelnou křivkou 
a opět o něco nižší spotřebou. Jak to ale všechno dopadlo, je nabíledni. Žádných půl tisícovky turbínových 
Chargerů nikdy nevyjelo, padlo za oběť restrikcím v celém koncernu. Přišel totiž čas, kdy si Chrysler 
takovou investici spolu s vybudováním příslušného zázemí a výrobních struktur prostě nemohl dovolit. To 
byl hlavní, ale nikoliv jediný důvod. Tím dalším je blížící se povyk křiklounů proti emisím, které se do té 
doby nepodařilo spolehlivě vyřešit. Ono se nepodařilo vyřešit ani ty křiklouny, co by místo aut jezdili na 
velbloudech a opicích, spásali trávu a oždibovali kaktusy v New Mexiku … � 
   Jestliže se nepodařilo uskutečnit plán výroby Chargerů Turbo, neznamená to, že vývoj agregátu ustal. 
Modifikace stávající jednotky vyústila v inovovaný model, který se tak stal už šestou generací turbíny. Stále 
panovala naděje alespoň na nevelkou produkci, inovace se tedy orientovaly výhradně spotřebitelsky. Vznikl 
přídavný systém, kterým by pohonná turbína ovládala i některé příslušenství, např. servořízení, či 
klimatisaci, zatímco jiná zařízení, např. palivové čerpadlo, by bylo poháněné turbínou kompresoru. Agregát 
prošel dlouhodobými zátěžovými testy a vyhovoval i po stránce trvanlivosti, úrovně hluku a účinnosti. 
   Ovšem události se vydaly směrem nám již známým – likvidací těch nejlepších strojoven jako ústupek 
nátlaku zelených hadráků. Přesto ještě v roce 1973 vzniklo sedm kusů nových turbínových motorů, z nichž 
tři byly instalovány do sedanů Plymouth a Dodge. Jeden motor byl dán k disposici kosmické agentuře 
NASA a zbylá trojice byla ponechána ve vývojovém oddělení k testům a modifikacím. Jednou z posledních 
kapitol evoluční řady je dalších sedm motorů, vyrobených v roce 1976. Čtyři zůstaly k disposici pro 
testování, dva byly instalovány do sedanů americké střední třídy Dodge Aspen ročníku 1976 a ten poslední 
se o tři roky později dostal pod kapotu zkušebního Dodge Turbine Concept Car, což byl vlastně 
modifikovaný Chrysler LeBaron model 1978. 
   Obecně řečeno – i když se turbínový pohon nakonec nedostal do serie, prototypy najely bezmála 300.000 
kilometrů bez podstatných či větších závad, prokázaly schopnost uplatnění v běžném provozu, odolnost 
proti dlouhodobé zátěži i přiměřeně nízkou spotřebu paliva. Výhodou turbíny je menší počet pohyblivých 
součástí, absence chladiče, možnost provozu prakticky na jakoukoliv kapalnou spalovací látku, naprosto 
klidný běh bez jakýchkoliv vibrací a otřesů, i nenáročný servis, spočívající především v pravidelné výměně 



 

 

vzduchových filtrů a měření emisí. Bohužel, lid i čas rozhodly jinak, turbína je v současné době na okraji 
zájmu, ale neztrácejme naději – snad se se svištící turbínou ještě setkáme … 
 
 
A konečně představujeme to, co jsme představit chtěli: 
 

Chrysler Turbine 1963 
 
   Essex House v New York City, 14. 
května 1963, slavnost ve znamení bronzové 
barvy. Veřejnost spatřila vůz, na nějž se – 
na rozdíl od ostatních, jemu podobných – 
nezapomnělo. Vraťme se ještě jednou do té 
doby. Chrysler zdaleka nebyl jediný, kdo 
experimentoval s lákavým turbínovým 
pohonem, ale byl nejdále. Ostatní, t.j. Fiat, 
Rover, GM, Ford a Kenworth (+ mnoho 
dalších), představili několik prototypů, 
avšak u nich zůstalo, další vývoj byl 
zastaven. Chrysler byl tedy jediný, kdo podnikl další a rozhodný krok, a učinil pokus o předseriovou 
produkci. V květnu 1963 Chrysler tedy představuje celkem 55 nových Turbine, a zároveň rozjíždí 
gigantickou reklamní akci, v níž hledá dobrovolníky, kteří by se střídali v tříměsíčních periodách ve 
„vlastnictví“ Turbine a podávali podrobné zprávy, vedli provozní deníky a používali experimentální vůz ke 
všem účelům. Současně se Chrysler zavazuje uhradit veškerý servis, díly a maziva, palivo si řidiči kupují na 
vlastní náklady. Rovněž povinné ručení, pojištění a podobné výdaje budou hrazeny koncernem.  
   Počátky nádherného coupé sahají až do roku 1958, kdy se na každoroční výstavě konceptů objevil projekt, 
pojmenovaný La Galaxia. Když se podíváte na jeho záď, vidíte pravzor zádě Turbine. Pak vývoj pokročil a 
ve stejné hale se o tři roky později pyšní dvoumístné coupé Chrysler Typhoon. Ano, to je skutečný předek 
naší Turbine, dokonce tak podobný, že si jej mnozí pletou. Typhoon nebyl jen výstavní leštěnkou, zúčastnil 

se i závodů – odtud pramení 
spekulace o tom, že Turbine jezdily 
soutěže. Nejezdily, nikdy! Otcem 
Turbine se stal designer Elwood 
Engel, samozřejmě za přispění 
celého vývojářského ansámblu 
v čele s ředitelem George 
Huebnerem. Chtěl vycházet – a také 
vycházel – z původních svých 
konceptů (viz Typhoon), ovšem 
pozměněných tak, aby Turbine 
vysílal okamžité signály o své 
jedinečnosti a byl nezaměnitelný 
s jakýmkoliv jiným vozem.  
   Štíhlá, dozadu se svažující boční 
linie vozu akcentuje jeho výkonnost 
a exotické vzezření. Poměrně velké 
převisy vpředu a vzadu nijak 
vzhledu neškodí, zašpičatělá záď 
působí z boku naprosto přirozeně. 



 

 

Zezadu překvapí Turbine dvěma mohutnými „vykrojenými“ ovály, obsahujícími zadní skupinové svítilny. 
Nárazník má ovšem jen dekorativní funkci. Přídi bezezbytku dominují dva světlomety, dodávají tváři 
Chrysleru poněkud „žabí“ vzhled, ale nepůsobí ani rušivě, ani nepatřičně. Zajímavou drobností jsou ozdobná 
okruží kolem světlometů – ve tvaru kola turbíny, jak jinak … Přední nárazník chybí úplně a je naprostý 
zázrak, že se provoz všech Chryslerů obešel bez nehody, která by asi pro nechráněný vůz měla fatální 
následky. Relativně malá střecha, posazená přesně uprostřed, nijak nenapovídá, že se dovnitř vejdou čtyři 
dospělé osoby – Turbine spíše vypadá jako roadster, zakrytý malým hardtopem. Taková osobní odbočka: 
jakkoli se jedná o ameriku, Turbine je ve skutečnosti „neamericky“ malý – takový Mid-Size, velikostí 
srovnatelný s tehdejším Dodge Dart, Chevrolet Chevelle či Ford Fairlane. Štíhlost a obliny karoserie jej 
opticky ještě zmenšují. 

   Takže na rýsovacích prknech vznikl nákres čtyřmístného coupé nezvyklých tvarů. Výrobou karoserií 
pověřil Chrysler známou italskou karosárnu Ghia, odkud vyjela pětice prototypů, následována dalšími 
padesáti kusy. Vzniklo tedy 55 exemplářů, jiný údaj je nepravdivý. Všechny karoserie dostaly naprosto  
stejný bronzový odstín laku s názvem „Turbine Bronze“, černou vinylovou střechu a čalounění sedadel i 
celého interieru v téže barvě. Vybavení zahrnovalo vše, za co se jinde zpravidla tučně připlácelo: 
servořízení, servobrzdy, elektrické ovládání oken a mnoho dalších příjemností. Napsal jsem „všechny 
karoserie“ … No, tedy skoro všechny ☺. Ona totiž existuje fotografie z prvních jízdních zkoušek pětice 
prototypů, na níž je jeden celý v bronzové metalise včetně střechy. Ovšem později byl i tenhle vůz upravený 
do podoby ostatních. Na rozdíl od futuristického šatu je chassis Turbine naprosto standardní, beze zbytku 
vyhmátnuté z Chryslerových regálů. Otevřme kapotu: turbínový motor čtvrté generace, lehčí, kompaktnější 
a tišší než jeho předchůdci. Vše úhledně zakrytováno, barevně sladěno s karoserií, budící ten nejlepší dojem. 
Jak jsem již uvedl, palivově vybíravý rozhodně není; jezdí na olovnatý i bezolovnatý benzin, naftu, kerosin, 
letecký benzin a jiné podobné spalovací látky, ale také na nechutnou směs všech zde uvedených … Interier 
nabízel pohled do budoucna. Pohodlná, oddělená sedadla se v té době dodávala jen do vybraných drahých 



 

 

modelů. Přístrojový štít s „budíky,“ které byste jinde marně hledali – třeba otáčkoměr, cejchovaný po 
desítkách tisíc či teploměr, běžně ukazující hodnoty, při nichž by jakékoliv normální auto okamžitě vzplálo. 
Mohutný, ale elegantní středový tunel zaujme množstvím tlačítek, ale jejich funkce je veskrze běžná – 
ovládání oken, topení, klimatisace, apod. Rovněž běžná páka ruční brzdy. Výjimkou je malá páčka v kulise 
se pěti polohami: Start/Stop, Idle, Low, Drive a Reverse. Dvojice běžných pedálů – plynový a brzdový – 
součástí pohonu je standardní třírychlostní automatika TorqueFlite.  
   Startování je opravdu skoro takový obřad, jak jsem popsal v úvodu. Už jen samotná ruka řidiče, která otočí 
klíčkem, pustí jej, aniž by se v tom momentu něco dělo, poskytuje nezvyklý zážitek. Ovšem za ty dvě 
vteřiny, to je nádhera!!! Ňafnutí, když se dá turbína do pohybu a její zvuk, přecházející z hlubších tónů do 
vysokého svistu, tlumeného a příjemného na poslech. Ani při rozjezdu nevypovídá zvuk nic o tom, co se 
děje pod kapotou – zapomeňte na kolísavou zvukovou kulisu pístového motoru, kdy je slyšet každý pohyb 

plynového pedálu, zvýšení či snížení 
otáček, o řazení nemluvě. Turbine 
odjíždí se stejnoměrným svistem, který 
se ztišuje úměrně se vzdalujícím 
vozidlem, jakoby ani neexistoval 
Dopplerův efekt … I vypínání motoru je 
obřad: řidič jen pootočí klíčkem vlevo, 
klíček se zase vrátí do výchozí polohy a 
otáčky začnou klesat. Žádné kašlavé 
zvuky, žádné samozápaly, jen zpěvavý 
tón, klesající do hloubek (možná až 
k infrazvuku ☺), až v poklidu utichne.  
   Ale vraťme se opět zpátky v ději. Po 
zveřejnění podmínek tříměsíční zápůjčky 
Turbine v novinách, rozhlasových a TV 
stanicích, ale i u prodejců Chrysleru a 

