
 

 

                            Reportáže                                                   Auta hvězd pláten kin   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 

 

 

 

 
  

Vážení a milí čtenáři a čtenářky 
 
   Konečně nás opustila zima, a my se s o to větší vervou pustili do prací na našich veteránech a někteří již 
vyrazili na první akce. A co je nového u nás? 
   Jistě jste zaregistrovali postupné rozšiřování oblastí, o kterých píšeme. Ano, přiznáváme bez mučení, že 
jsme propadli (tedy spíš já, Pavel již dávno) hlouběji do historie. Stále mne baví stejná auta co dříve, ale 
postupně pronikám i hlouběji do historie. Moji knihovnu doplnilo několik titulů o předválečných autech, 
poznávám jedinečnost Elišky Junkové, vytrvalost Bohumila Turka, odvahu Františka Alexandera Elstnera, 
zkušenosti Zdeňka Pohla a spousty a spousty dalších mistrů volantu předválečných aut, které neměly 
vymoženosti automobilů novějších, a jejich řízení vyžadovalo dnes zřejmě nepředstavitelné umění. 
Procházím fotografie vozů, které brázdily naše silnice a s nadšením pátrám po těch zapomenutých. I inzerci 
procházím a jednou ….kdo ví…..vše má svůj čas…. 
   Stále mátě možnost podílet se na tvorbě tohoto časopisu. Několik lidí, a ne málo, přislíbilo článek do 
rubriky „Z pera čtenářů“. Tak uvidíme, kdo slib splní ☺ a koho přemůže pohodlí ☺. Psát můžete o čem 
chcete…..o svém voze, o zkušenostech s ním, o renovaci, vašich cestách…. 
   S Pavlem jsme se rozhodli střídat se v psaní „Úvodního slova“ s tvorbou „Zajímavostí“. Takže nyní píši 
úvodní slovo já  a Pavel připravuje „Zajímavosti“, příště to bude naopak    
   Pište, pište, pište, co se Vám líbí, co nelíbí, o čem chcete číst, užívejte si náš časopis stejně, jako si ho 
užíváme my. Je to pro nás ta správná droga, píšeme o čem nás napadne, zastavujeme u každého starého auta 
s připraveným foťákem a objíždíme Vaše akce. Samozřejmě se ani zdaleka na všechny nedostaneme. Ale ty, 
které navštívíme, si hodláme užít a rádi o nich ostatním přineseme reportáž. 
   Velmi krásně se také rozjel náš servis a bazar. V současnosti renovujeme dvě Simky, a jeden Opel na 
renovaci čeká. V bazaru jsme prodali skoro vše, co nám klienti svěřili. Registrujeme i slušný zájem o 
výměny vozů. Tak pokud Vás omrzel Váš veteránek a chtěli byste něco jiného, či hledáte někoho, kdo se o 
Váš vůz postará, neváhejte nám napsat či zavolat.   
   
       
   Tu nejlepší veteránskou sezonu Vám s radostí přeje 
          Michal Primák      
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   V záři  třícípých  hvězd 
 
