
 

 

                      Retro Classic Stuttgart                                                Příběhy aut 

a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 

 

 

 

 
Vážení příznivci našeho časopisu, milí čtenáři a čtenářky,  
 
snad je zbytečné opakovat slova o naší radosti z každého vašeho dopisu – samozřejmě i kritického – takže 
co bylo jednou řečeno, platí navždy. Já bych se dnes na prvních řádcích našeho nového čísla chtěl věnovat 
takové zdánlivé maličkosti, a to je naše redakční účast na srazech a setkáních. 
   Když si proberete všechny velké a nekonečným množstvím informací těhotné servery, dojdete k názoru, 
že se toho tady děje opravdu hodně. Máte pravdu, samozřejmě – jenže tu je jeden zakopaný psík. Třebaže se 
pojedeme podívat na proslulé a někdy gigantické akce (Zbraslav, Křivonoska, Roztoky, Žižkovská čtvrtmíle, 
apod.), mnohdy v tom nenacházíme to, co dělá sraz kamarádským a nezaměnitelným. Víte, na takové 
monstrakci se nedá ani pořádně fotit, ani udělat zajímavý rozhovor, o nalezení kamarádů ani nemluvě. 
Mimoto si všechna data můžeme zjistit nejméně rok dopředu … 
   A teď se konečně dostávám k onomu zakopanému čtvernožci, protože o akcích, které máme nejraději, se 
z velké většiny nedozvíme. Jako příklad bych uvedl krásná setkání mladých a pro věc zapálených 
veteranistů z Křenovic. Ale takových akcí jsou desítky! 
   Chápejte, není v našich silách sedět celé dny u PC a hledat podle značek či klubů jejich srazy, kterýchžto 
data se i často mění. 
   Proto v zájmu nás všech, spojených krásou minula, vás prosíme o maličkost: posílejte nám, prosím – ať už 
na adresu Michala nebo mne – pozvánky i na sebemenší nebo „sousedská“ setkání. Věřte, že je nám dobře 
mezi deseti dvaceti auty, fajnovými lidmi, při posezení nad fotkami nebo jen s povídáním. To je věc, která 
není u velkých podniků proveditelná. Takže prosíme, prosíme … ☺ 
   Určitě se na některém setkání objevíme, rádi napíšeme o jakémkoliv autu od Velorexu až po dvanácti- a 
mnohemvíceválec ☺ 
   Takže, pořadatelé či majitelé všech škodovek, Tater, Moskvičů, Volh, Mercedesů, apod. – dejte si naše 
mailové adresy do seznamu – a neopomeňte poslat info. 
   Sezona se blíží, my se na ní moc těšíme, vy určitě také, takže budeme rádi, když se někde spolu 
setkáme. 
   Přeji vám brzké probuzení jara současně s probuzením pohonných jednotek vašich plechových lásek, 
zdraví a jízdu bez problemů. 
 

Srdečně    Pavel Kopáček     
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Retro Classic Stuttgart 
 
   Páteční odpoledne v dílně ve znamení dokončování práce na renovované Simce, plánování další práce i 
během víkendu a do toho telefon kluků s Křenovic. „Zítra ráno jedeme do Stuttgartu, máme místo v autě“. 
Vzhledem k chápavé manželce, které tímto děkuji za přesunutí jejích „dvacátých“ narozenin na jiný víkend, 
jsem svoji účast potvrdil a druhý den v pět ráno nasedal ke klukům a vydal se s nimi na jednu z největších 
německých výstav veteránů. 
   V devíti (!) halách stály spousty aut všech veteránských věkových kategorií. K tomu traktory, motocykly, 
užitkové vozy, suvenýry, náhradní díly, literatura…no prostě všechno. Rozhodně se vše nedalo prohlédnout 
za jediný den. Vy, milí čtenáři to máte jednodušší. Nemusíte cestovat několik set kilometrů, šoupat si nohy 
po výstavních halách a tlačit se mezi davy návštěvníků. Můžete si dát kafe, nohy nahoru a užít si výstavu 
z našich fotografií ☺.  
   
 
Text a foto: Michal Primák 
 

            Francouzská elegance ztělesněná Peugetoem 504.         Lamborghini LM008 vypadá ve skutečnosti ještě brutálněji něž  
                                                                                                                                  na fotkách. I pro armádu toto bylo moc. 

    Vedle spousty naleštěných Ferrari vynikl tento nalezenec.         Chcete Ford Capri za milion korun? Tak doporučuji toto RS. Ale  
                                                                                                                       pozor, ten milion je pouze vyvolávací cena v aukci! 



 

 

    Bugatti 57 Atlantic vyrobený z různých malých kovových dílů  Sportovní Pierce – Arrow rozhodně není žádný drobeček. 
 automobilů je neuvěřitelné dílo. A neuvěřitelná je taky cenovka 
na něm……jeden a půl milionu. No ale proti originálu je to nepatrný zlomek. 
 

   A pak že BMW není elegantní. O BMW 503 to opravdu neplatí.                      Jedna z nejdražších Alf-Romeo – 6C 1750.  

  Muzeum Horch Classic Sttutgart připravil velkolepou přehlídku                   Replika závodního Mercedesu W108, který jezdil 
                                         značky.                                                                v 60. A 70. letech 
 



 

 

                       Našla se i pěkná Aerovka…662.                                    Alpina E12 B6. 

  Volkswageny nemusím, ale tenhle busík v barvách firmy Bosch              Packard jak malovaný. Podle Pavla Marmon ☺. 
                            byl ve výjimečném stavu. 
 

                 O prdítkách jsme psali nedávno. Dovedete si představit, že tento Messerschmitt pojede před vámi? ☺   
 
 
 



 

 

           Spousta aut byla na prodej….vybral by si každý.                        Pohled pod kapotu Chargera. Big Block 440 cui. 

                                      Facel Vega HK500 v původním stavu před renovací měl neuvěřitelné kouzlo.   
 

    Mezi spoustou naleštěných Ferrari, Mercedesů a Porsche bily do očí vozy před renovací, jako tento Diplomat a Kapitän na stylové  
                                                                                     odtahovce Opel Blitz.  
 
 
 



 

 

   Méně známá „amerika“. Osmiválcový Stutz Blackhawk pohání              Rover je hodně stará značka. Zde model „hp6“ z roku 1904.   
 Big Block 7,5litru s výkonem 425PS. Cenovka? Dva a čtvrt milionu. 

Úroveň výstavy zvedali nejen samotní vystavovatelé a renovační firmy, ale také německá muzea a automobilky. Mercedes-Benz vystavil 
        několik superdrahých vozů, včetně legendárních „racků“, kompresorových SSK, nebo něco staršího ze své bohaté historie.   
   

               Lehký a výkonný Triumph Dolomite Sprint.              Legenda. Veterán. Off-road. Toyota Land Cruiser Serie 40.   
 
 
 



 

 

                               40 let Passatů oslavil Volkswagen důstojně. Už jsem tuto generaci hooooodně dlouho neviděl. 
 

             Ojedinělé Avanti. Další netradiční „amerika“.                   Jak ve třicátých letech na autosalonu. 
 

                     Nenápadný fordík. Escort MkII.               Na place před výstavištěm je „sraz“, na který můžete přijet 
                      čímkoliv. Třeba malou japonskou Toyotou.  



 

 

Da Vinci za volantem 
    
   Na Stuttgartské výstavě byly k vidění i obrazy malířů, zachycující historii automobilismu. Věřili byste, že 
tyto obrázky nejsou skutečné, a že existují jen na plátně??? Vodoznaky sem nedávám….protože v tomto 
případě by opravdu kazily pohled na tu nádheru. 
 
Text a foto: Michal Primák 
 

 
 
    
    



 

 

Baterky  versus  pomlázka 
 
   Ano, ano, přátelé, přesně takhle to bylo … Od loňských velikonoc jsme se těšili na letošní „Pomlázkovou 
jízdu“ a dopadli jsme jak hubkaři. Tedy já se synem … Když jsme se řítili jak honci rozkopaným Táborem 
na náměstí, netušili jsme, že zanedlouho pojedeme stejnou rychlostí domů. Na náměstí jsme ještě asi 20 
minut bloudili a já skoro nazdařbůh cvakal okolní středověké štíty domů a vůbec všechno, co mi v té chvíli 
napadlo. Proč ne, baterky mám přece dobité a náhradní ve fotobrašně … ☺. Pak přijelo několik prvních 
odvážlivců na motocyklech a konečně také první auto – jako obvykle majitel bílé „Želvičky,“ o níž jsme loni 
psali … Tak jsem zase cvakal: „Želvička“ se sochou, vedle sochy, proti průčelí, s pohledem na chrám, 
prostě samá Želvička … Pak začali dojíždět ostatní – sice daleko méně, než loni, ale vzhledem k té 
nemravné zimě i tak dost. Tak jsem si jen povzdechl, že bych to tady nejradši zabalil a jel domů do tepla. 
Jaká prorocká slova!!! Totiž několik minut na to si zřejmě povzdechl i foťák a odmítl spolupracovat … 
Baterky, jak jinak … S gestem granda jsem otevřel fotobrašnu, nasadil reservní – a ani prd, velebnosti … �. 
Pak už bylo jedno, že jsem je asi dobít zapomněl hned poté, co jsem fotil asi třicátý marný pokus o vyčištění 
Jordánu. Za dvě minuty jsme už ujížděli domů a já celou cestu říkal slova, jsoucí v rozporu s tiskovým 
zákonem, byť sebebenevolentnějším … Toť tak – a už se těšíme na Velikonoční jízdu 2014 … ☺ 
 

Text a foto: Pavel Kopáček 

 
 
    
   
  



 

 

Minor Minoribus 
 
   Přiznám se, že jsem 
dlouho váhal nad 
názvem článku o 
malém sympatickém 
dvouválci z Letňan. 
Pořád to nějak nebylo 
ono – a tak jsem si 
opět potvrdil starou 
novinářskou pravdu, 
že dá občas víc práce 
vymyslet název než 
napsat zbytek … ☺☺☺☺. 
Ono není tajemstvím, 
že ta největší periodika 
mají své vlastní 
„titulká ře,“ velmi 
dobře placené, kteří se 
o „odchyt“ zájmu 
čtenáře prvními slovy starají … Náš Veterán ZATÍM mezi tyto vydavatelské obry nepatří, takže si 
musíme vystačit s naší vlastní invencí … 
 
   Oprášil jsem tedy zbytky své středoškolské latiny, neboť vězte, že slovo „minor“ znamená toliko co 
„menší.“ A tak tedy vznikl onen titulek, který by se dal přeložit jako „menší Minor.“ Pokud je to nesprávně, 
prosím, kamenujte mne jen uherákem a nadívanými olivami, neboť jsem latinu ve větší míře použil 
naposledy v r. 1978 těsně před ukončením střední školy … ☺. No – a když jsem se tedy vypovídal mimo 
dané thema, přistupme k ději.  
   Chtěl bych tentokrát začít v obráceném gardu – tedy vzpomínkami. Ještě v 70. letech bylo lze tohoto 
kulatého sympaťáka potkat v běžném provozu naprosto pravidelně. Prim hrály samozřejmě menší města a 
obce, kde neprobíhala obměna vozového parku tak rychle a drasticky. V mém rodišti stával celé dlouhé roky 
světlý minorek přímo u silnice směr Brno, patřil kamarádovi mého táty – a to byl taky jediný Minor, který 
mne přivítal na palubě. Dnes, kdy bych mohl usednout i za volant, již tuto možnost nemám, protože Minor 
ve velikosti XXXXL prostě není … ☺. V okresním městě býval mnohem vzácnější Minor STW, postupně 
chátral a naposledy jsem jej fotil někdy v půli 90. let. Pak zmizel, a až o několil let později jsem se dověděl, 
že do „Minořího“ nebe … No a někdy koncem 90. let mi kdosi nabídl dodávku Minor, uzpůsobenou na 
převoz živé štičí násady!!! Nikdy jsem o takovém speciálu neslyšel, ale prý byly změny v karoserii zapsány i 
do velkého „techničáku.“ Byla to sice raritka, ale z již uvedených důvodů tělesně pro mne nezajímavá, tak 
jsem se ani nejel podívat. Ale podle popisu nabízejícího se původně jednalo o celkem běžnou dodávku 
(anebo také třeba o dodatečně zaplechovaný STW?), který prý měl dělící stěnu za řidičem a spolujezdcem, 
užitkový prostor vyplechovaný a po obou stranách zbytky držáků patrně prý na nádrže s rybí drobotinou. O 
zachování druhu se údajně staral velký akumulátor. Jak už to bývá, vnitřní zařízení bylo až na výjimky 
rozkradeno, ale zajímavá konstrukce ne a ne opustit mou paměť … ☺. Kupodivu i v Praze 80. let se 
Minorek tu a tam objevil, jeden takový sešlý parkovával na Žižkově zhruba v místech, kde „bydlel“ filmový 
„vrchní,“ pravidelně spouštějícího Velouše z kopce směrem ke Kalinince … A když si odmyslím Minorky 
na veteránských akcích, zatím poslední setkání s denně provozovaným Minorem jsem zažil v Mladé Vožici 
někdy před dvanácti roky. Vůz byl v 1A stavu, ale jeho majitel se s pýchou v hlase pochlubil, že s ním jezdí 
skoro denně. No – a to by tak bylo vše – nemá cenu pracně pitvat vzpomínky čtyři desítky let vzdálené …            