dalších koncernových značek, se přihlásilo více než 30.000 zájemců. Z celkového počtu 55 vozů zůstala 
první pětice prototypů u Chrysleru, dva Turbine putovaly na světovou výstavu v New Yorku (1964) a další 
dvojice byla vyčleněná na jiné reklamní aktivity. Vybraní dobrovolníci tedy měli k disposici 46 Chryslerů. 
Koncern s nimi uzavřel smlouvu – některé její detaily jsem již uvedl, ještě snad pár podrobností: registraci a 
přidělení značek zařídil a platil koncern, testovací zápůjčka trvala bez výjimek tři měsíce, během nichž 
řidič/ka musel/a vystavovat vůz co možná největšímu zatížení, a vedle průběžných zpráv a zápisů do 
jízdního deníku podat na závěr podrobnou a vyčerpávající zprávu o průběhu celých tří měsíců. O údržbu se 
starala pětice speciálně vyškolených mechaniků. Je zajímavé, že Chrysler většinou zdůrazňoval provoz na 
jakýkoliv benzin, ale zkušební řidiči dostali pokyn, aby netankovali olovnaté palivo. Tohle omezení až po 
několika letech koncern vysvětlil tehdejšími obavami o poškození turbínového motoru olovem. Půjčování 
aut trvalo celé dva roky a bronzové Turbine přivezly radost celkem 203 dobrovolníkům. Jejich zprávy byly 
až na několik výjimek (nevýrazná akcelerace z klidu, výhrady ke spotřebě) kladné, reakce někdy až nadšené, 
a pořád jedny a ty samé otázky: Musím to fakt vrátit? Nejde to prodloužit? Neprodáte nám to? Ne – 
definitivní NE na každý podobný dotaz. V té době bylo totiž už o osudech Turbine prakticky rozhodnuto �. 
Chrysler dostal stovky pochvalných dopisů, a ještě více bylo těch, v nichž pisatelé výrobce povzbuzovali a 
žádali o zahájení seriové výroby. Turbine najely skoro dva miliony kilometrů. Poruchovost dosáhla pouhých 
4%. Bohužel, vedení již rozhodlo … 
   Věřte mi, zrovna tahle část se mi nepíše snadno … Ale když jsem provázel elegantní Turbine celým jejich  
životem od zrození, přes všechny eskapády, útrapy i radosti každodenního provozu, cítím povinnost 
doprovodit je až na místo, které jim zlý osud určil jako místo poslední. Z celkového počtu 55 vozů dnes 
koncern Chrysler vlastní dva, pět Turbine stojí v museích (deaktivovaný pohon, ale všechno se dá oživit, že? 
☺), a sice: Henry Ford Museum, Museum of Transportation St. Louis, Smithsonian Museum, Historical 
Museum Detroit a Petersen Automotive Collection. Poslední dva dochované jsou v soukromých rukou – 



 

 

jeden po dlouhém a finančně výživném jednání odkoupil od Chrysleru populární americký talkmaster Jay 
Leno, druhý byl kdysi součástí známé sbírky Williama Harraha v nevadském Renu, po jeho smrti se hodně 
exponátů rozprodalo včetně Turbine, kterou dnes vlastní sběratel Frank Kleptz. Zbývá tedy 46 Turbine – 
přesně tolik, kolik dal Chrysler k disposici dobrovolníkům … Je to znamení? Možná … Dál to nebudu 
oddalovat, tuhle hořkou pilulku prostě spolknout musím … V dílnách zkušebny byly demontovány motory 
včetně převodovky, a kompletní karoserie na kolech se odvážely krytými přepravníky na nedalekou 
vojenskou základnu, starající se o likvidaci vysloužilých letadel. Na místo činu se dostavili zástupci 
koncernu, úřadů, kameramani a řidiči tří vysokozdvižných vozíků. Prostranství bylo oploceno, odděleno od 
okolního světa. Vozíky nabíraly jeden nádherný Turbine za druhým – vidlemi prorazily boční skla a zvedly 
jej za střechu – a odvezly do pece, kde se po dvou vypalovaly a zbytek byl komisionálně slisován do kostek, 
a krátce nato odvezen. 
   Proč, ptáte se možná … Je to trochu složité a létají kolem toho různé povídačky. Nejčastěji uslyšíte, že 
Chrysler nechtěl (či dokonce nemohl!) zaplatit za těchto 46 kusů dovozní clo. Musel je tedy na vlastní 
náklady nechat sešrotovat za dohledu státní komise. Ale to je jen malé procento pravdy. Totiž: za každou 
karoserii vyměřil celní úřad poplatek 500 USD (!!!), tedy za všechny sešrotované pouhých 23.000 USD. 
Ještě si myslíte, že na to obří koncern a součást americké Velké trojky neměl???? Takže důvody budou 
patrně ještě jiné … A doopravdy jsou. Vedení koncernu navzdory řadě úspěchů, tisícům Američanů, marně 
čekajících na svůj vlastní Turbine, který jim nikdo po třech měsících nesebere, podlehlo obavám. 
Představenstvo na poslední chvíli couvlo od spuštění výroby, protože se zaleklo nákladů na vybudování 
rozsáhlé servisní sítě po celých Státech, případně v zemích, kam by se Turbine evtl. exportovaly, na školení 
tisíců mechaniků a opravářů, existovaly obavy z amaterských zásahů do turbosoustrojí, obavy ze soudních 
sporů, iniciovaných majiteli na základě neodborného zásahu a tím vzniklé zdravotní nebo finanční újmy 
…Takhle to tedy bylo … 
   Mohlo se všech 55 vozů uchovat? Jistěže ano. Stačila dobrá vůle a na poměry mamutího koncernu směšná 
částka, doslova drobné … Turbine mohly žít, celý svět by se o ně pral, každé museum by si kladlo za čest 
mít jednu bronzově zbarvenou legendu na piedestalu … Nemusely nikdy spatřit útroby kremačních pecí, ani 
se marně houpat na vidlích při své poslední cestě … Mohli jsme je vídat a nemuseli jsme čekat, až se 
některý podívá do Evropy … 
   Namísto toho zazněla slova: DESTROY THEM!!! Destroy, destroy, destroy … All is over. All is 
destroyed … Bez slitování … 
God bless the Turbine! 
Základní technická data: 
 
Výkon: 133 koní  
Točivý moment: 576 Nm 
Hmotnost motoru: 186 kg 
Maximální otáčky: 44.600/min 
Maximální teplota: 927°C 
Teplota emisí při plném výkonu: 274°C 
Teplota emisí při volnoběhu: 82°C 
Maximální rychlost: 162 km/h 
Akcelerace: z 0 na 100 km/h za 12,5 vt. 
D x Š x V: 5121 x 1852 x 1359 mm 
Rozvor: 2794 mm 
Objem palivové nádrže: 77 litrů 
 

 
Text: Pavel Kopáček    Foto: Archiv Pavla Kopáčka 

 
 



 

 

         Tohle není Turbine, nýbrž showcar Chrysler Typhoon. I ten byl dílem Elwooda Engela a přímým předkem bronzových Chryslerů  

                                  Další funkční vzorek … 

Druhá generace Chryslerovy turbíny byl ještě mohutný, ale nepříliš  
                                    výkonný stroj (1955). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Kdo by řekl, že se pod touhle kapotou skrývá deset let vývoje? 
 
 
 
 
 
   
     Marně půlka Tokia cvakala závěrkami foťáků – tohle okopírovat  
                                               neuměli … 
 
 
 
   <<<  Vzácný snímek z jízdy dvou prototypů –zadní Chrysler jako  
                 jediný neměl  zpočátku vinylovou střechu. 
 



 

 

        Na bejrutském letišti začala triumfální cesta Libanonem. 
                  Turné po jižní Americe začalo v Mexiku … 

                    Konec nadějí a dýka v srdci obdivovatelů: pekelný oheň  
                               kremační pece se právě rozhořívá … 

                  Jeden z prvních snímků okřídleného Chrysleru Turboflite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 LaGalaxia 1958 inspirovala zadní částí … 



 

 

              Z rodinného alba: vzpomínky na krásné chvíle, prožité                                „Magnifique!“ 
                                       s bronzovým exotem.              ozývalo se v pařížských ulicích, když tam přijela „turbína“ 

            Plymouth Turbo Fury 1960: turbína potřebuje jen polovinu místa               Příď Turboflite připomínala spíše extravagantní člun. 
                                         oproti klasickému V8. 

 
                                                                 Tváří v tvář Chrysleru Turboflite  přihlížející oněměli … 

         



 

 

         Rok 1954 – první výjezd turbínového Plymouthu! 

       Moment, na nějž se nikdy nezapomene: převzetí klíčků od Turbine.  

      Než spadla opona: turbínový Dodge 1978 vznikl úpravou  
                                  Chrysleru LeBaron. 

 
                        Marný pokus o znovuoživení: Dodge 2973. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Kolorit poloviny 60. let                       
                                                                                                                                  podtrhuje nadčasovou              
                                                                                                                                    krásu a i ladné linie 
                                                                                                                                     Chrysleru Turbine.  

 
 
                       Průhled na chassis, motor a převodovku. 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                       Z hluboké historie 

                   Léto, prázdniny, rekreační středisko … A dvě škodovky 440.  
                               Na chvíli se tam vrátit (s foťákem) … 
                                                                                                                        Citlivě restaurovaný Mercedes-Benz 170 V sklízí obdiv, kam jen přijede.  
                                                                                                                                                

                           Potkali jsme                             Soutěž 
 
 

   Hádanku z posledního čísla  
      jste asi uhodli, Fiat 131 
                   Mirafiori. 
 
  A co červeného jsem viděl ve  
   zpětném zrcátku tentokrát? 
                               

                  Škoda 973 se nezalekne sebetěžšího terenu – na rozdíl od   
                                        dnešních tzv. „off-roadů“ 

 
                                     Zatím v renovaci                       Takhle po renovaci 

         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            „Rozdělaná“ Anglia 105 E se veze na dokončení renovace, aby se zní stala taková kráska, jako na prospektu britské odnože Fordu. 



 

 

 

        .                                Česká mrtvolka                                                          A tak vypadala jako nová 

                           Kdysi toužebně očekávaná Škoda 110 R došla na konec své životní pouti. Nic už nepřipomíná lesk časů dávno minulých … 
                                              

                                            Zahraniční mrtvolka                                                        A tak vypadala jako nová 

                  V trávě odpočívá „osmička“ Renault, přikrytá plátěným přístřeškem s reklamou British Petrol. Bývaly i u nás hitem 60. let a hodně  
                                                                                                 motoristů po nich toužilo. 

                              Předválečná mrtvolka         A tak vypadala jako nová 

     
                              Napůl rozebraný Popular stojí vedle garáže a pomalu zarůstá. Kde jsou ty časy, kdy vypadal jako na druhém snímku … 



 

 

 

                           
                             Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

                     Ještě jednu fotku od Honzy Putiše ze Sokolova. 
                O Fordu Consul/Cortina jsme psali v našem časopise vloni. 