   Ani se nechce věřit, že je jaro … Stěrače beznadějně zápasí s vodní mlhou, nálada ve voze klesá s každým 
dalším šedým kouskem oblohy. Před Vlašimí déšť přestává, ale barva nebes stále negativně působí na centra 
dobré nálady … Zmoklý Kolín nás přesvědčuje, že počasí je zcela povzneseno nad přáním obyčejných 
smrtelníků, byť ozdobených stříbrnými hvězdami. Hvězdami … ? Ano, Kolínské Karlovo náměstí se stalo 
shromaždištěm hvězdného roje slavné stuttgartské značky – jak se již stalo dobrou tradicí. 
   A její ctitelé na sebe nenechali dlouho čekat – diplomaticky černý 240 D důstojně zastavuje na okraji 
vnitřní plochy náměstí – které je díky pochopení kolínské radnice reservováno hvězdám – a vzápětí je 
následovaný žlutým bratrem stejné generace. Osádky navzdory chladu a dešti čiperně vyskakují, navlékají 
zelené vesty, připínají kartičky a tím se z nich stává pořadatelská služba, bez níž, jak se v průběhu 
dopoledne ukázalo, by celé setkání skončilo jedním velkým maglajzem. Postupně se mokrá dlažba 
rozsvěcuje odlesky barev karoserií, vidíme modelovou paletu od 60. let až po nejnovější produkci. Piána 
(podle druhu motoru) klokotají či šumí, velká piána či W 126 se neslyšně protahují na místa, určená 
pořadateli, roadstery a coupé vystavují na odiv své nestárnoucí tvary, občas zahřmi výfuky čehosi nového, 
v čem už se člověk mého věku nevyzná. Ale pak, pak nebe značky Daimler-Benz vyslalo na Zemi hvězdu 
přímo pohádkovou. Černý 170V z před- a poválečné doby si okamžitě získává mé srdce a oživuje 
vzpomínky na mládí, kdy takových byly stovky, a člověk si jejich přítomnosti nevážil. Kam se poděly? To 
se neptá rozum, ale srdce … Nevelká stosedmdesátka je v nádherném stavu, samozřejmě černá, a láká 
k usednutí. Podobně je tomu u "křídláku" 220, jehož velké naleštěné plochy a množství chromu podtrhují 
majestátnost. Dojmů je mnoho, nedá se 
vzpomenout každý vůz. Tak aspoň 
telegraficky: kulaté klasické 190 SL, levnější 
alternativa nedostupných „třístovek“, ojedinělý 
280 W 114, který může podat důkaz, jak 
vypadá „ojetina“ z Rakouska, má-li pečlivého 
minulého i současného majitele, stříbrný SLC 
v naprosto původním stavu či velké piáno 
v nádherném zlatém odstínu „Ikonengold 
Metallic“. Ale to už z mikrofonu znějí první 
věty uvítání a rozpravy. Z výšky kašny sleduji 
náměstí, navzdory předpovědím plné do 
posledního místa.  
   Bohužel nemůžeme zůstat na jízdu, která 
začíná v poledne, míří do Kutné Hory a po 
vydatném obědě se kolona vrací zpět do 
Kolína, aby se dověděla výsledky tipovací 
soutěže o NEJ- Mercedes. 
   Objíždíme náměstí, narychlo fotografujeme 
nevtíravě elegantní a důstojný „Ponton“ 180, 
dáváme přednost dalším přijíždějícím. Poslední 
pohled na náměstí, odkud nás třpyt hvězd zve 
do galaxie jménem Mercedes. Určitě 
přijedeme! 
 
Text: Pavel Kopáček  
Foto: Pavel Kopáček a David Kopáček 
                                                                               
Z které královské rodiny pochází noblesní černý W 126? 



 

 

        Pořadatelská služba přijela první – a v autě barvy, která je u                   Nedostatek sluníčka vynahradilo tohle malé piáno. 
                                  W 123 snad nejvzácnější. 

     Vzácné W 111 patří dodnes k nejelegantnějším modelům koncernu.           Velké piáno z 450 SE z roku 1975 – jen malý krůček pod  
          špičkou tehdejší nabídky. 

 
                   Skromný, elegantní a vzácný – 170 V.                                                          Dá se vymyslet dokonalejší interier? 

       Dá, ale krásnější bude těžko … 

 



 

 

        Rodinné stříbro: tahle barva sluší „hvězdám“ všech generací.                          Nezbytným doplňkem elegance je chrom.  
     Myslet si opak je zaslepenost. 

      190 SL vůbec není buclatý, jak by se mohlo zdát z fotky. …                               Krásná banánová žluť dvojice W 114  
                                                                                                                            doplňuje barvy fasád kolínského náměstí. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

           Tomuhle krasavci se říká „Pagoda“ – podle tvaru střechy.                                           Generační rozdíly. 

                    Čtveřici excelentních pián už na ulici neuvidíte –                            DOHC 2800 ccm, 160 koní, stav nového vozu 
                                 čas je smetl ze sceny …              – tohle je opravdu rarita! 