 

 

Ještě dnes občas 
narazím na torso, menší 
či větší mršinu, či 
dokonce nepříliš 
poničený inventář 
stodoly … Tak tedy 
opusťme současnost a 
vydejme se do doby, 
kdy lidé a auta nebyli 
mravně a visualně 
zvrhlí … 
   Jak všichni jistě víte, 
Minor II., o němž je tato 
reflexe, nese značku 
Aero. Ovšem to, co se 
skrývá pod vzhledným 
kabátem, nese stopy 
Minoru I, tedy značky 
Jawa. Na jejím počátku 
stál neúnavný a občas 
samorostlý ing. 
František Janeček, který 

po mnoha pokusech v různých průmyslových oborech (včetně zbrojní výroby) zakoupil od známého 
německého výrobce Wanderer licenci na stavbu motocyklů. Těmi se zabývat nebudeme – ale do dodnes 
světoznámé značky Jawa se promítla dvojice pojmů: Janeček a Wanderer. Po několika neúspěších o vstup 
do autoprůmyslu zakoupil osvědčenou licenci malého německého dvoutaktu DKW, a rozvinul jej do 
imposantní úspěšnosti. Jawa Minor (či Minor I.) se ve výrobě udržel do prvních válečných let. V této době 
také končí životní pouť ing. Janečka, která se vinou dodnes neléčitelné choroby završila v létě roku 1941. Je 
smutné, že se „dvojky“ Minoru nedočkal, mohl jej právem pokládat za vyvrcholení své podnikatelské 
kariery. 
   Nicméně válka na našem území již probíhala, její verva se postupně zvyšovala a soukromému motorismu 
prakticky odzvonilo. Ono také nebylo kam, čím, na čem, proč a kdy jezdit … Benzin byl jednou 
z nejpřísněji střežených strategických surovin, pneumatiky rovněž, privátní vozy stály na špalcích, neboť 
Říše krom pohraničí zrekvírovala i obutí soukromých vozů, dost často i s vozy samými �. Válečné dodávky 
měly ve všem přednost, v prostorách Jawy se montovalo jen na požadavek a pod německým dohledem, 
přesto se však našel nenápadný tovární koutek, kterému se začalo říkat „Chytrovna.“ Proč, to je nabíledni – 
vznikala zde technika, která měla světlo světa spatřit až v mírových dobách. Materiál se bral pod různými 
záminkami z německých přídělů, benzin pak z nevelkého množství, přiděleného pro záběh opravovaných 
motorů a vozidel. Netřeba zdůrazňovat, že nad všemi pracovníky visel až do osvobození přízrak gilotiny či 
koncentráku … Jmenujme známého ing. Rudolfa Vykoukala, geniálního konstruktera  malých vozů 
(vzpomínáte si na jeho Minicar z článku o prdítkách v předminulém čísle?) nebo p. Jozífa, stojícího u 
kolébky nesmrtelného Péráku. V „Chytrovně“ se začal rodit projekt, interně zvaný Jawa Minor II. Ještě 
během války vzniklo několik pojízdných prototypů, jež se však od dodnes známého Minoru dost lišily. 
Základním provedením se stal čtyřmístný tudor s elegantní proudnicovou (jak se tenkrát říkalo 
aerodynamické) karoserií, který vzhledově nepřipomínal žádný předválečný model značky. Společným 
znakem se stal pouze dvoudobý dvouválec, umístěný oproti Jawě před přední (hnací) nápravou. 
„Chytrovna“ byla i rodištěm dalších vozidel,  ale vzhledem k monothematice tohoto článku si je necháme na 
jindy.  
   Válka odezněla i se všemi neblahými následky a nastaly zmatky doby poválečné. Dodnes kontroversní 
znárodňovací politika roku 1945 se podepsala i na rozvoji autoprůmyslu a tím pádem i motorisace 



 

 

Československa. Z toho, a potom z „Vítězného Února“ obojí dlouho resuscitovaly. Rok ´45 přinesl premiery 
mnoha vozidel – pokud nebyla zcela nová, tak alespoň visualně inovovaná (správně česky „Faceliftovaná“ 
�), ale pak se do věci vložila vládní usnesení. Tím pádem se výroba Minoru II. odsunula až do roku 1947. 
Začala éra „kukaččích vajec,“ kdy se vozy, vyvinuté v původních provozech, dostávaly do výroby tam, kde 
na ně nebylo místo nebo čas, či dokonce tam, kde o ně vůbec nestáli. Připomeňme v téhle souvislosti 
přestěhování produkce nadějného Tatraplanu do boleslavské škodovky, která s tímto typem vozu neměla 
zkušenosti, necítila se ničím zavázána a začala dodávat natolik poruchové exempláře, že elegantní Tatře 600 
dopomohly k cestě na věčnost. Nechtěným dárkem se stala i boleslavská produkce legendární „kačeny“ – 
Tatry 805. Stejně to bylo s malou nákladní škodovkou 150, která se po válce vyráběla pod názvem Aero 
150. Zmatky a balábile za doprovodu 
budovatelského jásotu a plakátovací manie … 
�. Nadějný Jawa Minor II dostal název Aero 
Minor (ovšem osobně jsem se několikrát 
přesvědčil, že zejména v zahraničí tyhle dva 
pojmy splývají a často se pro jeden a tentýž 
vůz používají názvy oba) – celistvá výroba se 
rozdělila do stavebnicové, takže na Aeru 
Minor kooperovaly letecké závody Rudý 
Letov a slavná bývalá Waltrovka, jíž byl 
přidělen „všeříkající“ název Motorlet … 
(Motorlet, Motorlet – to je takový 
překladatelský oříšek !!! ☺ ☺ ☺).  
   Již jsme se zmínili o základním provedení tudor. Ovšem Aero Minor nebyl jen sympatický zakulacený 
brouček, ale také ojedinělý roadster, panelová dodávka, STW (dokonce v módním provedení Woody) a 
pick-up. Otázkou (alespoň pro mne) zůstává údajná stavba několika třínápravových Minorů, které prý měly 
sloužit ve vnitropodnikové autodopravě, ale snad jeden prý i jako doprovod soutěžních vozů. Pokud někdo 
z odborníků znáte nějaké detaily, můžete tyto zprávy buď potvrdit či vyvrátit, byl bych velmi rád. Nerad 
dávám na trh neověřená fakta …  
   Hrubý popis nesmíme vynechat, ale bude jen krátký, neboť jediný obrázek řekne více, než tisíc slov … Za 
příklad si vezměme nejrozšířenější model tudor. Na páteřovém rámu spočívala již celokovová karoserie. 
Motor stále vycházel z předválečného Minoru, změnila se jen jeho poloha, z níž těžili především cestující, 
neboť značně zvětšila vnitřní prostor. Poháněna byla samozřejmě přední kola, převodovka prodělala inovaci 
a dostala rychloběh. Výkon dvaceti koní stačil k dosažení stokilometrové maximálky, cestovní rychlost se 
pohybovala okolo 70 km/h. Interier poskytoval dost prostoru pro čtveřici pasažerů, zavazadelník byl 
poněkud poddimensovaný, což většina motoristů řešila střešními zahrádkami. Přístrojový panel obsahoval 
centrálně umístěný rychloměr s počitadlem kilometrů, obvyklé spínače,  kontrolky a ovladače včetně 

palivového kohoutu. Z pohledu dnešního motoristy zaujme nožní 
přepínač tlumených/dálkových světel, ale to bylo běžné u všech 
vozů té doby. Zajímavostí je kulisa rychlostní páky a hlubokými 
zářezy jednotlivých stupňů, majitelé Minorů si prý pochvalují, že 
tam „prostě nejde vrazit to, co tam nepatří.“  
   Jednotlivé karosářské modifikace jsme si již vyjmenovali, 
dozvukem předválečné české karosářské školy byla možnost 
individuální stavby na továrním chassis, jmenujme například 
proslulou karosárnu Josefa Sodomky. To však byla již labutí 
píseň, navíc takto okrášlené Minory putovaly většinou po 
autosalonech, kde získávaly vavříny pro muže, doma 

pronásledovaného Státní bezpečností. Minory byly ihned po svém debutu perlami mnoha světových výstav. 
Jejich průkopnické tvary, točivý motor a prostornost za sebou nechávaly srovnatelnou britskou produkci, 
která se ne a ne vymanit ze zvyklostí 30. let, soudobá „želvička“ 4CV také v některých bodech působila 



 

 

anachronicky, o manufakturních podmínkách rozstřílených německých továren ani nemluvě … Dlouhé noci 
v zatemněné „Chytrovně“ vydaly své plody, ovšem již nikoliv ke cti a slávě zúčastněných, ale pro zisk 
samovlády. Aero Minor se stal exportním šlágrem – četl jsem statistiky, které dokládají vývoz nadpoloviční 
většiny celkové produkce, počítaje v to i samostatné pojízdné chassis, na než zahraniční odběratelé stavěli 
karoserie podle požadavků tamějších zákazníků. „Špeky“, jako např. otevřené verse, woodies, apod, mířily 
do zahraničí prakticky všechny. Mimo evropských trhů se zaměřením na země Skandinavie, Beneluxu, 
Rakouska a Švýcarska, mířily Minory i do arabských zemí a do žhavých pamp Latinské Ameriky. Domácí 
zákazníci zůstávali v drtivé většině oslyšeni, valutový export měl přednost. Na natěšeného tuzemského 
motoristu zbyly jen oslavné výkřiky Světa motorů, na hony vzdálené skutečnosti. Každoročně si několik 
stovek lidí dopomohlo k Minoru (ale i Tudoru, Tatře 57b, Aeru 30, a jiným poválečným vozům) pomocí 
poukazů či protekce, ale valná část putovala stejně k orgánům čs. výkonné moci, a minorek se osvědčil i 
jako výborné auto ředitele továrny (ne každý tehdy vypadal jak přiblblý bařtipán v jistém černém vozu 
s tmavými skly a čtveřicí kruhů na masce … nebo to jsou stylisovaná pouta, evokující, kam dotyčný patří? 
☺). Celkový počet všech vyrobených modifikací Aero Minoru se vyšplhal k číslu 14.000, polovina šla na 
export.  
   Studená válka, která začala záhy po ukončení války horké, stáhla pro své megalomanské potřeby 
převážnou většinu kapacit československého strojírenství. Příkladů z autovýroby by byly desítky – ať už 
vozidla zastavená během výroby, konstrukce či dokonce tvorby výkresové dokumentace. Bohužel, mezi ně 
se dostal čtyři roky po zahájení úspěšného tažení celým světem i Aero Minor. Údajně z nutnosti zvýšení 
kapacity leteckých továren na výrobu eroplánů pro mírové účely byla produkce oblíbeného Minoru postupně 
utlumována, až nakonec definitivně skončila v roce 1951. Po rozhodnutí o konci přišla bezmezná lítost 
našich motoristů, rozpaky a rozhořčení zahraničních afilací, které měly objednané a zálohované Minory po 
stovkách, ovšem tohle všechno neznamenalo proti ochraně naší vlasti před imperialistickým zlořádem 
včetně letecky importované mandelinky ☺ zhola nic.  
   Dozvuky měly podobu žádostí o licence motorů, kompletního pohonu nebo chassis, a probíhaly celá 50. 
léta. Přestože by se takové jasné žádosti staly platformou pro vyjednávání o přísun tehdy katastrofického 
nedostatku konvertibilních platidel, veškeré obchodní aktivity byly škrtnuty.  
   Namísto smutečního oznámení vyjel roku 1951 z bran továrny prototyp Minoru III a velmi moderní 
pontonovou stupňovitou karoserií. Vůz hravě překonal stokilometrovou hranici díky výkonu necelých 25 
koní. Nebyl sice předaný s celou výkresovou dokumentací Polákům, jak se často tvrdí (a jak jsem jeden čas i 
sám věřil), ale pravdou zůstává, že jejich Syreně byl přinejmenším vzorem. Prakticky do úplného zapomnění 
upadly nadějné prototypy Aero Pony a Aero Rekord. Dochovaly se, a my se k nim, jakožto k unikátům čs. 
designu, vrátíme. 