            Kritický moment z filmu „Od zítřka nečaruji.“ Řidiči oranžové  
            Tatry přistál na předním okně kus folie, a scena se blíží k vyvrcholení. Škoda krásné 613 � … 

 
Z prospektů a reklam 

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



 

 

 

O kolečko méně …. (samozřejmě v převodovce ☺☺☺☺) 
 
   Nedalo mi to, abych nepoužil 
oblíbené pořekadlo, které mi 
říkávala manželka, když jsem ze 
skládky přitáhl domů půlku 
psacího stroje, rezavý PAV 40 
bez kolečka či záhadný motor, 
později identifikovaný jako 
škodovka 430 … Ovšem my se 
v tomto dílu budeme věnovat 
převodovkám, jejich soukolím a 
typům, používaným v zlaté éře 
motorismu. Tak – první kvalt je 
zařazený, můžeme pouštět 
spojku … 
 
   Úplný šerosvit dávnověku mechanického pohonu – samozřejmě parního – převody nepotřeboval. Soustava 
klik (či někdy jen jediná klika), spojená s pístem, převáděla výkon na hnací kolo, a víc nebylo zapotřebí. 
Tehdejší konstrukteři (nebo spíše ještě vynálezci?) neměli větší ambice, a mimoto se podobný přenos 
výkonu osvědčil i u železničních trakčních vozidel – a to na velmi dlouhou dobu. 
   Přenesme se nyní do dvou posledních dekád 20. století, a vezměme si za příklad zdařilou a nesmrtelnou 
kopřivnickou konstrukci, samozřejmě NW Präsident. Jeho plochý dvouválec Benz, již tehdy v zadní části 
vozu, roztáčel dvojici řemenic, které přenášely výkon na ozubený řetěz, pohánějící zadní nápravu. Když už 
jsme u kopřivnické legendy, jen dodám, že dvoustupňová převodovka ještě neměla rychlostní páku ani jiné 
ovládání v dnešním slova smyslu, ale pro zařazení prvního stupně řidič vyklonil svislý sloupek řízení kousek 
dopředu, pro zařazení druhého stupně ještě kousek dopředu, ve zcela svislé poloze byl neutrál a zpátečka se 
řadila přitažením řídícího sloupku kousek k řidiči. A to, prosím v roce 1897! Geniální, že??? 
    Jedním z mála soustrojí, které najdeme ještě v dnešních vozidlech, je několikastupňová manuální 
převodovka. Ta provází motoristu již od přelomu 19. a 20. století. Prakticky po celou předválečnou éru se 
(zejména u vozů nižší a střední třídy) objevovala běžná třístupňová převodovka s rychlostní pákou na 
podlaze, samozřejmě – u automobilů s tehdy velmi pokrokovým předním pohonem v přístrojové desce 
(DkW, Citroën TA). Zařazení (zejména „dolů“) bylo často spojováno se skřípotem a neochotou soukolí, 
mezi dvojkou a jedničkou to někdy bez zastavení prostě nešlo. Tomuto nežádoucímu projevu odpomohla až 
synchronisace, nejdříve těch „nejdelších“ převodů, až poměrně dlouho po válce plná synchronisace. 
Vzpomeňme ještě čtyřstupňovou převodovku, která bývala znakem dražších a výkonnějších vozů a ještě 
počátkem 30. let se vyskytovala jen zřídka, s výjimkou severoamerické produkce. U nás ji známe 
z posledních pragovek Grand, Škody Superb, Tatry 70 a 80 či Walteru Royal. 
   Již od prvních let 20. století sledujeme pokusy o automatisaci řazení a tím i zjednodušení obsluhy 
automobilu. Objevily se desítky konstrukcí, které měly jednoho společného jmenovatele: nepracovaly 
v souladu s tvrzením vynálezce … Vývoj se rozdělil na dvě větve, jedna zůstávala u zkoušek automatiky 
(třeba André Citroën u svého revolučního TA), druhá představovala vývoj automatických spojek, ale 
zejména preselektivních poloautomatických převodovek, čili převodovek s předvoličem rychlostních stupňů. 
Ale zůstaňme ještě chvíli u automatiky, kterou jsme nakousli: první nedočkaví zákazníci si ji mohli objednat 
po barnumské reklamní kampani do největších modelů Oldsmobile v r. 1939. Byl to první naprosto 
spolehlivý systém, nazvaný Hydramatic, s nímž se – samozřejmě po stovkách modernisací – můžeme setkat 
u zaoceánské produkce dodnes. První generace automatů znamenaly ještě poměrně velkou ztrátu výkonu, 
což se u vysokoobjemových mnohaválců neprojevilo nikterak fatálně, ale u menších, evropských vozů by 
tak automat zatím nepřicházel do úvahy. Dalším tehdejším symbolem samočinné převodovky byla její 



 

 

 

naprostá unikátnost, velmi náročná výroba a tudíž i značná pořizovací cena – někteří výrobci si účtovali až 
pětinu ceny za příplatkovou automatiku! Rovněž vzpomeňme cca. o dva litry větší spotřebu paliva, což 
ovšem tehdy netrápilo celou Ameriku, tím spíše pak movité majitele luxusních vozů Předválečné modely 
byly osazovány hydrodynamickou spojkou a samočinnou planetovou převodovkou. Jejich výhodou je 
především změna převodových stupňů v nejvhodnějším jízdním režimu a řazení pod jakoukoliv zátěží. 
Ovládání je výhradně dvoupedálové. 
   Již několik let před debutem spolehlivé automatiky se objevilo řazení s předvoličem – buď mechanické 
nebo elektrické. Mechanickou poloautomatiku používal např. Hudson, vůz měl běžný spojkový pedál, ale 
páčka předvoliče sloužila k nastavení jednoho stupně, přičemž druhý se přiřadil samočinně, pak řidič 
předvolil další polohu a poslední stupeň se zařadil opět samočinně. Další, v Evropě mnohem více 
rozšířenou, je poloautomatická převodovka s elektromagnetickou předvolbou. Průkopníkem a asi i 
nejznámějším výrobcem byla francouzská firma Cotal, která tyto převodovky dodávaly zejména do 
nejdražších vozů: Delahaye, Delage, Talbot, apod. Ta pracuje na principu elektromagnetického účinku mezi 
částí hnanou a částí hnací, a dodávala se i do našich vozů, např. Škoda Rapid. Zde bych uvedl ještě licenční 
poloautomatickou převodovku Praga – Wilson. Ta se později objevila v městských autobusech Praga NDO 
(dochovány min. tři kusy), ale i v 60. letech v obrněném transporteru OT 64. 
   U mnoha, zejména výkonnějších vozů, můžeme se setkat i s rychloběhem. Ten někdy nahrazoval „čtyřku“. 
Poslední možností je volnoběžka, jejíž součástí býval i rychloběh. Soustrojí volnoběžky bylo součástí 
převodovky, dnes již toto pomalu zapomínané zařízení může překvapit druhou „šaltpákou,“ kterou se 
volnoběžka aktivovala. Existuje ale ještě druhý princip, který přeruší přenos točivého momentu mezi 
motorem a hnací nápravou – a sice jednoduše, pouhým ubráním plynu. Zajímavostí a originálně 
jednoduchou technickou ideou je planetová převodovka u nesmrtelného Fordu T. Na podlaze najdete tři 
pedály, ovšem ty nemají shodnou funkci s ostatním automobilovým světem. Plyn se nastavuje páčkou, 
spojkový pedál chybí úplně. Jeden pedál ovládá planetovou převodovku – při plném sešlápnutí se zařadí 
jednička, při povolení dvojka, v klidové poloze neutrál – a víc toho v převodovce není ☺. Tohle zařízení 
umožňovalo různé kousky v němých groteskách, kde si černé „Téčkou“ mnohdy zahrálo jednu z hlavních 
rolí. Zpátečka se řadí druhým pedálem a brzdy se obsluhují třetím. Ovšem: pokud se nějakým způsobem 
rozjedete příliš rychle a jednoduché brzdy moc nezabírají, můžete si „přibrďovat“ sešlapáváním pedálu 
zpátečky, samozřejmě citlivě. Prošlápnutím zpátečky na podlahu byste sice zastavili rychle a spolehlivě, ale 
co by tomu řekla převodovka, je věc druhá … 
   V krátkosti se ještě zmiňme o rozdělovací převodovce, protože již před válkou existovaly modifikace 
osobních vozů s plněpohonnou terenní úpravou – např. tisícikusové serie předválečných sovětských 
osobních GAZů. Rozdělovací převodovku najdeme jako součást normální převodovky, ale může být 
instalována i samostatně. Při nájezdu do hůře sjízdného povrchu se druhou řadící pákou připne pohon přední 
nápravy. Všechna kola se otáčejí pomaleji, každý převodový stupeň je zdvojený, t.j. doplněný „terenním“ 
převodem, takže se např. tři „normální“ stupně převodovky zdvojí na šest.  
   Další historickou zajímavostí je řetězový převod, který jsme „nakousli“ hned v úvodu. Není to jen 
archaická vzpomínka na automobilovou prehistorii. Pomineme-li těžkou užitkovou techniku, u níž se pohon 
zadní nápravy dvojicí řetězů od diferenciálu udržel až do konce 30. let, nesmíme opomenout malý britský 
roadster Frazer-Nash, opatřený řetězovým pohonem ještě začátkem třicátých let. Navzdory mnoha 
pochybovačným hlasům si Frazery vedly v závodech velmi dobře, ovšem následovníka už neměly. 
   Připomeňme si ve zkratce ještě kuriositu, kterou byl opatřen jednoduchý vozík Disk. Dnes jej můžete 
obdivovat v brněnském museu, před několika roky se objevil vrak dalšího Disku. Přenos výkonu zajišťovala 
třecí převodovka, sestavená z dvojice kotoučů. Setrvačník motoru sloužil jako první kotouč, druhý, 
pohyblivý, byl na předlohové hřídeli. Zvolený převod se nastavil změnou vzájemné polohy obou kotoučů. 
Levým pedálem řidič ovládal přítlačnou hřídel kotouče. Řadící pákou (na palubní desce) se nastavil převod 
(de facto poloha přítlačného kotouče), a pak se páka posunula do jedné z drážek, které určovaly jednotlivé 
rychlosti a zpátečku. Pružina přitlačila kotouč na setrvačník a „kvalt byl tam.“ Vím, takhle to zní složitě, ale 
podle dobových zpráv byla obsluha úplně jednoduchá a věcí zvyku. 



 

 

 

   V krátkosti se zmiňme ještě o přenosu výkonu u historických elektromobilů. Zde najdeme jak typ s motory 
v nábojích kol, tím tedy odpadá jakékoliv další zařízení, nebo typ s nezávislým pohonem – tedy oddělenými 
bateriemi, u nějž elektromotor přes soukolí poháněl dvojicí řetězů zadní kola. 
   V posledním odstavci ještě vzpomeneme druyh uložení převodných ústrojí. Tedy: samozřejmě nejčastější 
je uložení vpředu s motorem, bez ohledu na to, která náprava je hnaná. Převodovka uprostřed chassis se 
objevila u elektromobilů a motor s převodovkou v zádi můžeme najít třeba u kopřivnických 
aerodynamických elegánů. Zbývá ještě systém Transaxle, který není objevem posledních let, ale můžeme jej 
najít již v polovině 30. let u Škody Popular a o něco později i u Škody Rapid. 
   Myslím, že je to zhruba vše, nač jsem se chtěl ohlédnout do minulosti, takže ať máte svůj oldtimer 
vybavený jakoukoliv převodovkou, nechť vám slouží k plné spokojenosti a bez závad. 
 

Text: Pavel Kopáček        Foto: archiv Pavla Kopáčka 
 

  
           Automatická převodovka Hydramatic první generace.                          Čtyřstupňová převodovka s motorem (přední náhon). 

 
 
Názorné schema řetězového převodu vozu  
           Frazer-Nash z roku 1930. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
     Názorná kresba preselektivní převodovky britského    Řez převodovkou na zadní nápravě (Transaxle). 
            vozu Armstrong-Siddeley z roku 1939. 

           Reklama na první Oldsmobile se samočinnou převodovkou 
                                    Hydramatic (rok 1939). 
                     

 
 

 
             Ovladač předvolby preselektivní převodovky  
                            Armstrong-Siddeley. 

 
 
 
 
          Motor s převodovkou předválečného Morrisu Minor. 