                     Pořadatelská služba z klubových řad   .          Designerská hříčka – to dovede jen člověk,  
                            se během dopoledne nezastavila.                                                          nikoliv bezduchý počítač. 
 
 
 



 

 

                                                                   Tomuhle 230SL je přes čtyřicet let! Věřili byste? 
 

        MB 180 patří u nás k ohroženým druhům. Bylo jich tu hodně,           Celé ráno a celé dopoledne – jeden hvězdný konvoj za druhým … 
              ale doba s nimi zatočila (ovšem majitelé taky �). 



 

 

 

Ten správný industriál …. 
 
   Co je to vlastně industriál? Museum? Technická 
památka velkého rozsahu? Druh výtvarného umění? 
Asi od všeho trochu … Pro mne osobně je 
nejkrásnější industriál, který si mohu osahat, který si 
mohu vychutnat všemi smysly, který na mně zanechá 
stopy – pozor, staré stroje nešpiní, ale zanechají na 
vás otisk své duše ☺☺☺☺ - prostě to, co nám dnešní sterilní 
a bezpohlavní doba vzala. 
 
   Industriál, který jsme navštívili, není museum, není ani 
běžně přístupný. Těžko se mi po několika hodinách, 
strávených v budovách plných anachronismů, odjíždělo. 
A víte proč? Protože mi bylo umožněno a dovoleno 
zachytit prchavou stopu ztracených dob, kterým 
porozumí jen ten, jemuž je bližší vytahaný transmisní 
řemen, než celá produkce supersportů posledního 
desetiletí. 
   V množství rozlehlých budov, rozesetých na velkém 
pozemku, byste nejspíš těžko hledali cokoliv 
automobilního. Ovšem to jen do doby, než vám bude dovoleno projít vraty a spatřit první exponáty, 
pamatující ještě zručné kováře a mechaniky předminulého století. Stojíte a hledíte na válce, traktory, pásáky, 
závěsné pluhy, a hledáte nit, jež by vás zavedla ke vzpomínkám. Ale ona není … Až na výjimky se jedná o 
stroje, které ani naši předkové nespatřili. Přišly sem totiž nedávno, doslova ze všech končin světa, 
zakoupené a schraňované člověkem, jehož sběratelské touhy se obrátily do průmyslového dávnověku. 
Ještěže u nás tací jsou, svými sbírkami pomohou zacelit rány po likvidátorech všeho starého, po ignorantech, 
neváhajících rozřezat desítky let starý a ojedinělý stroj či vývozcích, směnivších cokoli z naší průmyslové 
historie za novodobou čtyřkolovou obludu, páchnoucí plastem … 
   „Tady osobáků moc nenajdete,“ poznamenává majitel při pohledu na mé zvědavé rozhlížení. Ale to ještě 
neví, že velká část mého srdce patří ocelovým mastodontům, schopným bez úhony rovnat se zemí paneláky, 
či spolu s bramborami vyorat ze země i horníky … „Kupuju to na aukcích a jsou to skoro všechno stroje, 
které u nás nebyly anebo jen hodně zřídka.“ Udýchaný foťák cvaká jeden snímek za druhým, blesk si utírá 
pomyslně zpocené čelo, moje věrná družka berla spíš překáží, než pomáhá, a po těle se mi hromadí šrámy, 
neboť rovnováha už není mou silnou stránkou. 
   Ale zanechme agrotechniky, užitkových vozidel, parních strojů trakčních i stabilních, motorů, 
příslušenství, silniční a stavební techniky i naprosto neuvěřitelných mechanismů, jejichž účel mi objasnilo 
až vysvětlení. 
   Vybrali jsme pro vás několik fotografií, žánrově spadajících do thematických okruhů našeho časopisu. 
Uvidíte vozy, které jsou u nás nedávno, ale také ty, tvořící základ kolekce před patnácti roky.  
   Majitel, pan Stárek, nás nechal nahlédnout takřka „do kuchyně“ – takže vězte, že zatím pilně renovuje, 
opravuje a staví další objekty na místě průmyslového závodu z 19. století, ale už se začíná rýsovat doba, kdy 
se areál snů z poctivého železa, oceli, litiny a dřeva otevře pro každého. 
 