Za sedmero horami, za sedmero řekami, v království panovníka 
Minorouse druhého … 
   Jo, takhle by to také šlo – Minory se totiž staly hrdiny mnoha 
objevitelských cest po celém světě. Dnes je to již nemožné, neboť 
elektronické navigace, sudoku a „blbopady“ odsunuly 
cestovatelskou statečnost ad acta, nehledě na to, že tam, kde při 
průjezdu polovinou Afriky kdysi postačil jeden nabitý revolver, dnes 
by stejná trasa decimovala každou hodinu aspoň jeden americký 
turbinový Abrams … �. Ale tehdy, po válce, se jedna česká 
cestovatelská legenda úspěšně postavila nástrahám Sahary, 

pozůstatkům válečných bojů, tropům, nemocem, žízni a nejednou i zkáze. Ano, tím hrdinou byl cestovatel 
F.A.Elstner s manželkou a synem, již před válkou „polykač mílí,“ který tentokrát s přetíženým Minorem 
absolvoval dramatickou expedici z Prahy až na pobřeží Guinejského zálivu, a to v odeznívající žoldácké 
atmosfeře války, na územích, zachvácených koloniálními nepokoji, až na drobnosti se seriovým Minorem a 
na drtivé většině trasy bez doprovodu těžkých náklaďáků Transsaharské společnosti. V písečných přesypech 
a na kamenitých pláních se mu podařil i denní průměr přes 400 km, což představovalo rekord na dlouhé 
desítky let. A ruku na srdce – troufli byste si na to dneska se stejnou technikou a výbavou??? Já osobně 



 

 

nikoliv … O této nebezpečné pouti vyšla ihned po návratu do ČSSR poutavě napsaná kniha s mnoha 
fotografiemi – vřele každému doporučuji, protože její přečtení vám dá takové povědomí o schopnosti 
malého Minorku, jaké nedostanete nikde jinde. Před nějakou dobou se o podobnou jízdu pokusil jistý 
pražský sběratel Minorů, měl s sebou ovšem četný doprovod, zásobovací kamion, a navíc cesta už 
z geopolitických změn nemohla procházet původní Elstnerovou trasou … Při jednom z rozhovorů mi tento 
pán vyprávěl, jak celé roky sháněl původní Elstnerův Minor. Ale marně – někdo uvědomělý jej zvrakoval … 
   Ovšem Elstnerův rekordní čin nebyl jediným, Minory se vydávaly do všech koutů světa … 
 

Praporek letí vzhůru! 
   Nemyslíme samozřejmě ten rudý, kterým si ti méně odvážní „zdobili“ okna ještě koncem 80. let, ale ten 
startovací. Minor, přes všechny záporné prognosy, vydobyl si řadu cenných vavřínů na sportovních 
soutěžích, včetně těch nejslavnějších, jejichž jména dodnes vyslovujeme s posvátnou úctou. 
   Sportovní varianty Minoru by si zasloužily celý obsáhlý článek, na mnoho let se staly jediným dostupným 
závodním „nářadím“ českých jezdců, a ti z nich uměli dostat přímo ďábelské výkony! 
   Jedním ze slavných jmen je samozřejmě legendární Rallye Monte Carlo, které se tehdy jezdilo na 
minimálně modifikovaných cestovních vozech. Minory deklasovaly nejen ostatní ve své třídě, ale troufly si i 
na větší kořist. Ostatní jen telegraficky: Raid Polski, belgický okruh ve Spa – Francorchamps, rakouskou 
Alpenfahrt, aj. To ale byly seriovky. Po jejich úspěších začali v Letovu přemýšlet o speciálech. Jejich 
srdcem byl motor převrtaný na 750 ccm, vybavený ostrým karburatorem, leštěnými kanály a sníženou 
hlavou. Výkon překročil 30 koní a spolu s mizivou hmotností se jednalo doslova o projektil. Dalším 
vývojovým stupněm byl agregát s výkonem přes 40 koní a špičkový (a poslední speciál) dosahoval ve své 
objemové třídě neuvěřitelných 60 koní a rychlosti přes 150 km/h! Celkový počet postavených speciálů se 
podle různých údajů pohybuje mezi 25 a 30 kusy.  
 
   Tak, přátelé, dojeli jsme na konec virtuální poznávací jízdy o jednom ze základních kamenů 
československé poválečné motorisace. Takže už jen opatrně zasunout páku v kulise, vypnout motor, zavřít 
palivový kohout a zatáhnout ruční brzdu typického „deštníkového“ tvaru. 
   Řekli jsme si o nenápadném vozidle, zrozeném s nasazením života a lidem milovaném. A z těchto epitet 
skládáme kytici, kterou položíme na kapotu neúnavného dvouválce. 
 
Felix Iter, Minor !!! 
 
 
Základní technická data (tudor): 
 
Motor: dvoudobý řadový dvouválec 
Vrtání x zdvih: 70 x 80 mm 
Zdvihový objem: 615 ccm 
Výkon: 20 koní při 3500/min 
Přenos sil: jednokotoučová suchá spojka, čtyřstupňová převodovka (4. stupeň je rychloběh), pohon předních 
kol 
Přední náprava: nezávislé zavěšení na spodních ramenech, příčné listové odpružení, kapalinové tlumiče 
Zadní náprava: vlečená ramena, příčné listové odpružení, pákové tlumiče 
Kola a pneumatiky: ocelové ráfky, pneu 4,75 x 16 
D x Š x V: 4000 x 1400 x 1490 mm 
Rozchod kol: 1120 mm 
Nejvyšší rychlost: 100 km/h 
Spotřeba: 8 – 9 l/100 km 

Text a foto: Pavel Kopáček 



 

 

  Pokrokově řešený Minor III. mohl navázat na úspěšnou tradici a 
           ukázat ostatním dvoutaktůn na našem trhu záda … 

                                                                                                                             
          Praha koncem 60. let – tehdy ještě KRÁSNÁ Praha –  
                Minorek mezi předválečnou „konkurencí“ 

   Nadčasové dílo Mistra Sodomky v posledním tvůrčím období – 
    Aero Minor ve světle reflektorů na amsterdamském autosalonu             ojedinělý Aero Minor na tradičním „fotofleku“ ve Vysokém Mýtu 
          AutoRAI. Země Beneluxu byly tradičních odbytištěm.             Povšimněte se exportních čs. pneumatik Rubena, ale také štítku       
               výrobce s potupně zatřeným půlkruhovým nápisem Sodomka … �               
                                                                                      Časy se změnily … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Modrobílý roadster posloužil Františku Elstnerovi coby zkušební 
     Jednoduchý, takřka „kapesní“ motor, dědictví po předchozím                 při nácviku zdolávání písečných přesypů. Zkušenosti přišly 
                                         Jawa Minoru.         přišly vhod, jedinečný prototyp Minoru odvál čas … 

 



 

 

                   Malá mřížka na kapotě podporovalo větrání.                    Překladiště v Nizozemí, odkud si Minory (ale i jiná auta) vyzvedávali  
                                                                                                místní prodejci. 

 Aero Minor nemohl zůstat stranou zájmu barrandovských filmařů – ať již v ideově „výkonném“ filmu, či jako doplněk dodnes půvabného 
  snímku o dobrodružství party kluků na pražské periferii … 

 
 
 
 
Cestovatel F.A. 
Elstner na cestě  
   rovníkovou 
Afrikou. Nikdo 
z nich nezískal 
vavříny zadarmo. 
Jejich výkony se 
pohybovaly na 
hranici možností. 
Lidí i techniky … 
  
 
 
 



 

 

              Jedna z horších „nálezovek“ nedaleko Prahy …                                     Nádherně renovovaný STW někdy v r. 1997. 

                   Další nálezovka – pokud vím, tak snad ještě existující … 
    Závodní supersport dodnes neztratil nic ze své síly. 

 
                  Dnešní „ergonomie“? K smíchu … TOHLE je ergonomie – nic více     Aero Minor Speciál 1952 v depositu Lánského automusea.  
                     a nic méně. Povšimněte si elegance zpracování, v těsně                   V 90. letech jsem jej viděl v německé inserci, pak se zřejmě 
                                poválečném malém autě věc nevídaná …                              našel obětavý zachránce, který Minor vrátil do vlasti, a zahladil 
                           tak zločin vývozu … 

 
 
 



 

 

             STW po mnohaleté odstávce – ale možná se už odstávka protáhla         Tam, kde se nyní nachází AAAatraktivní AAAareál AAAauto, 
                                                   na věčnost … �                                                  byla počátkem 90. let velká ledabyle rozparcelovaná plocha,  

      kde se dalo nalézt mnoho hezkého – třeba takové stádečko  
    Minorů a Tudorů (celkem asi osm kusů). AAAale to už je dávno 

                    pryč … 

                Nezvyklá, ale nikoliv ošklivá dvoubarevná kombinace v celkem                                                                                                                                                                                                                                      
                                                 zajímavé figuře. 

          
    Aerodynamický (pardon, vlastně proudnicový) tvar Minoru  
                           vynikne při pohledu zezadu. 

          Žádné české poválečné parkoviště se neobešlo bez Minoru. Tentokrát má vzácný pick-up za sousedy Citroën TA a Tatru 128. 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                       Z hluboké historie 

                     Autobusy se zde neobjevují, ale neznám nikoho, komu se             Wanderer W 24 Cabrio před cca 15 lety na Zbraslav-Jíloviště. 
                                        Škoda 706 RTO nelíbí.                                          Kde je mu konec??? 
                                                                                                                                                

                           Potkali jsme                             Soutěž 
   
 Minule byla správná odpověď 
Talbot Matra Murena. 
 
   
 
                               

                

 
 
 
A tentokrát zadní část čeho 
   zachytil můj fotoaparát? 
   Odpovědi piště na email 
   michal@simcacentrum.cz 
 
 

   Odloženou sanitku Chevrolet Van G20 bez značek jsem objevil na  
                 náměstí nedaleké obce. Zdalipak se jí někdo ujme, nebo bude  
                                  rubrice na další stránce Zajímavostí??   
                                     Zatím v renovaci                       Takhle po renovaci 

   Prototyp Škody 765 Kombi s motorem vpředu jsem fotil před  
     renovací asi tak před 13 lety, kdy byla na prodej. Následně  
vystřídala několik majitelů, ale až nyní se na ní intenzivně pracuje. 
     Již brzy bude ve stavu, jaký si takový prototyp zaslouží.  



 

 

 

        .                                Česká mrtvolka                                                          A tak vypadala jako nová 

                                 Tatra 600 Tatraplan hnil spolu s dalšími veterány v Chotusicích. Dobový prospekt ji představoval jinak.                                               

                                            Zahraniční mrtvolka                                                        A tak vypadala jako nová 

   Ford Mustang Mach 1 u jednoho středočeského servisu. Zda  
  bude vypadat tak jako ten na druhé fotce, je velkou otázkou.. 

 

                              Předválečná mrtvolka         A tak vypadala jako nová 

     
                                            Anglický Ford V8 by si jistě zasloužil víc pozornosti, než se mu dostalo u tohoto „veteránisty“.                                   



 

 

 

                             Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

    Jestli milovníci amerických Muscle cars nedají dopustit na  
    Bullitův případ, zastánci Simek na Playtime, příznivci Fiatů na  
italské filmy z 50.let, tak ti, kdo oceňují zajímavá auta na českých        Ještě naposledy Moskvič, tentokrát typ 412. Fotka opět od  
silnicích musí vidět film Objížďka, kde mimo jiné jezdí i Ford Zephyr   Honzy Putiše ze Sokolova. Díky Honzo, dobovky my milujeme ☺. 

 
Z prospektů a reklam 

Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

Pohled dospodu …. 
 
   Vážení přátelé, je čas, abychom se buď sehnuli anebo poslali náš oldtimer via zvedák cestou vzhůru. 
Dnes si řekneme něco málo o předválečných pohonech, nápravách, polonápravách – a vůbec se 
podíváme, po čem to vlastně jezdíme (pominu-li silnice a nepozorné spoluobčany). Bude to čtení 
zkratkovité, možná až telegrafické, ale podobná themata má v malíčku většina veteranistů, proto ta 
stručnost. Obrázků a nárysů bude samozřejmě více, dojde i na kuriosity všeho druhu. Možná nám to 
povídání občas trochu přeleze k již popsaným převodům, ale nedá se nic dělat. 
 