 



 

 

 

 

Tříkolky, čtyřkolky, vozítka a prdítka ….2.díl 
 

 
Vážení čtenáři a čtenářky, milí přátelé, 
 
do minulého čísla jsme zařadili obrazový článek o vozítkách, prdítkách, čtyřkolkách a tříkolkách, ze kterého 
se k vám, bohužel, dostala jen polovina. Důvod je prostý … Dopsal jsem jej, doplnil fotkami a popiskami, a 
vše komplet poslal Michalovi, který zastává funkci grafika. Ten mi po zpracování oznámil, že jsem stvořil 
literární stonožku, čítající včetně fotodokumentace přes 50 stran … Co teď? Zvláště v situaci, kdy se článek 
nepodařilo umístit do šablony časopisu tak, aby tam vydržel celý a kompletní. Zbývaly dvě možnosti: buď 
„vyluxovat“ ostatní obsah a ponechat jen prdítka, nebo předmětná prdítka rozpůlit a zveřejnit jej ve dvou 
dílech, což jsme po oboustranném souhlasu také učinili. 
   Sečteno a podtrženo: v únorovém vydání jste si přečetli a prohlédli, co se vyrábělo a postavilo u nás a 
v okolních zemích (bývalého socialistického tábora). Nyní vás čeká ostatní Evropa a zbytek světa. 
Příjemnou zábavu! 
 

Text: Pavel Kopáček           Foto: archiv Pavla Kopáčka 

 

                  Nejmenším trpaslíkem je patrně britský Peel P 50.            Britský gentleman pomáhá dámě z Rolls-Royce, 
         Menší už je jen skateboard … V replikách se vyrábí ještě dnes.                                         ale i třeba z malého Trojanu. 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              NSU-Fiat Weinsberg z heilbronnské továrny prakticky     
                                      upadl do zapomnění …                Elegantní Siata Mitzi s půllitrovým dvouválcem  
                                   pochází z let 1952 až 1956. 



 

 

 

            Isetta sváděla k legráckám: na snímku američtí vojáci z německé            Populární vozítko u spolkové policie nikdy nesloužilo, to jej   
             posádky zkouší „natočit“ klíčkem legrační vozítko. Jeho velikost           německá policie poč. 90. let zařadila do své historické kolekce, 
                            srovnejte s Dodge 1947, stojícím vzadu.               aby při výstavách zaujala i ty nejmenší … 

            BMW Isetta s mnoha nepůvodními díly a v nemožné barvě, stojící                           Velké popularity dosáhla Isetta v USA. 
              na prodej ve vlhku pod plátěným přístřeškem jednoho bazaru                  Tamní automobilky nedokázaly nic srovnatelného vyrobit 
                           v Motole, známého „lidovými“ cenami � … 

                      Reklamní strategie mířila na občany s nižšími příjmy,         Ani malým Isettkám se nevyhnuly špatné konce … 
                                mladé lidi, ale především na ženy. 



 

 

 

Jednoduché chassis Isetty s jednoválcem 250 ccm o výkonu 12 koní, 
 <<< s nímž malý „bavoráček“ uháněl až 85 km/h 

    BMW 600, jedno ze dvou, stojící a reznoucí v motolském  bazaru. 
 

               Dobový propagační snímek v krásném koloritu konce 50. let.             BMW 600 se hodně přiblížil automobilům, ale nikdy nedosáhl oné 
                   „Šestistovka“ měla výkon 20 koní a jezdila až stovkou.         popularity, co Isetta. V letech 1957 až 1959 jich postavili 34 813  

              kusů některé se dostaly i k nám. Jednoho reznoucího  
                   odstaveného jsem viděl ještě v pol. 90. let … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Prodejní hala, zprava: BMW Isetta, BMW 600, BMW 501, BMW 502 
 
              
               Jednu ze slepých cest představuje extravagantní Kaiser s  motocyklovým motorem DkW. Výrobce postavil koncem 30. let jen tři kusy. 



 

 

 

Nejmenší a klasický Goggo T 300 s výkonem 15 koní. Vyráběl se od                                 
                    Goggomobil TS 400 Cabrio – dotek luxusu mezi vozítky …                  od roku 1955 celých deset let. Exemplář na snímku byl 
             Vzadu uložený dvouválec 400 ccm, 20 koní, maximálka 100 km/h.               dovezený do tehdejšího Československa jako funkční vzorek. 
                Vyráběl se v letech 1957 až 1959. Dnes hodně drahý exot!                        Kdepak je asi dnes, je-li ještě…. 

            Goggomobil T 300, desítky let odpočívající v jedné české stodole …   Montážní linka firmy Hans Glas GmbH. Vlevo řada karoserií T300 
          na podlaze karoserie TS 400. 

             Poslední provedení oblíbeného vozítka: Goggomobil TS 400 Coupé         Krásný dobový snímek Goggomobilu T 300 u benzinky Shell … 
                               tak, jak se vyráběl až do roku 1969! 
 

 
 



 

 

 

                Vozík německého motocyklového výrobce Maico byl pokusem o                Silnější Maico 500, elegantní vozítko s kapacitou čtyř osob,  
                     průnik mezi výrobce automobilů. Bohužel, pouhý pokus. …                                poháněné dvouválcem 488 ccm o výkonu 18 koní.  

           Ale i těchto nevzniklo mnoho … 

Vozítka někdy dokázala neuvěřitelné věci, jako Heinkel Kabine na snímku. 
Jet na otočku trasu Amsterdam – Řím – Amsterdam je víc než slušný 
výkon. Ovšem podcenit zasněženou silnici se nevyplácí, Chevrolet Two-
Ten málem smetl malé statečné vozítko … 
 
Vozítko Heinkel Kabine (zvané i Kabinenroller) pochází ze známé letecké  

             továrny. Vyrábělo se v letech 1956 až 1965 a vzhledem se hlásí k Isettě. Poháněl jej jednoválec 200 ccm o výkonu 10 koní 
 
 U nás poměrně 
málo známý 
Fuldamobil se 
vyráběl pod 
označením 54 
(1955 – 1957) a 
později až do 
roku 1964 jako 
typ 57 (na 
snímku). Jeho 
slabinou byla 
ale stabilita. 
Poháněl jej 
jednoválec 200 
ccm s výkonem  
      10 koní. 
 



 

 

 

Malý německý Kleinschnittger sice nedosáhl takové popularity jako 
BMW či Messerschmitt, ale vyráběl se v poměrně velkých seriích a 
byl oblíbený. Ovšem korpulentní dámy na snímku by ve stísněném 
prostoru pro cestující asi vydržely jen cestu k vrátkům ze zahrady …                      
    

 Modely autíček připomíná přeprava hotových Kleinschnittgerů.  
 
<<< Ojedinělým Kleinschnittgerovým pokusem zůstalo sympatické 
kupátko, vyrobené roku 1954 v jediném kusu. Poháněl jej 
osvědčený dvouválec Ilo 250 ccm. 
 
(vlevo dole) Německý předválečný Bungartz Butz již upadl do 
zapomnění. Ani před válkou se těchto vozítek nevyrobilo mnoho, 
byla složitá a tudíž drahá. Butz připomíná zmenšenou kopii DkW, 
kteréžto značky byl i jeho agregát. Kuriositou je přívěsný vozík, 
tvořící seriový doplněk každého Butze. 
 
 
 

 
 
Kersting byl další z mnoha německých poválečných 
pokusů o vozítko. Několik jich vzniklo v roce 1950, 
zajímavostí je plastová karoserie. Výrobek 
stejnojmenné firmy ve Wagingenu poháněl dvoudobý 
jednoválec 200 ccm. 
 
 



 

 

 

<<< Další německá legenda se jmenuje 
Messerschmitt a pochází z proslulé letecké 
továrny. Na snímku je nejstarší provedeni KR 175, 
vyráběné v letech 1953 až 1955. Produkce 
dosáhla 9700 kusů. Ale proč se ta slečna tak 
mračí??? 
                            >>> Netradiční prospektovka … 

  Tiger byl opravdovým tygrem. Jeho půllitrový       
 dvouválec mu umožnil až 130 km/h, přičemž 
závodní speciály údajně jezdily ještě o dvacítku  

                                                                                        víc … Kam se hrabala auta … 

       Souvislost se slavnou leteckou minulostí se dostala i do                            Stejně jako Isetta byl i Messerschmitt v USA šlágrem.   
  prospektů. Na snímku je typ Messerschmitt KR 201, poháněný                          Na obrázku je zřejmě tátův Rambler, mámin VW – 
                desetikoňovým jednoválcem 200 ccm.                                                             no a pak si přikoupili ještě dva „Messery.“ 

       Novinářská presentace Messerschmittu vždy vzbudila         Velikost nejmenšího Messerschmittu vynikne ve srovnání s běžným 
                                  velký zájem i ohlas.                                                                             cestovním skútrem té doby. 
  
 



 

 

 

 
 V roce 1956 poprvé opustilo německou továrnu Zündapp vozítko,    
   pojmenované po bohu s dvěma tvářemi – Janus. Byl zepředu i                  Dobový snímek ukazuje symetrii Januse.   
zezadu stejný, rychle se stal populárním, i když se vyráběl jen dva                      Tato forma později našla několik následovníků. 
roky. Celkem vzniklo přes 8000 kusů. Pohon firemním jednoválcem                                
                                               250 ccm.                              

  Dalším nezapomenutelným německým vozem je tříkolové Tempo.  
I  když se vyráběly i čtyřkolky, symbolem značky Tempo bylo vždy   
      jedno kolo vpředu, poháněné motocyklovým, motorem Ilo. 
 
I když Hans Trippel vyráběl především obojživelníky, postavil v roce 
1950 i serii vozítek SK 10. Poháněl je dvouválec 600 ccm.  

   Další z bývalých slavných leteckých továren – mnichovský Dornier 
     Pokud jste chtěli malé sportovní vozítko, určitě se Vám líbila            – vyrobila v roce 1955 vozítko Delta s přísně symetrickou karoserií.            
         německá Victoria Spatz (špaček) z roku 1958. Otevřený                Podobně jako Zündappův Janus měla stejná obě čela, ale geometrické      
     dvousedadlový miniroadster poháněl jednoválec 250 ccm           linie byly vyvedeny až do absurdní podoby. Vozítko poháněl osvědčený 
     výkonem 14 koní. Lehoučká Victoria uháněla téměř stovkou.                                   motor Ilo 200 ccm, uložený uprostřed. 



 

 

 

Zajímavou konstrukci přinesl v letech 1933 až 1935 Wilhelm Gutbrod (pozdější zakladatel stejnojmenné německé továrny). Jeho Standard  
         Superior s aerodynamickou a moderní karoserií vznikal v Ludwigsburgu, poháněl jej dvouválcový dvoutakt o objemu 400 ccm. 

Německý Goliath Pionier z roku 1933 je i přes tříkolové provedení  
provedení velmi blízký malému automobilu. V letech 1931 až 1934 
     jich továrnu opustilo 4000 kusů. Oblíbené vozítko poháněl 

    Říká se o něm, že je prvním skutečným automobilem – německý                    dvoutaktní jednoválec 200 ccm o výkonu 5,5 koně. 
tříkolový Benz Patent Motorwagen z roku 1886. Chod jeho jednoválce                   Maximálka se pohybovala kolem 50 km/h. 
     připomíná zvuk „stabiláku,“ tříkolka se rozjíždí s překvapující  
          lehkostí. Na snímku je samozřejmě dokonalá replika ☺  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I v bývalé DDR měli svůj „Velorex.“ Nevelkou serii laminátové tříkolky              Teprve několik let je experimentální tříkolce VW.                 
   vyrobila malá berlínská montovna vozidel pro invalidy. Vozítko je                   Pohání ji nejmenší koncernový motor, používaný do 
                         poháněno jednoválcem Simson.      VW Up, zůstalo ovšem jen u prototypu. 
 



 

 

 

   Velikost Mopetty vynikne ve srovnání se sklápěčem    
                            značky Faun.                         
 