  Redakce děkuje p. Martinu Stárkovi za čas, laskavost a trpělivost při zodpovídání nekonečných dotazů, a 
současně přeje dostatek elánu, zdraví, optimismu a sil na dokončení díla, přínosného pro nás všechny. 
 
Text a foto:  Pavel Kopáček 



 

 

      Dodávkový Peugeot 202 můžeme  občas potkat na francouzských              Dokonale zachovalý Renault je pořád provozuschopný. 
             silnicích dodnes. Jeho výroba začala již před válkou, 
                            ale běžela celé roky po ní. 

    Renault Colorale v pohřebním provedení. U nás víceméně neznámý       Náš časopis ZATÍM není tak dokonalý, aby vám zprostředkoval 
     typ, i když se jeden (ovšem v provedení 4x4 pod názvem Prairie)           vůni interieru a nenapodobitelnou krásu patiny Colorale ☺. 
                     kdysi pohyboval po východních Čechách. 

       Pozor! Tohle je území Dámy s kosou! Pod výčnělkem leží rakev,        Byl by to vcelku běžný Chevrolet, kdyby: kdyby nebyl produktem 
                      na šikmé bočnice se kladou věnce … R.I.P.                                   švýcarské odnože GM a kdyby nebyl vybavený jako 
                                                                                                                                     speciální pojízdná opravna zbraní. 



 

 

    Peugeot 202: vidíte tu nádhernou páku? Zapomeňte na dnešní                   Československá automobilová škola je zastoupená třeba 
    miniaturní gumové „Robertky“ – tady uchopíte páku přibližně za                       vzácnou panelovou dodávkou Škoda 1202 STW. 
    střed, o kuličku si opřete předloktí, a celým tělem cítíte, jak se               Zanedlouho vyjede … 
      ve skříni zasouvají kolečka do záběru. Kdo nezažil, nepochopí … 

                    Tenhle „raketoplán“ je francouzské vozítko –              Citroën Rosalie, opět v zajímavé funerální versi. Kdosi kdysi 
                                 jedno z 39 vyrobených …                                              započal s renovací, ale nestačil mu čas, peníze či život. 

                    Slavnostní revitalisaci si „Rozálka“ odbude u nás. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Před renovací je tahle úhledná litrová „Piccolka“ z roku 1931.                    Vůně zašlých dob, řízení vpravo a 1000% nostalgie.  
          To vám nabídl velký Renault před 80 léty. 



 

 

Mirafiori z Mirafiori 
 
(aneb nový Fiat z nové továrny). 
Fiat 131 s líbivým italským 
názvem nemusíme představovat. 
Poměrně velké množství, které 
k nám oficiálně dovezl Motokov, 
se postaralo o důkladný otisk 
sympatického „hranáče“ nejen u 
pamětníků, ale i u mladé generace, 
která, bohužel, již mnoho Fiatů 
v provozu nezažila. Rychlý, točivý 
motor pomohl zapomenout na 
poněkud stísněný prostor uvnitř, a 
ten, kdo si na „Mirafa“ zvykl, 
těžko po ukončení dovozu hledal 
na našem trhu odpovídající 
ekvivalent. Tak se tedy vydejme 
do Mirafiori, abychom vid ěli, jak 
se dělaly Mirafiori … 
 