Stručný reparát toho, co již bylo řečeno: 
   Máme koncepci klasickou, tj. motor vpředu, pohon zadních kol (s různými variantami) – kupř. Tatra 52, 
motor vpředu a pohon předních kol (Jawa Minor), motor vzadu a pohon zadních kol (Tatra 87), ale i motor 
vpředu a pohon všech kol – o klasické koncepci tohoto provedení můžeme hovořit u Jeepu Willys či GAZu 
M 1. Pak tu jsou rarity s dvěma motory, např. těsně předválečný a válečný německý Tempo, který často 
můžeme vídat na veteranských a military akcích díky neúnavné píli a erudici jeho majitele.  
   Určitě neřeknu nic nového, budu-li tvrdit, že se automobil pohybuje po kolech ☺. Většinou … Neleží-li 
náhodou koly vzhůru ve škarpě �, což nikomu nepřejeme, tak malé množství již dávných vozidel nebylo 
odkázáno na kola. Pásové stroje nejsou zdaleka výmyslem válečným, ale již dávno vyzkoušenou možností 
pohybu na nejistém podloží. Z polárních oblastí severoamerického subkontinentu jsou zdokumentovány 
Fordy T – buď s pásy a předními koly, upevněnými na řiditelných lyžích, nebo technicky poměrně vyspělé 
modely s plnopásovým pohonem. Ovládání probíhalo tím nejjednodušším způsobem, přibrzďováním jedné 
strany, „kolem níž“ se pak vůz stáčel. Rozšířenější a v celosvětovém měřítku známější je již zmíněný pohon 
pásem na zadní kola – mimo „Téček“ a ostatních amerických typů bylo kolébkou takového pohonu carské 
Rusko, od nějž je převzal i mladý sovětský stát. Je to ostatně logické – obří prostory bez potřebné dopravní 
infrastruktury si vyžadovaly nejen vtipná, ale někdy i dost drsná řešení. Tím je třeba velký Mercedes 
Simplex, opatřený vpředu (!) lyžemi a vzadu jakýmsi druhem opásaných ocelových válců. Tenhle speciál 
neměl místo na sněhu, ale v blátě, a byly jím vybaveny špičky carské armády. Sněhových speciálů bylo 
v petrohradských garážích carského dvora mnoho, počítaje v to i další mercedesy, packardy a peugeoty. 
Když začala rozjitřená luza dobývat paláce a likvidovat Romanovce, šla lidu příkladem – jak také jinak ☺. 
To si uvědomil především vůdce revoluce V. I. Lenin, který svou nevelkou postavičku rád nechával vozit 
v aristokratickém Rolls-Royce. Ty měl k disposici hned čtyři, ale dochoval se pouze jediný, právě popsaným 
způsobem přestavěný na jízdy široširou Rusí s nákladem pokrokových myšlenek. Příznačné pro tuto zemi je, 
že navzdory obdivovanému velikánu a adoraci všeho, čeho se dotknul, či jen chtěl dotknout, byl jeho RR 
objevený zcela zničený na dálném východě v kolchozu (zemědělském družstvu) na zpracování ryb … Ale to 
jsem trochu odbočil … Ve zmíněné říši zla zazářilo jedno francouzské jméno světové prestiže: Kégresse! 
Jedná se o zdatného francouzského technika, který dovedl zadní pásový pohon k dokonalosti. Však také 
mnoho jeho výrobků, převážně na základě Citroënu, motorisovalo úderné oddíly ruských čekistů. Daleko 
zajímavější a z pohledu lidské pospolitosti užitečnější jsou Kégressovy expedice Afrikou, Asií a dokonce 
přes Himaláje, kde je řidiči museli demontovat a místní nosiči se pořádně zapotili. Následně na základě 
úspěšných Citroënů vznikla celá řada výrobců, nabízejících totéž řešení.  
   Tady si uděláme přestávku u šálku kávy, a já se pokusím vysvětlit jeden hluboce zažitý a zakořeněný 
omyl, přenášející se celé generace, a objevující se i v odborně zaměřeném tisku. Jedná se o termíny 
„polopás“ a „kolopás“. Ne, zdaleka to není totéž, ba ani náznak podoby tu není. Obé uvidíte na připojených 
ilustracích, ale pár slov si neodpustím: polopásové vozidlo je takové, jehož hnací jednotkou jsou pásy, 
přesněji řečeno jejich hnací kola. Přední kola jsou buď samostatná, nebo – jak bylo řečeno – opatřena 
lyžemi. Typickým představitelem je sice Citroën Kégresse, ale my se výjimečně obrátíme do válečné 
výroby, neboť tam se zrodilo pojmenování, používané dodnes. Ano, mnozí jistě uhodli, jedná se o populární 
„Hakl,“ původně německý s motorem Maybach, po válce vzor (snadno rozeznatelný) pro obdobně řešenou 
Tatru 810. Hovorové označení vzniklo z původního názvu „HalbKettenLaufwerk, polopásový podvozek “ a 
vztahuje se výhradně na vůz tohoto typu, ať již byl jeho výrobcem Mercedes-Benz, Famo, Hanomag, 



 

 

 

Vomag, či jiní. Oproti tomu „kolopás“ je nanejvýš raritní a obšírnější vysvětlení najdeme opět v dávných 
armádních depotech. Základní myšlenkou kolopásu je možnost pohybu na běžném kolovém podvozku, 
ovšem při vjezdu na nezpevněný podklad či na bojová stanoviště se kola pomocí hydrauliky (v dřevních 
dobách i ručně) zvednou, načež vozidlo dosedne na dosud skryté pásy, po nichž pokračuje dále. Kola jsou 
v pohotovostní poloze na bocích stroje. Hezká myšlenka, ale … Složitost takového řešení je tak těžce 
zvladatelná, že většina výrobců od něj upustila již koncem 20. let, poslední konstrukce odmítl Wehrmacht 
zač. 2. světové války. Naprosto logicky, uvědomíme-li si, že stačil jediný zásah do složitého soustrojí, vůz 
byl znehybněn a osádka pobita. Dalším záporem byla minimální bojová rychlost, takže „kolopás“ byl jistým 
terčem i pro soupeřovy lehké tančíky. Takže prosím – toť kolopás a polopás ve své ryzí podobě … ☺. 
   Teď ještě malý návrat k pohonům … kola, pásy .. to všechno tu bylo! Co takhle vrtule? Jistě, ta tu byla 
také! Velmi známým zástupcem byl francouzský Leyat Hélica, dochovaný snad jen ve dvou exemplářích. 
Na pohled působí Hélica strašně křehce, viděl jsem ji, fotil jsem ji a fotku uvidíte. Vypadá jak celá 
z modelářské balsy a navzdory předpovědím škarohlídů vozila cestující až 80kilometrovou rychlostí! 
Bohužel, byla to slepá ulička. Před časem jsem překládal několikastránkovou zpověď majitele jedné Héliky 
(z dědictví samotného výrobce) a navždy se mi do podvědomí vryla jeho poslední věta ve smyslu: Chcete 
přesně vědět, jak se s tím jezdí? Nic snazšího! Sedněte si do vašeho auta a začněte couvat sedmdesátkou, 
aniž byste se jednou otočili nebo uhnuli ze směru … Dobré, že? Přiznám se, že jsem to vzápětí zkusil na 
nepoužívané ploše letiště a od té doby obdivuji každého, kdo zvládl „pilotáž“ Leyatu. Totiž, řízení obstarává 
dvojice nevelkých kol s drátovou výpletí, před sebou máte masivní vrtuli v děsivých otáčkách, občas vám 
prý vzplane benzin pod nohami (ale to prý nevadí, když se jej naučíte zašlapat ☺), k tomu si přičtěte 
sebevražedné blázny, vrhající se do vozovky – no a máte veskrze slovíno … Ještě chcete Héliku??? (já moc, 
ale nesmí to vědět manželka ☺) Nicméně jeden neúspěch nespláchnul vrtulový pohon do hlubin … 
Špekulovalo se a experimentovalo celou třetí dekádu a výsledkem byly aerosaně Wehrmachtu, používané na 
zasněžených ruských pláních … Z nichž pak vycházely vrtulové Pobědy a Latvije s přímo monstrosním 
výzorem … Ale stop! Genialita, za války pečlivě schovaná za zdmi kopřivnické továrny, dala vzniknout 
(údajně) dvojici aerosaní na základě luxusní Tatry 87. Protože i zde vám čtení doplníme názornými obrázky, 
tak jen stručně. Motor poháněl vrtuli, namísto kol byly směrové lyže. Za zádí pod vrtulí byl sklápěcí válec 
s hrubým profilem, který mohl řidič v případě potřeby přitisknout na sníh a pomáhat tak trakci. Aerosaně 
prý byly zkoušeny i v Rusku (onen druhý kus). Kopřivnický vůz není snad ještě funkční, ale díky 
specialistům jisté profesionální renovátorské dílny existuje replika saní ve špičkovém provedení. Tak to 
máme vyřešenou jednu otázku. 
   Teď se podíváme na nápravy: třebaže u těch nejstarších vozidel kategorie Ancéntre ještě nelze hovořit o 
nápravách v dnešním slova smyslu (mimochodem značná část byly tříkolky), brzy se situace začala měnit. 
Tak se zmíníme o těch nejpoužívanějších: 

- náprava tuhá: její součástí bývá příčné listové pero, tvoří jí samostatný kovaný nosník 
- náprava kyvadlová: připojení kola k rámu jedním příčným ramenem 
- polonáprava: samostatné zavěšení kol na rámu 

   Názorné kresby a fota budou připojené. Přišel čas na další kuriositku z dávných dob: v době těsně po 
začátku 20. století se americké automobily, nabízené do necivilisovaných oblastí, nazývaly „Highwheelers“ 
– čili „vysokokolky (fuj, to jsem vymyslel nechutné slovo)“. Mělo to svůj účel – hladkých vozovek neznavší 
farmáři by se jinak topili se i se svými vozidly, (pokud na ně ovšem měli), v blátivých loužích a dravých 
korytech potoků – zřejmě k radosti rudochů, kteří by pak s nebohými osádkami zajatců z vybrakovaných 
vozidel radostně rošťačili u kůlů smrti … Takže vysoká kola nutností – ovšem naproti tomu se v roce 1906 
objevuje propastně odlišná idea, totiž posadit automobil tak nízko, jak jen to jde – proč, těžko říci … Do 
povědomí se tahle kuriosita dostala pod jménem American Underslung (používaném ale až po r. 1910). Jak 
již název napovídá, snaha o co nejnižší těžiště šla až do extremu, totiž k instalaci nosného rámu až POD 
nápravy!!! Do bláta jistě to pravé … Automobilka nepřežila rok 1914, ovšem navzdory poněkud 
pošramocené pověsti prodala více než 40 000 vozů, většina ale byla konstruována standardně. Osobně si 
myslím, že se doba „Highwheelers“ zase vrátí – na „polní cestu D1“ neznám nic vhodnějšího. Tady by 
American Underslung skončil možná už někde u Mirošovic … Sic tu nemáme loupeživé a poťouchlé vládce 



 

 

 

prerií a stříbrných ručnic, ale ono by se jistě našlo nějaké jiné etnikum, které by s radostí uvízlé majitele 
Underslungů olupovalo, koní (jezdí převážně v německé produkci) a stříbrných hřebů na pušce netřeba, 
stačily by staletími prověřené hmaty a grify jejich squaws … ☺  
   V krátkosti se zastavme i u odpružení: v době, které se věnujeme, panovala převaha odpružení listovými 
pružinami, často příčnými na obou nápravách, občas podélnými, u těžších vozidel pak dvojitými. Určitou 
specialitou jsou listová pera typu Cantilever, uchycená v jednom bodu na nápravu, v druhém (nebo dvou) na 
pevnou součást rámu. Listová pera byla uspořádána do půleliptického nebo čtvrteliptického svazku. Vinuté 
pružiny v jejich dnešní podobě teprve čekaly na svůj rozmach, občas se ke slovu dostaly i zkrutné (torsní) 
tyče. Samozřejmostí se velmi brzy staly tlumiče, ať už třecí či olejové, které přežily až donedávna.  
   Jednotlivá uložení kol a ostatní typy náprav a zavěšení si ukážeme na názorných ilustracích. 
   Řízení obou náprav: dlouhodobý sen a řada marných pokusů – po neúspěchu Daimleru přišlo množství 
stejně slepých cestiček, vše jako obvykle urychlila válka. Stoewery a Mercedesy s konfigurací 4WS se staly 
vyhledávanými – muzejními -  exponáty až dnes, neboť do války byly složité, závislé na dokonalém 
servisním zázemí (což šlo uprostřed kruté ruské zimy nebo bezedného bahna jen těžko splnit). Proto je 
zmiňme jen pro úplnost. 
   A co dále? Tak třeba ty nápravy … V drtivé většině bývaly dvě, větší počet neměl opodstatnění. Až po 1. 
sv. válce se začaly objevovat konstrukce, sice nikoliv výhradně terenní, ale s určitými schopnostmi jízdy 
mimo vozovky. Vznikla třínápravová chassis, kdy obě zadní nápravy byly hnané, občas i vybavené redukční 
skříní. Vzpomeňme třeba Tatru 72, Pragu AV, „bojový“ Superb, ale i Mercedes-Benz G 4. Americkou 
specialitu nabízela firma Reeves, která inserovala „Sextoauto“ – jak jistě pochopíte, nemající nic společného 
s pohlavní aktivitou majitele, ale s třínápravovým chassis, kde však hnaná byla pouze jedna přední náprava, 
takže se o „užitku“ koncepce dalo hovořit snad jen s ohledem na rozložení hmotnosti. Ještě dále šel „Reeves 
Octoauto,“ což byla velkoprostorová osmikolka, která však na rozdíl od naší legendární Tatry 813 8x8 
postrádala byť jen špetičku její dovednosti. Zájem byl pramalý, ale myšlenka vícekolky zřejmě nedávala 
mnohým spát – podobné řešení se objevilo ještě v 30. letech v Německu.  
   Tak, milí přátelé – probrali jsme, co šlo – ono by toho šlo daleko a daleko více, ale stručnost potěší. 
Doufám, že jste se aspoň trochu pobavili, možná i špetkou potěšili – no a příště si řekneme třeba o tom, jak 
působí větry na automobil … ☺ 
 
 

             Text: Pavel Kopáček   Foto: Archiv autora 

                       Výkyvná poloosa s vinutým odpružením. 