Německý výrobce Johann Brütsch vyrobil v roce 1956 
miniserii vozítka Rollera,  ovšem bez úspěchu. Ten měla 
přinést další tříkolka Mopetta (viz snímky). Mrňouska 
poháněl jednoválec 100 ccm o výkonu 2,5 koně. Mopetta 
uháněla až 40 km/h. Zájem ale nevzbudila, vyrobilo se 
pouhých 14 kusů. Zajímavé je, že se jeden dostal i do 
tehd. ČSSR jako vzorek. Ještě v polovině 90. let jsem 
jej mohl v bídném stavu koupit, ale manželka zakázala. 
Stejně bych se tam nevešel. Ale Mopetta je holt 
Mopetta … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rok 1932 přinesl nezvyklou konstrukci širokého a 
  krátkého vozítka německé firmy Pöbel. Vyrobilo se     
    několik kusů tříkolky, kterou poháněl jednoválec 
                                  150ccm.  
                             
 
 
Dalším německým tvůrcem vozítek byl Wilhelm Meyer.  
 Jeho Meyra Sport 400 ccm se v roce 1950 měla stát 
   vozítkem pro invalidy. Mimořádně kvalitní práce se  
   projevila na výši prodejní ceny, Meyra se přiblížila  
           částce za VW brouk. Proto neuspěla. 
 
 



 

 

 

  V době, která již vozítkům nepřála, pokusila se prorazit německá         Východiskem z válečné nouze bylo italské vozítko Revelli Elettro 
firma AWS. Její hranatý model Piccolo poháněl motor Goggomobil.      z roku 1941. Poháněl jej elektromotor, což bylo v době nedostatku 

          Vozítko zůstalo bez větší odezvy, podobně jako pozdější AWS Shopper.        paliva výhodou. Po válce už se výrobu nepodařilo obnovit. 

Vespa (vosa) je pro Italy totéž, čím byl pro nás Velorex. Vozítko známé motocyklové továrny pohání dvouválcový boxer 400 ccm, uložený 
v zádi. Má výkon 14 koní a Vespa s ním dosahuje bezmála stovky. Sympatické vozítko vydrželo ve výrobě od roku 1957 do roku 1961, počet  
                                              vyrobených kusů je téměř 7000. V Itálii má punc kultovního stroje. 

Italská továrna ISO přivedla v roce 1954 na svět vozítko, které se 
později stalo legendou. Původní ISO Isetta se vyráběla v osobním a 
   nákladním provedení, s motorem 250 ccm o výkonu 10 koní. ISO  
       prodalo licenci do několika zemí, ale krom Německa se nikde  
                       nepodařilo tak mohutně rozvinout výrobu. 
 

Zajímavý snímek Vespy a autobusu ŠM 11 vznikl v létě 1967 na předměstí Nice. Podnik zahraničního obchodu Motokov tehdy zorganisoval 
                                     putovní výstavu čs. Busů. 
 



 

 

 

     Jedno z nesčetných francouzských vozítek nese označení                   Snímek z výstavního stánku Rovin. Jedná se o typ D1 z roku 
     Rovin D4. Vyráběli jej v letech 1950 až 1958 bratři Rovinové,            1946, kterým bratři Rovinové začínali. Poháněl jej dvoutakt 250ccm. 
   a osadili jej dvouválcovým boxerem 460 ccm o výkonu 15 koní.  
 D4 je nejúspěšnější model firmy, vyrobilo se jich přes 4000 kusů. 

        V roce 1954 debutoval francouzský Galy Vibel s motorem 
Julien MM 5 je jedním z francouzských výrobků, kterým se podařilo                   250 ccm. Úhledné vozítko se vyrábělo tři roky, 
      dosáhnout větší serie. Je osazen jednoválcem 300 ccm, a s                    počet kusů však nepřesáhl stovku. 
výkonem 10 koní dosahuje 65 km/h. Vyráběl se v letech  1947 – 1949.                            

Fauré je francouzským válečným nouzovým řešením. Pod přísně 
vyhlížející karoserií je umístěný elektromotor, dovolující vozítku 
dojezd 60 km. S koncem války skončila i výroba tohoto zapomenutého 
                                      třímístného vozítka. 



 

 

 

 CHS Chausson je poválečným (1946) výrobkem kdysi světově proslulé francouzské karosárny. Vzniklo jen v malé serii a prodávalo se pod 
               slavnou značkou Chenard & Walcker. Poháněl jej jednoválec 330 ccm. Výrobu zastavil poválečný nedostatek materiálu. 

Záběr z francouzské ulice konce 50. let ukazuje malý Champion, 
        srdnatě bojující s velkoměstskou zácpou. Jeho velikost     
         porovnejte s vedlejší Simkou Vedette. Na rovině mohl 
                     „šampiónek“ uhánět až 80 km/h. 

Champion 400 je úspěšné a pohledné francouzské vozítko, vyráběné v letech 1951 až 1956. počet kusů dosáhl 5460, což je poměrně vysoké  
                                                číslo. Srdcem Championu je dvoutaktní dvouválec 398 ccm s výkonem 14 koní. 

 Ano, nemýlíte se, je to skutečně výrobek Gabriela Voisina, který 
        před válkou dodával jedinečné kusově stavěné osmi- a 
    dvanáctiválce nejvyšším kruhům. Malý Voisin Biscuter pochází  
            z konce 40. let, velké popularity se ale nedočkal. 
 

Ano, i takhle končí sympatická vozítka. Francouzský Mochet GM 125 už asi nikdy nevyužije svých 3,5 koní z 125 ccm objemu, takže se o jeho 
                            rychlosti 50 km/h nebudeme moci přesvědčit. Výroba začala i skončila v roce 1953. 
 



 

 

 

A.L.C.A. je dalším neúspěšným francouzským vozítkem. V roce 1947 byl 
materiál ještě drahý, což se spolu s výrobní náročností podepsalo na 
                       ceně. Vozítko skončilo v propadlišti … 

Trpasličí  francouzská tříkolka Monocar z roku 1936 měla vzduchem chlazený jednoválec o výkonu celých dvou koňských sil! Ale jak je vidět, 
                                  dáma je spokojená … 

 Francouz Henri Lanoy postavil v roce 1951 několik vozítek značky                V polovině 80. let postavila francouzská firma Arola vozík 
    Tractavant. Osadil je motorem 125 ccm, ale výroba skončila,                pod názvem Arola 11. Poháněl jej miniaturní jednoválec 50 ccm  
                                         sotva začala …                       z motokola. Maloseriové vozítko ale narazilo na nezájem. 
 

Britský elektromobil Ford Commuta z roku 1967 byl nositelem velkých nadějí, které zůstaly nesplněny. Zajímavý je jeho srovnávací test, 
                                           kterého se účastnil s českým elektromobilem EMA 1. Commuta beznadějně propadla … 
 



 

 

 

 Nejslavnější britská tříkolka Morgan Threewheeler se držela úspěšné koncepce, započaté již v roce 1909. Nezaměnitelným markantem je  
  objemný vidlicový dvouválec před maskou. Morgany se úspěšně účastnily i mezinárodních soutěží. Dnes se vyrábí tříkolka v retrostylu,  
                                                         doplněná spoustou zbytečností, které přinesla tahle doba … � 

 Britská automobilová manufaktura Allard proslula spíše sportovními modely J2, K2 či J2X, ale v roce 1953 její brány opustila dvacítka 
 tříkolek Allard Clipper s pohonem levého zadního kola. Byly osazeny motorem 350 ccm. Dochovaly se pravděpodobně jen dva exempláře. 

 
Malá britská firma Mabley vyráběla od konce 1. sv. války kuriosní vozítka, čtyřkolky i tříkolky. K pohonu obvykle sloužily stojaté motocyklové 
                             motory o objemu od 300 ccm. Mabley zanikl v 30. letech a jeho výrobky jsou dnes skoro zapomenuty. 
 



 

 

 

Britský Bond vyráběl tříkolky ještě v 70. letech, a to 
v osobitém designu. Jeho Bug dosáhl v letech 1970 až 1974 
počtu 1620 kusů, poháněl jej řadový čtyřválec 701 ccm 
s výkonem 29 koní, který 407 kg těžkému vozítku dovolil až 
120 km/h. 

Britská firma Bond nemá nic společného s agentem 007, je známá produkcí  
tříkolek. Prospekt ukazuje Bond Minicar, vyráběný v letech 1948 – 1965   
   (!!!). Po celý čas byl pod kapotou jednoválec 200 ccm o výkonu 9koní. 

    Britský výrobce Rytecraft dodával vozítka a skůtry. Jeho  
 Scootacar Special z roku 1937 měl vzhled „dospělého“ auta, 
Motor 100ccm a oblíbený byl po celém světě. Snímek pochází  
                                             z Indie.  ^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<< Spíše jako tahač nádražních vozíků vypadá anglický Colliday 
Chariot (kočárek) z roku 1968. Uvezl dva dospělé a po úpravě 
                    sedadel (viz obrázek) ještě dvě děti. 



 

 

 

 
Tříkolový britský Reliant Regal počal v 50. letech úspěšnou řadu 
těchto oblíbených vozítek. Dodával se tradičně v osobní i užitkové  
                                            Versi. 

 
Reliant Robin byl nejen nezbytnou rekvisitou Mr. Beana, ale také  
                    moderním dopravním prostředkem.  

Reliant Robin se dodával jako coupé, STW nebo dodávka. Všechny 
poháněl čtyřválec 750 ccm, později zvýšený na 850 ccm. Výkon 40  
                          koní mu umožnil dosažení 120 km/h. 

 I jeho interier (odhlédneme-li od   jednoduchých sedaček) by mohl 
                    být v každém automobilu nižší třídy. 



 

 

 

    Konservativně pojatý Reliant Regal 3/25 se vyráběl v letech             Kulaté vozítko je britský EEC Playtime, jehož se v roce 1952 
  1964 – 1967. Byl osazený řadovým čtyřválcem 598 ccm, který      vyrobily necelé dvě desítky. Zajímavostí je hliníková karoserie, pohon 
  dával výkon 22 koní. Nejvyšší rychlost lehce přesáhla 100 km/h.   obstarával motocyklový dvouválec Excelsior 250 ccm. Hnané je zadní kolo. 

Anglickou značku AC si spojujeme především s výkonnými Cobrami nebo 
exklusivními 428. Ovšem AC postavil i dvě serie tříkolek. AC Petite   
první řady z let 1953 až 1955. Vzniklo bezmála 6000 kusů, poháněl je  
      britský jednoválec 353 ccm, výkon 7 koní, maximálka 80km/h. 

 Konservativní Gordon De Luxe nemůže pocházet odjinud, než 
z Anglie. Ve výrobě setrval od roku 1954 do roku 1958. Byl 
osazen jednoválcem 197 ccm, a i přes nevelký výkon 8 koní mohl 
          jet až 70 km/h. Celková produkce činí 500 kusů. 
 
Tradiční značku Hillman si spojujeme nejčastěji s Minxem, 
Impem či Hunterem. Ovšem v roce 1955 postavil Hillman několik  
  prototypových kusů, které vybavil motorem 600 ccm, a nazval  
                 Slug. Bohužel, k výrobě nedošlo. 



 

 

 

  Pokud vám britský Trojan přijde povědomý, může za to licence od   
  Nadčasově řešené anglické vozítko Rodley vzniklo v roce 1954,         firmy Heinkel. Na snímku je řada Trojanů Trike, které pořídil prestižní 
    ovšem v provozu se objevilo tolik závad, že výrobce rychle               londýnský hotel May Fair pro své hosty. Ti nechali Bentleye a RR 
                                  zastavil produkci.       v garážích a vyrazili za nákupy v malých Trojanech … 

Ze Španělska pochází vozítko Krofton – jakási variace na terenní 
auto. Ovšem Krofton má pod kapotou pouze dvoutakt 250 ccm a 
               poháněnou samozřejmě jen jednu nápravu. 
 