Diagonální výkyvná poloosa. 



 

 

 

 

                     Tuhá zadní náprava s vinutou pružinou. 
 
 
                                  
             

Příčné listové odpružení zadní nápravy. 

                                                              Kyvadlová náprava s dvojicemi příčných ramen a vinutými pružinami. 

                                                  Kyvadlová náprava s příčnou listovou pružinou a dvojicí příčných ramen. 

                                                                    Kyvadlová náprava s dvojicí příčných listových pružin. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
                Podélná listová pružina s pákovým tlumičem. 

               Výkyvná poloosa s horní příčnou listovou pružinou. 

                    Konstrukčně jednoduché nápravy Fiatu 1100. 

 
     Tajemství nezdolnosti Jeepu Willys MB  ukazuje 

     schema pohonu. 

 
 
 
 

      Reeves Sextoauto byl složitý jen na pohled.  

 
 
 
 



 

 

 

 
Geniální konstrukce Waltera Christie z počátku 20. století a názorný 
                                 průřez předním pohonem. 

  Takhle fungoval Citroën Kégresse … 
 Válečný Mercedes-Benz 
 G5 byl vybavený řízením  
  všech kol, jehož princip  
     vidíte na schematu.  
 Podobné řešení mělo více   
      tehdejších modelů. 
Všimněte si rychloupínáků  
                   kol. 
 
    
 
 
 Začátkem války začal KDF 
dodávat plněpohonné verse 
svých Broků. Dodnes se 
dochovalo minimum 
originálů, o to více replik – 
           na první pohled 
       rozeznatelných … �. 
 
 
 
 



 

 

 

                   Kopřivnické aerosaně na základě Tatra 87 jsou zatím „mrtvým“ exponátem … Replika sice existuje, ale originál je originál. 
                                                                         Detail vývodu hnací hřídele aerosaní na záďový buben. 

                          I takhle to šlo … 
Zajímavými exponáty předválečných amerických Motor Show byly  
 části vozů s průhledného organického skla. Nejdále šel v tomto  
    směru Plymouth, který s výjimkou motoru, rámu a kol neměl 
                 z oceli vůbec nic. A dodnes přežil … ☺ 
 
 
 
 
 



 

 

 

              Ford T v celopásovém provedení – zadní kola samozřejmě hnací,                                    A takhle  Kégresse jezdil –  
  přední napínací. Pokud si dobře všimněte, pásový pohon lze bez obtíží                                jednoduše, esteticky a spolehlivě … 
                                           sejmout.  

    Originální německé Tempo G 1200 – dva dvoutakty, jeden vpředu a      Příkladem „šestikolky“ s dvěma zadními hnacími nápravami je … 
  jeden vzadu, možnost jízdy i na oba současně, některé modely 4WS …                                      kopřivnická Tatra. 

           Pokusů o vrtulový pohon bylo bezpočtu – až dodnes … 
 
 

           Zmrtvýchvstání Octoauta v Německu. Berlíňané se zájmem přihlíželi a pak zase odešli. Und Tschüss … ☺ 
 



 

 

 

                                    Tohle byl prapředek Leyatu Hélica …                                          A tady konečný výsledek pokusu – omylu.  
                                                                                                                                             Ovšem: nádherný výsledek … ☺ 

                 Reevesovo Sextoauto – a počet náprav stále nebral konce … 

   Nádherný pohled na malý americký Matheson s řetězovým pohonem. 
 
  
        
       
      <<<Detail přední výkyvné nápravy s příčným listovým odpružením. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Octoauto v reklamě a ve skutečnosti. Jestliže inserce tvrdí, že se jedná o nejsnadněji ovladatelné auto světa, jak to, že se neujalo? Že by 
                                                          klamavá reklama? A V AMERICE ?? Ani věřit se nechce … ☺. 

  Značka American Underslung přišla se zajímavým, ale poněkud  
předčasným řešením – viz článek, foto vozidla a výstavního stánku  
                                    pochází z roku 1912. 

 

 
 
  

                      
    Pro kolopás jsme si museli zajet přímo na bojiště. Vozidlo jede po pásech, kola jsou v pohotovostní poloze. Na silnici tomu bylo naopak. 
 
 
 



 

 

 

Zajímavou a velmi užitečnou „drobností“ čtyřkolek byly přední a zadní vývody na pohon příslušenství. Běžný Jeep se tak stal farmářským  
                                                                                             všeumělem … 

  A když jste měli jen „zadokolku Téčko,“ sundali jste blatník, spojili      Z předválečného SSSR pochází terenní a „všehoschopná“ modifikace 
   transmisním pásem kolo s pilou – a co neuteklo, to jste „přeřízli“ ☺.      GAZu M 1. Jezdilo jich hodně a svět na ně zapomněl – nezaslouženě. 



 

 

 

 

Není  zpěvu  bez  auta … (… a naopak) 
 
   Naši milí čtenáři a odběratelé, odkloňme se na chvíli od vážných 
věcí, zachmuřených tváří konstrukterů, napjatého výrazu časoměřičů, 
hlaholu prodejců i roentgenových pohledů úředníků úvěrových 
oddělení slovutných bankovních domů – a nechme promluvit jednu 
lehkonohou Múzu, veskrze populární a všudypřítomnou – totiž zpěv. 
Tedy, ne, že bychom vám s Michalem něco zapěli, takový 
audiozážitek by byl horší než poslech Duesenbergova motoru, 
jdoucího na polovinu válců ☺. Ale vyhrábl jsem ze svých šuplíků asi 
stovku fotek zpěváků a zpěvandulí, používajících samohyby 
proslulých jmen. Po několikerém seškrtání původního množství 
nabízím vám asi dvě desítky reklamních a dobových foto, mnohdy i 
s umělci v prach a popel dávno se již obrátivšími, což nakonec může 
platit i pro jejich automobily. 
Snad ještě jen podotknu, že se jedná o skutečné zpěváky, kteří něco 
dokázali, nikoliv o záplavu dnešních mutujících příšerek, jejichž 
největší obava pramení z výpadku elektřiny, neb bez této životadárné 
síly nezazpívají ani základní stupnici … 
   Takže hezké pokoukání a broukejte si s námi šlágry let dávno minulých … 
 

Text: Pavel Kopáček           Foto: archiv Pavla Kopáčka¨ 
 

     Rocker Bruce Springsteen si oblíbil výkonnou americkou produkci,             Třebaže měl „King of Rock ´n ´Roll ve svých memphiských  
                takže již v mládí sedlal nadupanou Corvette C1.        garážích různé značky, jeho preferencí byl Cadillac. 
           Není divu – legenda patří k legendě … 
 
 
           
 
 
 
 
 
 



 

 

 

       Dean Martin, americký zpěvák italského původu a majitel  
nádherného hlasu nejčastěji hostoval v městě hazardu – Las Vegas 

           Slavný zpěvák Sammy Davis Jr. předvádí odolnost proti  O příliv peněz nebyla nouze, mohl si tedy dovolit to NEJ… 
           gravitačním zákonům, zatímco se o britský Singer opírá          V pozdějších letech se na něm již podepsala závislost na alkoholu, 
       Marilyn Monroe – ta má v očích údiv, který byl (jak tvrdí její            ale přesto neváhal usednout za volant ručně stavěného Stutze  
       současníci) ještě spolu s jedním výrazem (ehm ehm) jediným,                     Blackhawk. Jak to dopadlo, vidíte na novinovém fotu, 
       který dovedla … ☺. Dodejme, že Singer patrně nebyl Davisův,                       povšimněte si registrační značky rozbitého Stutze … 
                                       nýbrž reklamní. 

 

                Valící se kámen“ Mick Jagger opouští parkoviště za volantem  
               svého Morganu +8. Rychlost mu nebyla cizí ani na podiu, ani na  
              silnici, takže jej na druhém obrázku vidíme u nabořeného Astonu  
                            za asistence nesmlouvavého policisty. 

    Hollywoodská „starlet“ Deborah Wally, ukazující své křivky  
  na kapotě Plymouthu Barracuda. S touto děvenkou mám ještě 
       jedno foto; těch křivek tam ukazuje mnohem více, zato 
        automobil je nahrazený starožitnou mosaznou postelí …  

      Takže nic pro tento monothematicky zaměřený měsíčník … ☺ ☺ ☺ 
 

 



 

 

 

Ani Beatles neznali nedostatku, takže nikoho nepřekvapí foto George            Věčně rozesmátá sympatická anglická zpěvačka   
Harrisona, sedícího na kapotě jeho nejnovější akvisice – Jaguaru E-Type.   Marianne Faithfull patří dnes bohužel k těm, jejichž skladby 

          se prakticky neobjevují. Ale zpěv milovala, stejně jako 
        Austin Mini, s nímž se dlouhé roky nedokázala rozloučit. 

        Bing Crosby je další poválečné americké popové eso.  
    Jeho dodnes obdivovaný hlasový projev mu zajistil určité  

   Volvo Amazon a švédská skupina Hootenanny Singers. Že neznáte?           příjemné životní libůstky, např. koupi vzácného cabrioletu  
Dost možná, ale podívejte se na dřepícího mladíka –  je to Björn Ulvaeus                                  Mercedes-Benz 300 SC. 

                     ještě pěknou řádku let předtím, než se objevil v legendární  
                                                    čtveřici ABBA … 
 
 



 

 

 

                Další legenda z „Továrny na zázraky“ se jmenuje Frank Sinatra.   Dalším populárním „Broukem“ byl Ringo Starr. Když už mu to 
               Zálibu v krásných ženách spojoval se zálibou v pokeru, a za oběma       v liverpoolské čtveřici tak dobře šlo, udělal si radost 
            cestoval přepychovými vozy. Byl jedním z prvních, kteří si koupili          přepychovým Facel Vega a ještě se lišácky zašklebil do objektivu ☺. 
       Ford Thunderbird. 
 

 
                 Osobně Janis Joplin nemusím … nevázanost, drogy, máničky, „květinové“ děti … �. Na snímku stojí u svého Porsche 356, jehož 
                                                            psychedelické barvy a vzory zcela odpovídají duchu oněch let … 

 
  



 

 

 

O kamarádech a Volhách … 
 
   „Hele, já tím žiju!!! P řes třicet let kupuju 
Volhy! Motáme se kolem nich šestnáct 
hodin denně a ještě jsme tuhle s Ivanem ani 
jednu neprodali! Chápeš, co tím chci říct? 
Volha – to je život a láska, kámoš i všivák, 
zlobí i těší, ale pořád JE!!! A dokud nebude 
po nás, tak tadyhle ty krásný káry budou 
žít …“, říká František a jeho ruka opisuje 
půlkruh po ztemnělé stodole, z níž se 
vynořují přízračné obrazy výbojných přídí, 
jelenů a masek, to vše dlouhé desítky let 
přikrýváno perlově stříbrnými částečkami 
prachu, který jediný zaslechne moskevské 
nářečí zdánlivě ztichlých strojů a dávné 
odezvy vlnek, přinášející poselství slavného 
veletoku, po němž hrdé carevny dostaly svá 
jména … 
 
   Už je tomu pár měsíců … To jsme takhle se synem Davidem koncem srpna loňského roku jeli nazdařbůh, 
a říkali, že nás ty úzké silničky snad někam dovedou – ale po pravdě řečeno nám to bylo fuk. Neboť, jak již 
bylo na řádkách našeho měsíčníku řečeno, i cesta je někdy cílem … Slunce lačně sálo lehký ranní opar, bylo 
teplo, ale nikoliv horko, úzké silničky zabíjely zdánlivou jednotvárnost erotickými křivkami zatáček, 
nevelký počet koníků pod kapotou naší Feldy nás postrkoval obvyklou „průzkumnou“ čtyřicítkou, a my se 
těšili ze zeleně stromů, ze silničky bez bílých čar a svodidel – ale mezitím jsme se každou otáčkou kol 
přibližovali k místu, na nějž se nedá v životě zapomenout. 
   „Jo, auťák si dejte tady k chalupě, ať je místo na focení,“ a já poslušně natáčím volant směrem k vrstvě 

príma blátíčka, přikrytého lehkým popraškem sněhu. „No, to 
bude odjezd, to tady porocháme,“ říkám si v duchu …  Ale to už 
se vítáme s Františkem, naprosto fantastickým chlapíkem – 
extrovertem a srandistou – který dokáže porci svých roků 
odhodit s úsměvem daleko od sebe .. „Ivana znáte, že jo,“ 
ujišťuje se s pohledem na mladšího a o poznání zadumanějšího 
kamaráda, který se najednou vynořil odkudsi zpoza tun plechů, 
pokrytých nápisy v azbuce. To se ví, že ho známe, na první 
pohled sympaťák, a nenechte se zmýlit tou zamlklostí. Ivan 
pochází z montážní linky, na níž se rodí féroví chlapi, co 
nekecají naprázdno, ale radši něco pořádného udělají. „No a 
pudem do srubu, ne?“, ptá se František – naprosto zbytečně, 
protože nikam jinam se nechodí posedět, než mezi roubené 
stěny, ozdobené trofejemi a zajímavými předměty, které by 
mohly vyprávět … ovšem kdyby je naši přátelé pustili ke slovu 
… ☺. 
   A teď je asi ten nejlepší čas dodat, že budeme oba kamarády 
nazývat pouze křestními jmény, ani neuvedeme jejich bydliště, 
ani místa, ze kterých budeme paličkovat krajky vzpomínek, 
prostě ochráníme jejich soukromí a majetek přesně v souladu se 
slibem, který zazněl už tenkrát v létě … 



 

 

 

   … už tenkrát v létě. Vysočina otáčela svými kopci za sluncem, šachovnice políček ozdobené tu a tam 
nevelkými vískami, kde se jakoby zastavil čas, lesy poodhalovaly své zelené suknice a nabízely pohledy na 
mechové polštáře nejkrásnějšího lože světa – a my bychom v tu chvíli dali cokoliv za to, aby se čas dal 
ovládat brzdovým pedálem … Kopec, vyhodit kvalt, dojedem – nedojedem … Silnička nás vytáhla až na 
kopec, necháváme neutrál tam, kde je, a ve volnoběžných otáčkách sjíždíme zase dolů. Nádherný rozhled, 
nezkalené nebe (pokaždé vzpomenu na slova mého zesnulého táty, který takovému výzoru říkal „počasí pro 
dělostřelce“). Zablesknutí na levé straně uprostřed zeleně chaloupkám na dohled … Ani mi nestačí v mysli 
doznít představa foliovníku, když mne ze zadumání vytrhne zběsilý řev syna: „Tatí, Volha! A další Volha! 
Samá Volha! Zastav!“ No, ani říkat to nemusel, Felda zabrzdila asi sama, David vylétl snad 
deseticentimetrovou škvírou ve dveřích, já nechal v autě svou věrnou pomocnici berlu ☺ a jako zamlada 

jsem se vymrštil zpoza volantu, 
protože – věřte nevěřte, Volhy, toť 
další litr esencí mého života. 
Miluju Simky, ameriky, 
náklaďáky, co se nikomu jinému 
nelíbí – a pak Volhy a jim 
podobné. Nehledejte za tím nic 
politického, snad jen nostalgii po 
časech, kdy sedany z Gorkého 
zdobily každou ulici … A tak 
jsme tam spolu stáli, David šeptal 
slůvka, za která by jindy vyfasoval 
pár pohlavků – a já je říkal hlasitě 
a bez zábran ☺. Fakt tam byly … 
nekecal … Zaoblené střechy nad 
monumentálními ocelovými těly, 
vše vyrovnané do jedné lajny, sem 
tam proložené rovnými linkami 
čtyřiadvacítek … Začátku ani 
konce řady jsme nedohlédli. Jo, 

paní Náhoda nám zase jednou udělila cenu Zlatého oka za pozornost. „Tak a jsme v pr ...i“, pronesl jsem 
nevýchovně a nespisovně věda, že se odtud asi do setmění nedostaneme. Jaké to prorocké úvahy! Teď jen 
najít tu správnou cestu do vísky, abychom neskončili koly v bahně jako již mnohokrát, ale vzdor své pověsti 
mezi kamarády jsem na následujících pěti stech metrech ani jednou nezabloudil, a to už jsme se šinuli úzkou 
blátivou cestičkou (no, jet proti nám moped, buď nám stupačkami odře bok, nebo se jezdec i se strojem bude 
muset zahryznout do zdi) – a najednou Volha! Černá, naleštěná, ve stínu stromů! A vedle za barákem další! 
A další! „Sakra, přece tady nebydlí zbytek velení Střední skupiny sovětských vojsk,“ říkám si, načež syn, 
zřejmě podobně uvažující, dodává: „Hele, tohle je asi poslední místo u nás, kde se jezdí Volhama.“ Dávám 
mu zapravdu, když jsme další Volhu 24 potkali na samé hranici vesnice a lesa … teda, když jsem slyšel 
zpod kapoty to naftové „KadleKadleKadleKadle“, kapku jsem se zaškaredil, sorry, ale ropa patří do kamen, 
auta mají na výběr buď benzin nebo páru … A to už brzdíme vedle doširoka otevřené brány, od níž se vine 
cestička nahoru, lemovaná – no, čím byste řekli? ☺ 
   Ale dneska se třeseme zimou (to je divný, přes okna v autě bylo i v březnu docela teplo) a už se rozhlížíme 
kolem. Jo, tak s nepatrnou příměsí dobré vůle by se to tady dalo nazvat stánkem GAZu, štábními garážemi, 
skladem opravárenské roty a nalezištěm barevných i nebarevných kovů – to vše v jednom. Za zády mi 
parkuje sanitní UAZ, kterého jsem obdivoval už v létě, kolem postávají či polehávají zajímavé polotovary 
známých tvarů. „Hele, z tohodle bude pěknej Gazík,“ ukazuje František kamsi do země, ale já nic nevidím 
… Ale za moment mi oči zaostří na očištěný rám. Víc tam není … Tak tohle je něco – podle pár kusů železa 
představit si zanedlouho jezdící terenní vůz. Ale na podobná překvapení jsem si u Františka už zvykl – ale 
nejsou to prázdné báchorky, on fakt ten rám popadne, odense do dílny a toho Gazíka na něj postaví … ☺. 



 

 

 

Má na to možná víc dílů, než všechny české vojenské výprodeje … V otevřených vratech garáže se začnou 
rýsovat barvy oranžového overalu – to je Ivan a zve nás dovnitř. „To je ta šestsetrojka, co stávala támhle 
nahoře zarovnaná dřevem?“, ptám se poněkud nevěřícně, maje před očima zašlou kopřivnickou pýchu, 
smutně ležící v automobilovém komatu. „Jo, už přišel čas,“ s obvyklou stručností povídá Ivan, zatímco 
František se objeví s lahvinkou piva, a oba mi ukazují, jak pokročila renovace. Moc, fakticky moc …Příští 
rok tutově vyjedou, teď už tomu věřím. Teď už věřím všemu, ne proto, že bych byl takový bašťoun, ale to 
všechno, co mi oba kamarádi předvádějí, je opuncováno stoprocentní realitou. Ivan a Franta – jeden bez 
druhého ani krok. „Pojď se kouknout do klubovny,“ zve František Davida, a ten vyvine asi desetinásobnou 
rychlost proti pohybu, kterým se plouží pro sobotní nákup. Já mezitím stoupám po vrstevnici a míjím 
výrobky GAZu, působící jako posvátné Stonehenge. Karta ve foťáku se utěšeně plní, občas se zamračím na 
přílišnou bělost sněhu a poťouchlé zimní slunce, svítící „placatě.“  
   To tenkrát koncem prázdnin, to 
se to jinak fotilo. Sotva jsme si 
tenkrát s Františkem potřásli 
rukama (Ivan byl někde mimo – 
samozřejmě ve Volze), společný 
koníček rozehnal jakékoliv 
pochybnosti a obavy. Už tenkrát 
stály Volhy jak na přehlídce, 
k tomu nějaký ten GAZ a UAZ, a 
v dohledu krásný srub na 
podezdívce. Rádi jsme přijali 
pozvání, protože se tam evidentně 
skrývaly pravé poklady. Ale jaké, 
to mne tenkrát ani ve snu 
nenapadlo … Sotva jsme 
vstoupili, drahý synáček si všiml 
trojice harmonik, po jedné sáhl – a 
pod dlouhých letech se nad 
střechami Volh rozezněla Kalinka 
a Kaťuša. To už jsem myslel na článek, jen jsem váhal, zda jej napíši do Veteránu nebo rovnou založím 
Heligonkářské rozhledy. No, František se samozřejmě přidal, a já jsem šel zas fotit. Bylo toho tolik 
k prohlížení … Až pozdě odpoledne jsme odjížděli, myšlenky moje a synovy se prolínaly v uzlových 
bodech, a oba jsme věděli, že na tenhle den nikdy nezapomeneme. Nakonec, zdaleka to nebyla návštěva 
poslední … 
   „Tady už to znáte, pojedem na špejchar,“ zavelí František a spolu s Ivanem natěsnají své tělesné schránky 
do naší Feldy. Ne že by u nich byla o vozidla nouze, ale pivka jsou pivka, a orgáni jsou orgáni. Po nějaké 
době se dostaneme do větší vesnice, prokličkujeme mezi novostavbami vilek, a já přemýšlím, kde se tady 
může schovávat nějaký špejchar. Než dokončím tuhle naivní úvahu, jsme u něj. On je totiž malý jen ze 
silnice. Z pozemku majitele se zvedá do historické mohutnosti, řádka úzkých okének si nás podezřívavě 
měří a vyvolává reflexi střílen. „Klucí, tady ty vrátka jsou asi dvěstěpadesát let starý a celá stodola ještě 
starší,“ povídá František, zatímco se nějak podezřele dlouho šacuje. No, vrátka – ono jak se to vezme, 
takový hrabě Monte Christo by se za nimi ani nenamáhal myšlenkou na únik. To už se ale František marně 
šťourá čímsi železným v zámku a něco zajímavého si přitom povídá. Ivan volí přímou cestu: „Tys vzal zas 
nějakej blbej klíč, viď, já jdu pro ten druhej,“ a míří k vedlejšímu domku, kde bydlí opatrovník dalšího klíče. 
Vrací se s nevěřícným výrazem: „Hele, von se sprchuje! Teď? Proč? Ve dvě odpoledne?“ Ale to už 
vymydlený pán vychází na zápraží a předává Františkovi klíč. Skřípot. Trhnutí. Dějepis půl třetího staletí 
vyjádřený jedním dlouhým zavrzáním pantů … Budiž světlo! Vystupujeme po několika ohlazených 
kamenných schodech … Ne, to se mi zdá …Jak vám mám přiblížit, co jsme viděli? Fotkami? Nelze … 
Slovy? Nevím nevím … Stavitel špejcharu patrně fandil topologii a objevil čtvrtý rozměr. Jak jinak si 



 

 