Kulaťoučký a usmívající se španělský Junior R3 pochází z roku 
1955. Výrobcem je barcelonská firma Reina, počet kusů se zastavil 
na 18. Pohon zajistil motor Villiers 125 ccm, později 200 ccm. >>> 
 

Továrna Motores y Motos S.A. z Barcelony představila konvenčně 
  řešenou tříkolku v osobní i užitkové versi, s motory 125 až 500 
             ccm. Vozítko se jmenovalo Rana Furgoneta.   V roce 1953 vyrobila malá španělská firma Gaitan několik 

                                          několik vozítek Gaitan Tri, poháněných jednoválcem 125 ccm. 
 

 



 

 

 

Kulaté holandské Bambino je licencí německého Fuldamobilu. 
Představuje nepříliš úspěšný pokus o výrobu holandských vozítek. Je 
            poháněno jednoválcem 192 ccm německé produkce.   

  Z norského Hamaru pochází vozítko Hagen Electric. Několik jich  
    vzniklo v roce 1944, poháněl je elektromotor o výkonu 6 kW. 

I největší americký výrobce opakovaně zkoušel vstoupit na dosud  
neprobádanou půdu tříkolek. Dokladem je ojedinělý koncept GM XP   
               511 z roku 1969. Poháněl jej řadový šestiválec.  
 
 
<<<Town Shopper je výsledkem jednoho z desítek pokusů o stavbu  

     amerického vozítka. Malou serii zhotovila kalifornská firma Carter Motor Corporation ze San Diega. Ani Town Shopper nezaujal … 

          Svérázná, ale nikoli ošklivá tříkolka Griffin vznikla v USA 
  v předvečer 2. sv. války. Údajně měla ambice na seriovou výrobu, 
                    válečné události zřejmě rozhodly jinak.  
 
 
 
<<< Přes zjevnou inspiraci Evropou je americký Bobbi Car z poč. 50.         
                                          let neúspěchem. 

 



 

 

 

Padesátá léta přinesla mimo jiné i svérázné konstrukterské 
počiny Američana Davise. Z množství jeho výtvorů 
představujeme prostornou a velmi obratnou tříkolku, která se 
dokonce objevila v menší serii. Nakonec však převládla čtyři kola 
                                  a výroba skončila … 
 
 
Většinou každý řekne: „To se mi jen zdá …“ Ale nezdá, tříkolka 
konstruktera Davise byla skutečností. Pocházela z Jeepu MB, 

který samozřejmě ztratil veškeré 
terenní schopnosti. Mr. Davis postavil 
dva nebo tři kusy (údaje se 
rozcházejí). Jedna tříkolka se 
dochovala. 
 
 
 
 
Také USA mají své BMW – za 
zkratkou se ale skrývala hollywoodská 
firma Boulevard Machine Works. 
V roce 1960 se pokusila o stavbu 
vozítka, nazvaného celkem nenápaditě  
  Microcar. Na snímku je ve srovnání 
      s Lincolnem Continental. vvv 
 

  Američan Bob Shotwell postavil již v roce 1935 tříkolku s názvem 
     Philbert. Poháněl ji motocyklový motor Indian. Do serie nešla,  
            Shotwell se dále věnoval jen opravám motorů. 



 

 

 

 Tradiční egyptský autovýrobce Ramses, licenčně svázaný 
s německou firmou NSU, postavil v roce 1965 zkušební serii vozítka     Dnes již zaniklá japonská firma Cony představila na přelomu 50. 
   Ramses Cabrio. Poháněl jej motor NSU, úhledný vozík se ale do          a 60. let vozítko Cony Guppy. Dodávalo se s osobní nebo dodávkovou 
                                      výroby nedostal.           karoserií. Poháněl jej dvouválcový boxer 356 ccm o výkonu 17 koní. 

 
Suminoe Seisakuio se nazývá japonské vozítko, vyráběné v letech 
1954 až 1955. Vzniklo několik set kusů, japonští sběratelé se prý pídí 
 po každé stopě. Vozítko poháněl dvouválec 350 ccm o výkonu 12,5 
                                                    koně. 
 

     Tenhle úhledný vozík slyší na jméno Mikasa Sport, pochází                 Indická firma Autonagar postavila v roce 1960 desítku vozítek 
      z Japonska, a v letech 1957 a 1958 bylo vyrobeno několik               Radgavaiah, poháněných dvoutaktním jednoválcem 250 ccm. 
    desítek kusů. Pod kapotou je dvouválec 600 ccm, pohánějící                     Příčinou ukončení stavby byla údajně velká poruchovost. 
   přední kola. Zajímavostí a raritou je dvoustupňová automatika. 



 

 

 

Druhý pokus o vozítko podnikla Čína v roce 1959. Nazvala jej Haiyan, 
vyráběly jej autobusové opravny v Shanghaji, bylo osazené dvouválcem 
400 ccm a karoserie byla opět koncipována pro taxislužbu. Haiyanů se 
                                však zhotovila necelá dvacítka. 
 
 
 

První čínský pokus o vozítko se jmenuje Leap a pochází z roku 1958. Karoserie, podobná plážové, byla určená zejména pro taxislužbu namísto 
rikš s lidským zápřahem. Vozítko poháněl jednoválec 250 ccm. Po vyrobení 90 kusů se produkce zastavila, Leap byl totiž tak nekvalitní, že se  
                                                                                         za jízdy rozpadal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   A na samý závěr jednu předválečnou americkou konstrukci nejasného původu … 



 

 

 
Pro radost 
 
   Na jaké automobilové legendy 
z osmdesátých let si vzpomenete? BMW 
M1 a M3 E30, Porsche 959, Ferrari F40, 
BMW 635CSi, Mercedes-Benz W 
126 500SEC AMG…….a spoustu dalších. 
A vzpomenete si i na vůz, jenž se vyráběl 
dlouhých dvacet let, který držel krok 
s Ferrari a Lamborghini, a který je dnes 
neprávem opomíjený? Získal pověst 
nekvalitního stroje, který si závady 
vymýšlí sám. Dodnes je podle mne 
jedním z nejhezčích anglických 
automobilů. A pod štíhlou kapotou se 
skrývá nejvyšší motorová záležitost - 
vidlicový dvanáctiválec. Usedněte s námi 
za volant anglické aristokracie ve sportovním vydání. Vítá Vás jeho excelence Jaguar XJS V12.    
   
   Po několika dnech v SIMCACENTRU, které Jaguar strávil „na heveru“, přišel den, kdy silnice oschly, 
sluníčko vykouklo zpoza mraků a i vůz byl připraven na první vyjížďku po dlouhé době odpočinku. Bylo na 
čase, protože nový zájemce o tento skvost již netrpělivě vyklízel místo v garáži…a to ještě dříve, než jsem 
stihl vůz dát do inzerce. Takže naposledy zkontrolovat náplně, tlak v pneumatikách, do kufru pro jistotu dát 
basičku s nářadím a malý kanystr s benzínem (kdyby chtěl palivoměr lhát ☺). Pak již nic nebrání na vůz 
připevnit testovací značky a vyrazit! 
   Na první pohled si všimnete milé usměvavé „tváře“ sportovního Jaguaru. Netradiční oválné světlomety, 
připomínající staré Lamborghini, doplňují uzoučkou masku. Linie Jaguaru vůbec působí velmi štíhle. Ani se 
nechce věřit, že se pod kapotou skrývá dvanáctiválec. Dlouhá je tedy dost, ale postrádá výšku. Ale vejde se 
pod ní všech 285koní. Zajímavá je aerodynamická zádní část, kdy odvodu vzduchu pomáhají protažené 
zadní sloupky, podobně jako u Tatry 613. 
   Trochu zbytečně komplikované jsou kliky dveří, kdy nezmáčknete celou kliku, ale jen její pravou část, a to 
směrem nahoru. Pro usednutí se musíte hoooodně skrčit, přeci jen výška vozu 1,2m není z těch největších. 
Uvnitř Jaguaru na Vás ale dýchne anglická klasika, dřevo a kůže. Kůže je pravá, dřevo ne. Sedačky jsou 
sportovně tvarované s patřičnou tvrdostí a dobrým bočním vedením. Kdesi za širokým tunelem pro 
automatickou převodovku je prý i sedačka pro spolujezdce. Vzadu je ještě lavice, zřejmě pro yorkshirského 

teriéra ☺. Anglická ergonomie v Jaguaru XJS stojí za 
starou bačkoru. Páčky na blinkry a stěrače najdete od 
volantu asi půl metru, knoflíky pro autoradio jsou 
skoro stejné jako od topení a hned vedle sebe, takže 
když si chcete přitopit, rozladíte si svoji oblíbenou 
písničku.  
   Po otočení klíčkem pošlou benzínové pumpy pár 
litrů paliva do velkého dvanáctiválce a auto chytá 
pravidelným během. Otočný spínač na světla nabízí 
víc možností než ovladač od televize, ale nakonec po 
přečtení písmenek a obrázků na knoflíku ovladače 
rozsvěcuji, na páce voliče řadím „D“ a Jaguar 
neslyšně opouští dílnu. 



 

 

   Hned po pár desítkách metrů poznávám jedno velké plus anglické šelmy a jedno velké minus. Největším 
plusem je neuvěřitelně kvalitní odhlučnění vozu. Mercedesy, Ferrari, BMW z těch samých let jsou 
hooooodně pozadu. I při stokilometrové rychlosti není motor naprosto vůbec slyšet. Na křižovatkách se vždy 
mrknu na otáčkoměr, abych se ujistil, že je motor v chodu. Dvanáctiválec je velmi příjemně pružný a 
výborně sladěný s automatickou převodovkou. S ohledem na prodělané opravy jsem nepřekročil 
stokilometrovou rychlost. Ale i tak byla kultivovanost tohoto agregátu znát.  

   O převodovce jsem se zmínil, ale pro její lepší hodnocení nebyly podmínky. Vůz je obutý na letních 
pneumatikách a přišlápnout kick-down na konci února, kdy na zadní nápravu posílá dvanáctiválec všech 
svých 295koní, rozhodně není nejlepším nápadem. 
   Největší mínus u Jaguaru je řízení. Technici z Coventry se zřejmě inspirovali na Matějské pouti, neboť ze 

všeho nejvíc mi řízení XJS-ky připomíná autíčka na autodromu. Řízení 
nedává žádné informace o poloze kol a vy se jen můžete domnívat, že jsou 
nasměřována tam, kam potřebujete. Na dálnici to jistě nevadí a po okreskách 
s tímto skvostem nikdo 
závodit nebude, ale stejně…. 
Prostě řízení má ode mne nula 
bodů. 
   Co se brzd a přilnavosti 

podvozku týče, nebylo toto rovněž bráno na zřetel vzhledem 
k již zmíněným podmínkám. 
   Vraťme se tedy zpět k autu jako takovému. 2+2 místné 
coupé se solidním zavazadlovým prostorem je jedním z méně 
žádaných vozů, a to i přesto, že se vyrábělo prakticky 20 let! 
Tomu odpovídají i ceny a pětilitrový dvanáctiválec si můžete 
pořídit už od nějakých 10 000,-E. Kromě coupé se vyráběl i 
cabriolet, ale ten stojí podstatně více.  
   Jak svezení v anglickém Jaguaru XJS V12 shrnout? 
Nevím…. Má jak své zápory, mezi něž patří údajná kvalita, 
množství elektroniky, mizerné řízení, tak i klady. Je krásný, 
má vidlicový dvanáctiválec (takové motory se dnes již 
nedělají) a nestojí moc. Co převáží, je už na každém 
potenciálním zájemci. Podle mne je prostě krááásný. Ideální 
auto pro radost.        
              