 

vysvětlit, že zevnitř je ten barák asi pětkrát větší než zvenku? A všude Volhy, GAZy, UAZy, ba i Moskvič 
se objevil … A desítky příběhů s auty spojených… „No jo, to už je dlouho, první Volhu jsem si koupil 
v roce 1968,“, přivádí mne František zpátky do reality: „Stála v Budějicích v bazaru a moc se mi líbila. Sice 
byla uvařená a pohnilá, ale dotáhl jsem ji domů a udělal. Jo, taky jsem měl Taunuse 20M, ale to byla jediná 
moje nevěra, pak už jsem zůstal u Volh,“ shrnuje majitel dlouhé roky do jedné vzpomínky. Ale vzápětí 
přidává historku, jak se mu Volha zaplatila. Musím to vzít zgruntu, prakticky slovo od slova – mladší a 
mladá generace našich čtenářů by asi z náznaků nepochopila, čemu se kdysi říkalo terno ☺. Zkrátka a dobře, 
František si obstaral povolení, aby mohl se soukromým autem jezdit pro komunál (obdoba dnešních 
Technických služeb, sloučených s drobnými provozovnami). Sám si psal cestovní výkazy, podle nichž mu 
byl účtárnou komunálního podniku proplácený benzin. Jenže: napsalo se víc, „vydělalo“ se ještě víc. A 
František už tehdy jezdil výhradně na technický benzin (nezapomeňte, že Volha vyrůstala v jediné zemi, 
která jako celek představovala zkušební polygon), ten byl za pár haléřů, ovšem v „cesťáku“! Se hovořilo 
výhradně o kvalitním automobilovém palivu, takže František si hodně často takhle přišel na mnohem víc, 
než činil tehdejší jeho plat … ☺. Dneska úsměvná historka, ale tehdy stačil jeden jediný anonym, jedno 
jediné podezření, a do hry by vstoupil § 132 tr. zákona (rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví), což 
vynášelo několikaletý trest natvrdo – často i za malichernosti. Ale vraťme se k zajímavějším věcem: „S 
výměnou oleje jsem si nedělal žádný starosti, co kdo vypustil, to jsem tam nalil, černý to bylo jak bota, ale 
Volha na to klidně ujela bez další výměny i sto tisíc …“ Tohle je samozřejmě extrem, dnes by to určitě 
neudělal, ale: také vám vytanuly na mysli dnešní superstrojovny, prošpikované důmyslnou čínskou 
technologií se spoustou „kurvítek“ a nepsaným zákonem poruchovosti okamžitě po uplynutí záruky? Slyšíte 
ten smích? Tak se těmto automobilovým nesmyslům směje Carevna a její mladší sestra! Nejenže by svými 
nárazníky rozdrtily kdejaké motorisované dálněvýchodní lejno, ale navíc by každému poskytly prostornost 
přijímacího salonu, komfort divadelní lóže, odolnost tanku a trvanlivost Velké čínské zdi … Tak se těmhle 
dvěma velkým klukům nedivte … Jejich výběr vozu má 
logiku a stojí na základě desítek let zkušeností. Jediný 
volný kousek přízemí zabírá strmé dřevěné schodiště do 
prvního patra. Přesně takové vede ještě výše. A co 
myslíte, že jsme tam našli? S trochou nadsázky centrální 
sklad Mototechny, oddělení Volha … ☺ 
   Ale to už sedíme zase v autě, a jsme na cestě na další 
naleziště Volh, tentokrát výhradně čtyřiadvacítek. Parkují 
před domem, vedle domu i za domem. Můj syn, který 
náklonnost k Volhám naštěstí zdědil po mně, se hned 
uvelebil na měkkém polštáři sedadla řidiče jedné z nich, 
když z domu vyjde kompletní rodina, a paní povídá: „Tak 
se najednou podívám z okna a on nám někdo sedí ve 
Volze!“ Ale to už je zdánlivé nedorozumění zažehnáno, 
z přátelských lidí se vyklube Ivanova přízeň, a tak můžeme fotit, ochutnávat sedadla a obdivovat vše, co se 
k obdivování nabízí. Ale nechme chvíli mluvit Ivana: „Já jsem si koupil první Volhu až v Deštný někdy 
v roce 1984. Byla hnědá a od té doby nic jinýho nechci. Tady s Frantou jsme do přízně, jeho Volhy, moje 
Volhy, o nic nejde.“ David nadšeně hltá všechny vzpomínky a okamžitě souhlasí, když mu František radí: 



 

 

 

„Jiný auto si nekupuj, jenom Volhu!“ Vzápětí nasedáme do auta a jedeme, protože mám sice plnou hlavu 
dojmů, plné nohy schodů, ale skoro prázdný blok. Usedáme na dřevěné lavice srubu a já se dovídám o 
netušených filmovacích aktivitách pánů Františka a Ivana, samozřejmě za přispění jejich sovětské silniční 
flotily. Ten půlhodinový přehled se prostě nedá vypsat, ani webový časopis není nafukovací, tím spíše, když 
oba hlavní hrdinové ke každému filmu přidávají všechny možné zážitky, drby a historky, mnohdy 
neuvěřitelné. Tak alespoň telegraficky: 
 
- Stříbrná vůně mrazu: detektivka 
- Hostel 1: americký horror, kde hrály čtyři černé Volhy 24 
- Novoroční pozdrav z Moskvy: pro ruskou TV. Rusové potřebovali žlutou Volhu, tak jednu Františkovu 

polepili žlutou folií, natočili potřebné záběry, ale pak potřebovali zadní půlku Volhy pro detaily herců 
vzadu na sedadle. Tak jsme tu žlutou rozřízli, znovu si zahrála, doma jsme ji svařili a za chvíli zas 
jezdila … Kam se hrabe Hollywood s jeho počítačovými efekty … 

- Největší Čech: odehrávalo se v roce 1969 
- Nějaké reklamy, videoclipy, film o V. Havlovi pro dánskou TV 
- Zajímavá reklama pro Peugeot, objednáno přímo francouzským výrobcem kvůli značkovému motoru ve 

Volze 24 
- Zemský ráj to na pohled: Volha hrála služební vůz StB 
- Pro Američany reklamu na žvýkačky Orbit. Ivan: „Já jsem si tam zahrál, navlíkli mi uniformu ☺“. 

František: „Voni když nám za to něco daj, tak se oblečem do všeho … ☺“ 
- Ach ty vraždy: v Ivanově černé 24 jezdil vrah a Jiřina Bohdalová 
- Pro Angličany clip Follow me home 
- Czech Made Man: kriminálka o drogovém podsvětí … František: „no jo, to ousek za Domažlicemi 

udělali hraniční přechod na Ukrajinu … Hele, ale byl to tenhle film?“ Ivan: „Jak si tam předávali zboží a 
pak si všichni opíkali špekáčky?“ 

- Zdivočelá země: jeden světlý kombík, maskovaný za TV vozidlo, samozřejmě černá 24 pro StB 
- Když nežiješ, zemřeš: natáčeno na Žižkově: František: „A bylo to fakt na tom Žižkově?“ Ivan: „Já si to 

nepamatuju, já tam hrál estébáka, dali mi takovej dlouhej civilní kabát …“ František: „Voblíkli ho, 
voholili, pěkný boty mu půjčili … ☺“ 

- Vyprávěj: také nějaká episodka z podsvětí 
- Jakási parodie na americké trháky pro ruskou TV 
- Smrt poštovní doručovatelky: Ivan: „Jo, tam byla moje 24, ale vratama do dvora jsem nacouvával já, 

protože se tam nikdo z těch machrů netrefil … ☺“ 
- Hořící keř: zatím poslední film, o Janu Palachovi, jezdila tam Volha 21 s „jelenem“ … František: „No 

jo, já v ní jezdil za paní Palachovou a hrál jsem tam zas estébáka, takže mi krom auta zaplatili i za 
hereckej výkon“ 

 
„A možná si ještě na něco vzpomenu,“ uzavírá František. Ale nemyslete, tuhle hromadu faktů oba pánové 
nechrlili z hlav, František přinesl tlustý ohmataný sešit: kroniku, knihu jízd a životopis v jednom.  
   „A jak to bylo s tou Tatrou? nahazuji udičku: „No tu máme s Frantou dohromady. Jak dlouho? No asi tak 
dvanáct let. A teď ji taky pěkně spolu děláme.“  
   Co se týče budoucnosti obou Volhařů a hlavně jejich autoparku, myslím, že ji mají dořešenou beze zbytku. 
Ivan má syna, který už jezdí vlastní Volhou, jeho manželka jezdí s další denně do práce, a on sám, pokud mu 
zbude trocha času, taky rád vyjede. František trochu zvážní, pak říká, že má syna, ale toho prý zatím moc 
Volhy neberou. Renovuje historické motocykly a nedávno si pořídil nákladní Pragu RND. „Ale místo dětí 
tady mám Ivana …,“ dodává s jiskřičkou v očích. Když přijde řeč na tu horší stránku silničního provozu, 
Ivan se přiznává, že se mu jednou „cosi“ přihodilo. František se smíchem: „Jo, já vím, von jí vosolil, Volha 
se mu otočila a von to s ní prdnul do plotu … ☺“ Jak vidno, cesty osudu bývají klikaté. František hned hlásí, 
že nikdy neboural, ale za chvíli dodává: „Já neboural, ale auto mi ujelo …Jednou jsem zapomněl zabrzdit 



 

 

 

jednadvacítku – vlastně dvakrát, aha … poprvé skončila ve strouze a podruhý ve zdi přímo vedle baráku 
policajtů, a to předtím projela celých sto metrů mezi samejma drahejma autama … „ 
   Protože Volha je v podstatě dobře vybavený a komfortní cestovní vůz, přišla řeč i na dálkové jízdy. Ivan 
projel Maďarsko, Slovensko, Rakousko a Německo, jeho kamarád se v roce 1980 vypravil s Volhou až na 
Krym, dohromady najel 7800 km. I tohle prozradil onen universalní sešit. Oba jsou členové GAZ klubu, 
jezdí pravidelně na akce, a při různých příjemných příležitostech, jakými jsou třeba oslavy narozenin, zase 
jezdí kluboví kolegové za nimi.  
   Vyprávění obou kamarádů se prolíná, doplňuje, chvílemi nevím, co si mám dřív poznamenat. Je vidět, že 
jsou oba naladěni na stejnou notu a rozumějí si bez velkých řečí. I srub, ve kterém sedíme, je jejich 
společným dílem, stejně jako veškeré interierové zařízení.  
   „A co ta armáda?“ ptám se, když si vybavím množství vojenské techniky. „No Volha je taky přece GAZ. 
Prvního jsem dovezl z Temelína, byl to úplnej šrot, a pak už to šlo jeden za druhým,“ dodává František.  
   Moskviče 407, který čeká v přízemí špejcharu plánují oba nadšenci renovovat spojenými silami, možná až 
skončí práci na Tatře.  
   Přichází řeč na obvyklé thema, na jejich plány do budoucna. Ivan prohlašuje, že mu stačí zajezdit si 
s renovovanou Tatrou, ale také chce postavit garáž na své čtyřkolové poklady. František to vysvětlí sám: 
„No já si přeju, abych ještě nechcíp, protože musím dodělat s Ivanem tu Tatru, pak taky jednu Volhu 22, 
mám na ní všechno, akorát nemám pořád čas.“ 
   Přišel čas odjezdu. Nechce se nám, opravdu ne. Neradi se loučíme s lidmi, kteří nepatří do dnešní kruté a 
bezcitné doby, do časů sobectví, tuposti, pozlátka, falše a podvodů. Půldenní pobyt v jejich společnosti a 
mezi kráskami z Povolží byl náplastí na rány ze stressů a okolního zla. Přeji jim každý den naplněný 
dobrodružným objevitelstvím, radostí z činorodého koníčka, pevné kamarádské svazky a mnoho dalších let 
pro vzájemné setkávání. 
   Děkuji za čas, který nám věnovali, za moudrost, která vzlínala nejen z vážně míněných vět, ale z každého 
– byť i v žertu – proneseného slova, prostě za to, že jsou a jací jsou. 
   S nimi i s vámi se rozloučím jednou moudrou větou, kterou nám František řekl na samý závěr naší 
návštěvy: „Nový auto jsem nikdy neměl a nechtěl“. 
 
   Redakce děkuje Františkovi Š. a Ivanovi H. za zpřístupnění svých pokladů a za slova, která bylo radostí 
převést do písemné formy.  
 
Text a foto: Pavel Kopáček 

                  Ta modrá carevna jezdila jako nová pod hlavičkou ÚV KSČ,                            Volha 24 dokáže spolehlivě oslovit i teenagera, 
                    konkrétně jako vůz šéfredaktora bratislavské odnože                                    musí mít ovšem v krví ty správné Volží geny ☺ 
                                                Rudého Práva. 
 



 

 

 

                     Ivan – Volha – Franta, nebo Franta – Volha – Ivan …            Tatra 603 není odrodilec, ale vhodný doplněk 
                 nikdy se nespletete. Jo, a taky moje dítě za volantem …                   budoucí pojízdné šperkovnice. 