                     Text a foto: Michal Primák    



 

 

 

Chevrolet Camaro – kupní 
poradenství 
 
Jedna z nejpopulárnějších amerik vůbec, 
zlatý důl GM a divise Chevrolet, doposud 
nabízená v tisících inserátů (nemluvě o nové 
retro řadě) – jak se dá koupit, aniž byste si za 
hromadu peněz dopřáli ruinu? Pokusíme se o 
několik tip ů … 
 
   Především bych chtěl vyvrátit mylný dojem, 
že KAŽDÉ Camaro je sportovní vůz. To je 
velký omyl a podíváte-li se na parametry 
Camara Berlinetta z 2. poloviny 70. let, budete 
hned vědět, o čem mluvím – a to jsem úmyslně 
nejmenoval základní šestiválcovou řadu (i když 
se svého času pod kapotou Camara objevily i 
čtyřválce � - to už je zvrhlost …) Takže tedy: 
   Rok 1967 se do dějin General Motors zapsal 
zlatými čísly: jednak z pásů sjel stomiliontý vůz 
koncernu, ale hlavně se objevila zbraň proti 
konkurenčnímu Fordu, s nímž Chevy vedl zákopovou válku již od nepaměti. Konečně měl GM něco, co 
mohl nabídnout jako alternativu Mustangu. Trucky s poschoďovými návěsy rozvážely náklady novotou 
vonících Camar do prodejen a zejména mládež našpicovala uši. Od té doby zůstalo bestsellerem, a třebaže 
mu přelom tisíciletí nebyl příliš nakloněn, zůstalo dodnes ikonickým modelem. Zejména jeho verse z 70. let 
(LT a Berlinetta) zůstávají dodnes „nástupními“ modely pro velkou část fandů American Way of Life, což 
platí samozřejmě i u nás.  
   Poté, co v létě 1964 debutoval dlouho očekávaný Mustang, neměl Chevrolet protizbraň. Corvair 
s motorem vzadu ani v nejmenším nemohl otřást posicí nového Fordu, model Chevelle už byl také nějaký 
den na trhu a jeho modernisace by nepřinesla očekávaný efekt. Takže vedení koncernu rozhodlo o 
částečném útlumu výroby Corvairu a zakrátko vrhlo na trh výzvu jménem Camaro – s tradiční americkou 
koncepcí a samozřejmě ve stavebnicovém stylu, který umožnil velké množství kombinací doslova „na 
míru.“ Jeho tvůrce William Mitchell, druhý muž v hierarchii vedení designového studia (navrhl i Pontiac 
Firebird) si nechal zpracovat výsledky průzkumu zejména mezi mladou generací motoristů, z čehož pak 
vyvodil nabídkové trumfy GM: dravý vzhled, motorová paleta od šestiválce po dinosauří V8, celkem 122 
položek příplatkové výbavy a cenu, začínající na 2466 USD! Bingo! Zákazníci si podávali dveře a jen 
v prvním roce se prodalo 220 000 Camar, které se rychle staly fenoménem, zaplavily americká města i 
highwaye a svým výkonem donutily okresní šerify zamyslet se nad motorisací policejního vozového parku 

☺. Třebaže se GM oficiálně neúčastnil 
závodů, byla tu velká skupina amaterských i 
profesionálních závodních stájí, a když 
Chevy zvítězil v serii TransAm SCCA, 
nadvláda Mustangu se zhroutila. Závodní 
Camara byly doslova bestiální stvoření – 
v soutěžích NASCAR, Stock cars a Can Am 
se objevilo 70 Chevroletů ZL1 s motorem 
427 cui. A výkonem přes 600 koní!  



 

 

 

   26. února 1970 debutuje 
druhá generace čím dál tím 
oblíbenějšího auta, ovšem 
začalo se smrákat nad 
velkoobjemovými motory. 
Uřvaní trhani a různé jiné 
ekologické bojůvky zaútočili 
všemi prostředky na Kongres, 
jehož tradičně strachy 
předposraní členové schválili 
takměř vše � … Počet 
sportovních variant doznal 
omezení, i když to na vizáži 
nebylo příliš poznat. Agresivní 
a nesmlouvavý výraz Camara 
byl podtržený delší kapotou a 
brutálnější přídí. Motorisace 
začínala jako obvykle 
„beránčím“ šestiválcem a 
končila VéOsmičkou o výkonu 
325 koní. Mnozí pořád ještě 
nezaznamenali hrozící 
nebezpečí ekomaniaků a 
trávožroutů.  Modelový rok 
1970/71 znamenal rozšíření 
nabídky: mimo běžné verse 
Standard nabízel GM i model 
Rallye Sport (RS) a Super 
Sport (SS), rozeznatelný dle 
děleného předního nárazníku. 
Zlatým hřebem se stala 
vzpomínka na opravdový 
motor – model Z28, který měl 
pod kapotou Big Block 396 cui 
s výkonem 325 koní. Další rok 
přišla pouze kosmetická 
inovace (pozměněná maska) a 
řadový šestiválec opustil 
motorový prostor základního 
modelu a dodával se jen na 
přání. V roce 1973 se uzavírá 
historie Super Sportu, do 
vzniklé nabídkové mezery 
poslal koncern bohatě a 
luxusně vybavené Camaro LT 
(Luxury Touring). Mimo drobného faceliftu přídě spočívaly hlavní změny v hanebném seškrcení 
kompresního poměru a výkonu. Špičkový Z28 se výkonově zastavil na 247 koních … Nastaly smutné časy 
pro fanoušky krásy motoru a výkonu, zatímco vepřové hlavy, zbarvené ekologicky zeleně, se samou radostí 
zfetovaly do bezvědomí … 



 

 

 

   Další modelový rok přinesl karosářské změny, díky nímž je tato generace patrně nejznámějším a také 
legendárním Camarem. Snad každý viděl zapuštěné světlomety v sešikmené přídi, široké nárazníky a zadní 
okno, protažené do boků. Špičkový Z28 zmizel bez náhrady, zůstává jen Standard, LT a RS. Další tragickou 
motorovou proměnu přinesl rok 1976. Novinkou byl pětilitr 305 cui. s výkonem 140 koní – ano, čtete dobře 
– během několika let se „podařilo“ koncernu zničit motory jejich uškrcením bezmála o dvě stě koní … �. 
Chabou náplast přinesl rok 1977, a sice návrat Camara s legendárním označením Z28, ovšem pod kapotou 
slavného jména pracoval V8 350 cui. s ubohým výkonem 188 koní. Ještěže se zároveň vyrojilo množství 
ladičských firem, jejichž technici vraceli Camarům bývalou potenci, k radosti majitelů a k nelibosti 
zoufalců, slintajících nad alternativními pohony. 
   Rok 1978 přinesl další karosářský facelift, tentokrát významnější: Camaro dostalo novou příď (tzv. brejle) 
a záď, obojí z plastu, který měl fungovat jako prvek, absorbující bez poškození malé nárazy. Ovšem ze 
zkušenosti vím, že takový „přínos“ byl silně diskutabilní, protože „brejle“ často praskaly a musely se 
vyměnit při sebemenším poškození jako poměrně finančně náročný celek. Není nad ocelovou traversu, že … 
Když už teda vpředu není kus 
kolejnice … ☺. Novinkou se 
stala karoserie Targa (T-Top), 
nahrazující cabriolety, které 
nepřežily konec první generace.     
Odnímatelné střešní díly byly 
plastové. Modelový rok 1979 
přinesl nové označení Berlinetta, 
zatímco LT končí. To je 
prakticky celý životopis této 
řady, neboť až do příchodu IV. 
generace (tzv. plasťáku) v roce 1981 již nic nového nepřišlo … Snad jen výměna řadového šestiválce za V6 
v roce 1980, ovšem nabízí se otázka, komu takové auto bylo určeno … 
   Camar II. a III. generace se prodalo přes dva miliony kusů a Chevrolet potvrdil a upevnil svou posici na 
trhu. Jiná situace panovala v Evropě, kde „díky“ progresivnímu zdanění (čí hlava dostala tenhle hovězí 
nápad? Nebyl to zárodek EU?) si mohlo dovolit takový vůz (i další americkou produkci) jen menší množství 
nadšenců. Samozřejmě mimo oficiální zastoupení existovalo i značné množství tzv. šedých importerů, a 
mnozí si svůj vysněný vůz dovezli tak řečeno na vlastní pěst. Musíme podotknout, že za cenu Camara Z28 
poslední (podmotorované) serie byl k dostání Mercedes-Benz 280 SL, Alpine A 310 nebo s menším 
doplatkem Porsche 911. Na druhé straně je ale pravda, že Camaro nikdy nebylo koncipováno pro Evropu – 
ani rozměry, ani výkonem, ani jízdními vlastnostmi. Zbývá jen dodat, že nejvíc se jich dostalo do 
Skandinávie, zemí Beneluxu a tradičně do Švýcarska. 
 
Tak se nyní podívejme na Camaro podrobněji: 

KAROSERIE 
   Nepodléhejte falešným představám a útěšným slovům. Camaro je klasický 
americký vůz, „sekaný“ v obrovských seriích s proměnlivou kvalitou. Ta je na hony 
vzdálená zpracování, na které jsme zvyklí z Evropy. Životnost ameriky je poctivě 
plánována na dva roky v běžném provozu, příp. o rok déle. A tomu je podrobeno 
skoro vše. Pokud při obhlídce najdete špatné slícování kapoty, dveří a blatníků, 
nemusí to nutně znamenat fušerskou opravu bouraného předku, ale standardní 

vzhled, ve kterém vůz opustil továrnu. Camaro má několik typických slabých míst, která je potřeba důkladně 
prozkoumat: zadní podběhy, které bývají semeništěm korose, také krycí plech u nádrže, dno zavazadelníku – 
tam si můžete všimnout prorezlých otvorů na levém i pravém zakrytí kola – tam všude rejdí hnědý mor! 
Pozor na kliky! U opotřebovanějších vozů se rády lámou uprostřed! Věnujte pozornost i páskům, 
přidržujícím nádrž. Mezi nimi a dnem nádrže se usazuje vlhkost a nečistoty, na což přijdete zpravidla při 



 

 

 

výměně listů odpružení – při zpětné montáži už nádrž většinou netěsní … Teď se podíváme na dveře: jsou 
široké, těžké a masivní – ovšem, hned po prvním otevření proklepejte prahy. Raději více než méně … Dále 
prozkoumejte oba zadní sloupky v místě napojení na ponton karoserie – to je další „nemravné“ místo. Pokud 
některý z předchozích majitelů nevěnoval dostatek pozornosti gumovému těsnění dveří či zavazadelníku, 
budete muset v rámci renovace vyměnit profily, které bývají často zteřelé a zničené. Dnes se již dodávají 
v metráži, takže – pokud nechcete originální sadu – máte tuto možnost z druhovýroby. Totéž platí o těsnění 
kolem Targa střechy či posuvného střešního dílu – tato místa prosakují zpravidla všude. Poslední rada se 
týká lepeného (s napnutím) předního okna, které i při malém zatížení vyskočí. 
 

MECHANIKA, ELEKTROINSTALACE 
   Americké V8 jsou tradičně klidné, robustní, snášející zátěž a 
trvanlivé (ovšem nesmí se dostat do ruky českému kutilovi �). 
Ideální je motor, který pracoval jen v nízkých otáčkách (tzn. bez 
prudkých startů, „gumování,“ a v rámci povolené rychlosti). Jenže 
právě to bývá u Camara, které vystřídalo několik majitelů, jen 
těžko splnitelné. Uvědomte si, že ameriky mají sice slušný 
„krouťák“ i zrychlení, ovšem dlouhodobá maximálka jim nesedí. 
Držíte-li Camaro „pod plným plynem“ několik desítek (nebo nedej 
Bože stovek) km, v důsledku přehřátí motoru se mění hladina 
oleje. Většina Camar má „krátké“ zpřevodování a nejlepším 
postupem bývá výměna zadní nápravy za „dlouhou“ a instalace 
přídavného olejového chladiče. Sami byste mohli poznat, že v létě 
v dopravní zácpě nevařily jen škodovky, ale i ameriky – kus 
detroitské oceli se prostě nedá v takovém případě uchladit (rovněž 
osobní zkušenost). Největším problemem je upravovací mánie, 
která postihla celý svět a drtivou většinu Camar. Majitelé si 
neuvědomují, k jakému provozu je auto určené a vhodné, a 

drahým motorovým kitem vozu často ublíží (nemluvě o odpudivém vzhledu). Rovněž se přimlouvám za 
originální duální výfuky, „roury od kamen,“ vedené pod prahy ani nevypadají hezky, ani nemají ten správný 
zvuk. Pokud máte na Camaru ještě originální výfuk (či výfuky), podívejte se na druhý „hrnec“ – ten zrezne 
nejdříve. Další slabinou motoru je náchylnost k netěsnostem. Ztráta oleje se nejvíce projevuje na olejové 
vaně a simmeringu klikové hřídele. Zachovalý a původní motor pracuje v oblasti spotřeby 12 až 15 litrů. 
Bohužel, po najetí cca. 100 000 mil se u karburatorů projevují defekty a tím prudce vzroste spotřeba. Prvním 
příznakem bývá neochota motoru nastartovat za studena. Montovaný Rochester Quadrajet raději nechte 
prohlédnout zkušeným mechanikem. Klimatisace vám zpříjemní jízdu v horku. Paradoxně nejhůře jsou na 
tom Camara, prodaná jako 
nová v Evropě, protože 
většina řidičů klimatisaci 
naplno nevyužije. Čerpadla 
tak bývají zarezlá nebo 
zcela demontovaná. Totéž 
platí i pro katalysator. 
Camara od modelového 
roku 1970 bez problemů 
jezdí na bezolovnatý 
benzin. Při pohledu zezadu 
stojí některé vozy nakřivo 
– většinou v důsledku 
prasklého listu odpružení. 



 

 

 

Zlom bývá v místě dotyku s nápravou a je málokdy viditelné. Přední osa vyžaduje především kontrolu všech 
gumových částí. Ještě nahlédneme dovnitř: můžete se setkat s vyskočením vnitřní kliky dveří – madlo a 
opěrka ruky tvoří jeden celek, vzhledem k hmotnosti dveří řidič často používá k zavírání a otvírání velkou 
sílu, a plastové části se brzy „ochodí.“ Nezapomeňte, že Camaro nemá luxus a trvanlivost Imperialu – je to 
americká lidovka v pravém slova smyslu. Přední sedadla bývají většinou prosezená „nadoraz,“ jejich 
náhrada ve stejném odstínu může být obtížnější. Údajně nejméně dostupná jsou celočerná sedadla. Středová 
konsole může vykazovat zlomy, ovšem to je jev, známý z téměř všech levnějších amerik. Rovněž vrchní 
část přístrojové desky (zejména od ročníku 1978) je méně kvalitní, a tím i náchylnější k lámavosti nebo 
zvlnění.  
   Elektrika je robustní, jednoduchá a spolehlivá, pokud se v ní nevrtal nějaký „fachman,“ bývá 
bezproblemová. Poslední pohled věnujte zadním skupinovým svítilnám. Těsnění krytu je nekvalitní, takže 
již pouhým pohledem zjistíte vniknutí vody. 
   Ovšem největším „kamenem úrazu“ bývají sami majitelé, jejich neodbornost, bezohlednost či nedostatek 
péče. Průměrné Camaro III. generace mívá i sedm majitelů, mnohdy po celé Evropě.  

DÍLY A CENY 
   Zásobování náhradními díly patří u Camara mezi potěšující skutečnosti. Nabídka 
dílů je ohromná, nejen v USA, ale i v Evropě – navíc za výhodné ceny. Počínaje 
šrouby až ke kompletnímu motoru seženete vše. Pravdou ale je, že některé 
speciální kousky bývají dost drahé, speciálně bižuterie pro SS, RS a Z28 
(emblemy, nápisy, lišty, nárazníky). Dostupnější možností je nákup použitých dílů.  
   Stejně široký a rozmanitý je (bohužel) výběr doplňků pro tuning. Proto je velmi 
obtížné najít panensky čisté, krásné a nezprzněné Camaro v původním stavu. 

Originální stav auta je i u Camara určujícím cenovým faktorem, mrzáků na širokých kolech, se zdviženými a 
podkopnutými záděmi, s podprahovými výfuky a podobnými „krásami“ je všude jak nas…no �.  
   Cenová hladina dostupných vozidel je naprosto různorodá, od naprostých vraků za pár set Eur až po 
špičkové zachovalé a atraktivní modely v sedmiciferných částkách.  
 
   Camaro je jedním ze symbolů amerického autoprůmyslu a obdivovatel sportovního flairu by měl nějaké 
vlastnit. Nebojte se jej, pokud si nekoupíte prohnilou, vykytovanou a motoricky vyřízenou mršinu, odvděčí 
se Vám Chevy za péči automobilovým kamarádstvím, stane se Vašim nerozlučným druhem a bude Vám 
poskytovat pořádné porce zvukové nadílky osmiválce, kdykoli si budete přát. Go on!!! 
 
                                    Text: Pavel Kopáček  Foto: Archiv Pavla Kopáčka   
 

  



 

 

 

 

Autíčko do kapsy    
 
   V nové rubrice Vám chceme představit 
bohatou historii české či československé výroby 
automobilů. Dnes vyrábíme vozy Škoda, a 
montují se zde zahraniční značky koncernu 
PSA s Toyotou a Hyundai. Podstatně 
zajímavější než dnešní produkce je pro nás 
historie. A ne ledajaká! V minulosti zde bylo 
několik set výrobců automobilů dnes 
neznámých značek. Jednou z těch 
zmapovanějších značek byl Gatter. Že 
neznáte?  
 
   Willibald Gustav Gatter (1896-1973) snil ve 
dvacátých letech o výrobě automobilů. Tehdy byl 
automobil výsadou bohatých. Gatter chtěl vyrábět 
auta pro všechny. V jeho představách figuroval 
nejen malý, nenáročný a hlavně levný automobil, 
který by skýtal víc než motocykl, ale i mnoho 
dalších variant včetně užitkových vozů.  
   Prvním prototypem byl v roce 1925 (některé 
prameny uvádí rok 1927) model „Schreckenstein“ 
(německý název hradu Střekov).  Čtyřmístný vůz sklidil zájem svezení se chtivých zájemců. Pod kapotou 
sportovního kabrioletu byl vodou chlazený čtyřválec, podvozek byl vlastní konstrukce. 
   V roce 1930 Gatter začíná v severočeské obci Zákupy s výrobou. V sedmi lidech začínají s modelem, 
který označovali jako „Kleine Gatter“ (malý Gatter). Opět používají svůj podvozek s některými 
patentovanými prvky. Vůz vážil, dnes těžko uvěřitelných, 220 kilogramů! Motory využívá od jiných 
výrobců. Pro malého Gattera využívá anglický dvoudobý jednoválec Viliers o obsahu 350ccm a výkonu 9k. 
Automobil měl maximální rychlost 60km/h a jeho cena byla 12 800,-Kč, což byla poloviční cena než u 
konkurenčních značek. Že se jednalo skutečně o malinký vozík, ukazují jeho rozměry. Délka byla plných 
2,6metrů a šířka celý jeden metr. Jednoduchost a nenáročnost vozu umocňovala i spotřeba, která byla dle 
dobových prospektů 5litrů/100km.  
    Již o rok později rozšiřuje svoji továrnu a v roce 1932 začíná i s vlastními motory. O jeho vozy je velký 
zájem, firma se utěšeně rozrůstá. Další rok představuje nový model, vybavený již vlastním, vodou 
chlazeným motorem, převodovka se chlubí již i zpátečkou a pohon řetězem je nahrazen spojovací hřídelí. 
Hmotnost vozu po úpravách stoupla na stále zajímavých 340kg a cena na 15 800,-Kč. Obě hodnoty byly ale 
stále nižší než u konkurence. 
   Přesto, že Gatter nabízí zajímavou hodnotu nenáročného a levného vozu s minimálními nároky na údržbu 
a kvalitu svých vozů dokazuje úspěšnou účastí na mnoha motoristických podnicích nejen v Československu, 
ale i v zahraničí, prodejní čísla klesají. Gatter –autopodnik Zákupy se dostává do finančních problémů, 
kterým Willibald Gatter neúspěšně čelí. Rok 1936 je posledním rokem této značky, firma je v exekuci 
prodána a Gatter se se stěhuje do Německa. 
   Ještě po druhé světové válce se Willibald Gatter nevzdává naděje na malý jednoduchý automobil, který je 
potřeba opět. Na počátku roku 1950 vytvořil další prototyp malého levného vozu, ale k výrobě měl hodně 
daleko. Možná i proto, že vzhled vozu se stále blížil třicátým létům. 
   Celkem se vyrobilo údajně  těžko uvěřitelných cca 1650 vozů této značky. Valná většina jich byla prodána 
do Německa. Nedozvíme se již, zda bílý Gatter pana Berana z Českého Dubu je jediným dochovaným 



 

 

 

vozem této značky, nebo zda ještě i dnes, v některé z českých či německých stodol, dvorů či garáží odpočívá 
malé vozítko, které se zapsalo do dějin nejen československého motorismu. 
 

           Text: Michal Primák              Foto: Archiv Michala Primáka                        

    W.Gatter se svým prototypem, pojmenovaným podle hradu                                      Kleine Gatter, model 1930 
                   Střekov, který je v pozadí snímku.        

      Model 1933 se vyráběl od roku 1932. Toto provedení se                       Provedení podvozku Gatteru ročníku 1933. 
                             v jednom kuse dochovalo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           Ještě počátkem padesátých let Willibald Gatter zkoušel prototyp  
            nového malého vozu, ale zůstalo jen u prototypu.  



 

 

  

 

 
                    Máte zájem o prodej Vašeho veterána? 
        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.   

Případně jsme schopni zajistit dopravu odtahovým vozem   

 
Prodáváme auta z let 1945 - 1990 

 
 

Email: michal@simcacentrum.cz 
Tel: 603 710 537 

 
 

Všechny vozy na této stránce jsou již prodané. 

Pokud máte zájem o podobný vůz, kontaktujte nás. 

  
 
 
 

 
 
  

Tel: 603 710 537 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

 

Časopis VETERÁN nabízí komerční inzerci za zaváděcí cenu 5000,-Kč za jednu A4 inzerce. 
V každém časopisu je přípustná pouze jedna strana inzerce, takže budete mít jistou exkluzivitu. 
Obsah inzerce podléhá schválení redakce. Inzerovat možno produkty nebo služby související 
s historickými vozidly nebo s jejich stylem.   
 
Pro komerční inzerci nás kontaktujte na emailu michal@simcacentrum.cz 
 
Veškerá starší čísla našeho časopisu najdete na našich webových stránkách v sekci „Starší čísla“. 
 
Veškeré fotografie, používané v našich časopisech jsou naše vlastní nebo prospektové, pressfota a 
materiály tiskových oddělení a fondů výrobců na které není copyright. Nikdy jsme nepoužívali, 
nepoužíváme a používat fotky z internetu nebo fotky jiných autorů bez jejich souhlasu! Veškeré 
články jsou naše vlastní. 
 
V případě zájmu můžete psát o svém veteránu do rubriky „Z pera čtenářů“. Vaše články rádi 
otiskneme.  

 
Časopis VETERÁN byl, je a bude zdarma pro všechny příznivce historických vozidel, veteránů a 
vůbec všech starých aut ☺☺☺☺.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum 
 

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

 
Simcacentrum provozuje společnost FINTALK Invest s.r.o. 

Redakce: Pavel Kopáček, Michal Primák 
 

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