„Tak tady jsem v roce 1981 založil první GAZ klub v ČSSR,“ pochlubí  
             se Franta nápisem na dveřích, za nimiž je síň rozkoší  
                                    (Volžích, samosebou) … 

    Devatero řemesel: na letité Singrovce si František šije potahy 
                                    na sedadla … 

 
 
 
  
 
                Na Ivanovi zářilo všechno: oči, vzpomínky i reflexní proužky … ☺ 
 



 

 

 

  „Hele, tady vidíš perfektního GAZíka,“ prohlásil František, ale já               Každý gentleman by měl mít u sebe dveře, které by zdvořile 
jsem až po chvíli rozeznal jen čímsi zarovnaný rám. Ale zaplať Bůh                otevřel dámě … ☺  
                 za lidi, kteří uvažují v budoucím čase … 

                     „Račte usednouti, milostivá …“           Tohle není TV vůz, nýbrž faleš, která si zahrála ve Zdivočelé zemi! 

              Zimní výbava správného Volhaře: Ivan vozí dva nebo tři kamenné         „Vidíš to? Ten motor je funglovka, ten ještě nejel!“ 
    kvádry, basičku s vercajkem, různé nádoby a brašnu velikosti  
                     Trabantu na další užitečné věci … 



 

 

 

Mezisklad: Volhy obou kamarádů jsou tu jen dočasně, zanedlouho je    „Co to je za hnusáka?“, ptal jsem se hned po příjezdu. „Mezohryz 
            můžeme potkat v plné kráse …               nějakýho úchyla, co si neváží auta?“ … „No jo,“ povídá František:  

      „Koupil jsem to za pár peněz kvůli motoru. Bude z toho  
             pěknej GAZík!“ Proč mě to nepřekvapuje? ☺ 

 Vidíte toho zlého lesního muže? Kdo se dotkne klíčku ve spínačce,                 Pojízdná, rozpůlená, svařená a zase pojízdná Volha 24. 
                                  se zlou se potáže! ☺ 

              „Tak klucí, dobře dojeďte a zase se ukažte!  
                            A na ten časák jsme zvědaví!“  

       Zimní idylka s Volhami na Vysočině má v sobě špetku sibiřské                   Pánové, nebojte se, už se na něm pracuje. 
                                           visualní příměsi … 



 

 

 
Nenápadná zajímavost 
 
 
   Mercedes, zvaný piano, mne 
nikdy moc nezaujal. Přiznával 
jsem mu sice jisté kvality, ale to 
bylo vše. Při vyslovení jeho 
přezdívky jsem si vždy představil 
unaveného nafťáka, kterému 
z výfuku lítají hranolky a který, 
ověšený všemi možnými i 
nemožnými ozdobami interiéru, 
vozí instalatéry po kšeftech. 
Postupně jsem zjišťoval, že toto 
auto zajímá i určitou skupinu 
veteránistů a mezi mercedesáři je 
to ikona. Pach spáleného 
fritovacího oleje ale v mysli zůstal. 
Až do té doby, kdy se mi do rukou 
dostal Mercedes-Benz W123 280 
CE. 
 
 
   Již z dálky zářil do okolí jeho zlatý lak, který jistě inspiroval svého majitele k pojmenování vozu „Goldie“. 
Důvodem krátkého pobytu v SIMCACENTRU byla jeho výměna za Jaguar XJS, o kterém jsme psali 
v minulém čísle tohoto časopisu. Dnes vezu Goldieho k novému majiteli, tak je příležitost poznat kvality 
tohoto vozu. 
   Mercedes je ve výborném stavu, prošel velkým servisem a má nový lak. Množství chromu zde podtrhuje 
jeho vzhled a samozřejmě vyniká mezi současnou produkcí. Dvoudvéřová verze na mne působila trochu 
nezvykle, přeci jen musím poznamenat, že sedan či kombi působí vyrovnaněji. Ale to je jen můj pohled na 
věc. Co se mi na autě líbí zvenku, jsou zadní světla. Ty mají nezaměnitelný styl.  
   Vše na voze působí subtilním a kvalitním dojmem. Po usednutí do sedadel s velmi příjemným materiálem 
se rozhlížím po interiéru. První dojem: ze všeho čiší řemeslná poctivost a již zmíněná kvalita. Vše je na 
svém místě. Interiér sice nenadchne nějakým designově módním řešením, ale o to v Mercedesu nikdy nešlo. 
Sedadla jsou pohodlná a vše je, kde očekávám. 

   První otočení klíčkem…a ozve se klasické piano ☺. 
Zvuk zpod kapoty je dost podobný, a to ať se jedná o 
benzín nebo dehet. Zde vrčí řadový šestiválec o objemu 
2,8litru. Volič automatické převodovky posouvám do 
pozice „D“. Zvuk se trochu změní, otáčky klesnou a 
„meďák“ se plavně rozjíždí. Hned první desítky metrů 
potvrzují, že se rozhodně nejedná o žádný sporťák. Spíše 
stylovku. Ploužím se po okresních cestách podél 
brdských lesů. Po autě se otáčejí okolní řidiči. Pluji 
německou legendou směrem ku Praze. Vůz je velmi 
dobře odizolován proti hluku, podvozek je v bezchybném 
stavu, tak je jízda příjemně tichá. Radio je zde stylově 
dobové a nestylově nehrající. Motor slyšet moc není, tak 



 

 

jedu kolem Cukráku tichem. Zde, na volnější silnici trochu přidávám, abych nebyl brzdou. Goldie s tím 
nemá vůbec žádný problém. Po napojení se na českou panelku D1 si říkám, že pianko není vůbec špatným 
autem. Podvozek funguje jak má, brzdy jsou poplatné své době, ale neznervózňují mne, převodovka řadí 
naprosto sametově (a že prý to bez elektroniky nejde). Ale jedna věc mi ale vadí. A to je řízení. Byť jsou 
všechny čepy a další součásti řízení v naprostém pořádku, řízení jde až moc lehce. Tady rozhodně mohli 

v Mercedesu víc zapracovat. Jako celek by si „stodvacetrojka“ rozhodně lepší řízení zasloužila. Na Vysočině 
se mizerný povrch dálnice mění v oranici a já, v zájmu dovezení auta vcelku, se přesouvám do levého pruhu, 
mezi jedoucí ega v audinách, superbéčkách a v těch otylejch porších. Tato skutečnost mne nutí přišlápnout 
plynový pedál víc a posunout ručičku rychloměru k hodnotám sice nepovoleným, ale v danou chvíli 
bezpečnějším. Zřejmě se pár řidičů podivilo nad schopnostmi staré mercedesky, ale co.  
   Musím přiznat, že nemám moc o čem psát. Mercedes-Benz W 123 je možná nejkvalitněji postavené auto, 
které kdy bylo vyrobeno. Jeho kvalitám se blíží snad jen stará Volva. Benzínové coupé této řady je stejně 
nenáročné, jako naftové sedany. Kdo je příznivcem německé klasiky, bude se z piana těšit hodně dlouho.  
   A tak i já předávám na místě setkání novému majiteli klíčky od Goldieho a přebírám pro změnu jiný vůz. 
Přeji zlatému Mercedesu i jeho novému majiteli, aby spolu zažili doslova statisíce spokojených kilometrů.         
    
Text a foto: Michal Primák         
 
 



 

 

 

 

Kdyby tenkrát….  
 
   Bylo nebylo…..tak bylo nebo nebylo? No to vlastně nikdo neví. Ve třicátých letech minulého století 
vznikalo a zanikalo množství nejrůznějších značek. A to nejen u nás, ale i v zahraničí. Jednou z našich 
značek byl Myron. Tak jako v seriálu „Zašlapané projekty“, můžeme i o Myronu říci, že mohl být 
veleúspěšným počinem československého automobilového průmyslu.   
 
      Vše začalo zcela nečekaně. Na dubnovém Pražském autosalónu, který byl hojně navštěvován nejen 
motoristy, ale účastnili se ho např. Tomáš Baťa nebo Tomáš Garrigue Masaryk byl představen nový vůz. 
Což o to, takových bylo spousta. Ale jeden byl výjimečný minimálně cenou. V době, kdy nejlevnější 
automobil na trhu Aero 662 stál 16 600,-Kč, slibovala neznámá značka Myron otevřený sportovní vůz 
s cenou pod 15 000,-Kč. Zájem o vůz byl obrovský. A to nejen od československých motoristů, ale ze 
zahraničí. Dokonce i zájemci o zastupování neznámé značky se našli.       

   Přes čtyři metry dlouhý vůz měl módní sportovní karoserii. Podle dochovaných pramenů měl motor 
společně s převodovkou, rozvodovkou i diferenciálem ve společném bloku a ne vepředu, jak bychom se 
domnívali podle kapoty a větracích klapek na nich, ale údajně vzadu. Zdroje se liší v popisu motoru. Někdo 
uvádí dvoudobý jednoválec o objemu 800ccm a výkonu 18k. Jiný dvouválec 987ccm. U způsobu chlazení se 
objevují obě varianty, chlazení vodou i vzduchem. Také lze, podle našeho obrázku, pochybovat o umístění 
motoru. K čemu by pak byla žebra pod dlouhou kapotou? Chlazení vodou z chladiče umístěného vepředu 
postrádá jakoukoliv logiku. Nejpravděpodobnější je klasická rámová koncepce, ale ani zde tato skutečnost 
není potvrzena. Kdo ví, jak a čím byl Myron poháněn.  
   Vlastně to ani není důležité. Není důležitá ani propagovaná skutečnost, že na všechny šrouby a matice vám 
stačí jediný klíč. Všechny reklamní materiály propagovaly levný lidový automobil. Zákazníci připravovali 
peníze a psali objednávky. Kolik se tedy nakonec vyrobilo vozů? Jeden. Ano, jeden jediný prototyp. Proč se 
jich nevyrobilo víc, když byl tak velký zájem? Proč se značka Myron neobjevila mezi našimi výrobci 
automobilů? To už se možná nikdy nedozvíme. A pravděpodobnost, že se prototyp dochoval, je mizivá.  
   Tak pokud byste třeba někde na burze či jinde natrefili na reklamní leták, slibující „levný a nejvýš 
spolehlivý vůz“ značky Myron vězte, že to je možná to jediné, co po této naději zbylo.      
 

Text: Michal Primák   Ilustrace: Atlas našich automobilů  



 

 

  

 

 
                    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. 

  
 
 
 
 

 

                                                     ZDE MŮŽE BÝT I VÁŠ V ŮZ 
 
 



 

  

 

Talbot Samba Cabrio                                                           
Cena: 29 900,- Kč 
 
Manželka se rozhodla prodat svůj Talbot 
Samba Cabrio. Auto máme od roku 2000. 
Průběžně dostalo nový lak a komplet 
novou střechu (inv.50tis). Karoserie je ve 
velmi dobrém stavu, motor je dobrý, 
převodovka hlučná (příp. mám tři jiné). 
Drobné nedodělky (kovářova 
kobyla...znáte to :-) ) Auto je 
provozováno jednou za rok na sraz. Má 
platné CZ doklady. Samozřejmě 
pravidelný servis a garáž.  
 
 

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

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



 

  

 

Talbot Tagora 2,2 GLS   
Cena: 130 000,-Kč 
 
Nádherný Talbot z roku 1981. Kompletně 
doložená historie, veškeré servisní zásahy. 
Najeto celkem 65 000km. Posledních 
45tis.km pouze po srazech a dlouhých 
cestách. Odborný servis. Verze 
s automatickou převodovkou, 
tempomatem, klimatizací!, servem, 
centrálním zamykáním a další výbavou. 
Vše originál. Možno přikoupit náhradní 
díly za 20tis. – velké množství nových i 
starších. (Možná výměna)    
 
 
 

Alfa Romeo Spider  
Cena: 250 000,-Kč 
 
Ikonická Alfa Romeo Spider ve verzi s 
dvoulitrovým motorem a dvěma dvojitými 
Webery, pohánějící zadní nápravu. Nejen 
krásný, ale i výkonný vůz pro řádění po 
okreskách nebo pro kochání se kolem 
jihočeských rybníků. Velmi slušný stav, 
najeto 60tis.km. Trvale garážováno.  
 
 
 
 
 
 

Jaguar XJ8 3,2 V8 Sovereign  
Cena: 250 000,-Kč 
 
 
Krásný tmavě modrý Jaguar se světlým 
koženým interiérem. Velmi slušný stav, 
pravidelný servis, nová TK. CZ doklady. 
Reprezentativní auto i na denní ježdění.  
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

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 
 
 
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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