   Na přelomu 60. a 70. let se zdála posice někdejších bestsellerů – zejména Fiatu 124, ale i většího Fiatu 125 
– neotřesitelná. Ovšem pod tenkým příkrovem positiv se skrývala zastaralost někdejšího Automobilu roku a 
oprávněná předtucha rychlého opadnutí zájmu. Větší 125 spadal do jiné kategorie, nemohl být 
plněhodnotným nástupcem, a jeho kořeny rovněž spadaly poměrně hluboko do minulosti. Mimoto ani 
zdaleka nedosahoval obliby typu 124. Již koncem roku 1969 se rozběhl kolotoč návrhů, hliněných modelů, 
zkoušek a různých prototypů. Původní myšlenku předokolky po vzoru 128 správní rada po poměrně 
bouřlivých diskusích zamítla a bylo rozhodnuto, že nováček půjde koncepčně ve stopách svého 
veleúspěšného předchůdce. Číselné označení se nabízelo, 131 zůstávalo prozatím volné, zatímco 130 a 132 
již měly své typové řady. Zbývala sice ještě možnost přidělení čísla 129, ale některé prameny udávají 
nechuť jednoho z šéfů k devítce na konci, příp. i devítce samotné. Takže tedy 131 – na jednu stranu sousedí 
s absolutně nesrovnatelným a luxusním 130, ale za sebou má hierarchicky větší typ, který by se s trochou 
dobré vůle mohl pokládat za pokračovatele řady 125. No a Mirafiori? No to je přece název továrny ve 
stejnojmenném místě, čili další evokace novinky – a dokonce zadarmo! 

   Od začátku bylo jasné, že 
musí existovat nejméně dvě, 
v lepším případě tři 
modelové řady, lišící se 
motorem, vnitřní výbavou, na 
první pohled patrnými 
rozdíly karoserií a 
samozřejmě cenou. Základní 
koncepce zůstala klasická 
s motorem vpředu a pohonem 
zadních kol. Mirafiori je tak 
jedním z posledních osobních 
Fiatů s tímto řešením pohonu.  
   Nebudeme vás zahrnovat 
nestravitelnou směsí 



 

 

technických dat – postačí, řekneme-li, že pro začátek zvolil výrobce dvojici osvědčených čtyřválců o objemu 
1300 a 1600 ccm. Obě jednotky vycházely z agregátu ve Fiatech 124 a 124 Special. Ponechání rozvodu 
OHV zjednodušilo přípravu pohonné jednotky, motor byl standardně spojený se čtyřstupňovou 
převodovkou, nejdražší typy s pětikvaltem (ostatní za příplatek) a v nabídce pro model 1600 se objevila i 
třístupňová automatika. Ta byla žádaným doplňkem zejména u exportních 131 na americký trh. Hranatá, ale 
sympatická a robustním dojmem působící karoserie se dodávala jako tudor, sedan a pětidveřový STW. 
Později se objevily i motory DOHC pro luxusní Supermirafiori, výkon ostrých soutěžních speciálů pak 
překračoval hranici 200 koní. 
   Fiat 131 spatřil světlo světa na podzim 1974, a setkal se s jednoznačně kladným přijetím. Výroba již byla 
částečně zaběhnutá, některé země dostaly první zásilky nových Mirafiori ještě do konce roku 1974. 
Mluvíme-li o genesi typu 131, musíme uvést, že se vyráběl ve třech postupně modifikovaných řadách až do 
roku 1984. Řeč je samozřejmě o Itálii, v některých dalších zemích pokračovala produkce dále, ale o tom se 
ještě zmíníme. Následuje obvyklý (zkrácený) roční typový přehled: 
 
První serie  
1974: 
- Fiat 131 Mirafiori 1300  - tudor, sedan 
- Fiat 131 Mirafiori 1300 Special – tudor, sedan s lepší seriovou výbavou 
- Fiat 131 Mirafiori 1600 – tudor, sedan 
- Fiat 131 Mirafiori 1600 Special – tudor, sedan s lepší seriovou výbavou 
- Fiat 131 Mirafiori 1600 Special 5-speed – tudor, sedan 
- Fiat 131 Mirafiori 1600 Special Automatic – tudor, sedan 
- Fiat 131 Mirafiori Familiare 1300 – STW 
- Fiat 131 Mirafiori Familiare 1600 – STW 
- Fiat 131 Mirafiori Familiare 1600 Special – STW s lepší seriovou výbavou 
- Fiat 131 Mirafiori Familiare 1600 Special 5-speed – STW 
- Fiat 131 Mirafiori Familiare 1600 Special Automatic – STW 
 
1975: 
- Fiat 131 Mirafiori 1300 – speciální serie se sníženým kompresním poměrem pro Německo 
- Fiat 131 Mirafiori 1300 Special – speciální serie se sníženým kompresním poměrem pro Německo 
- Fiat 131 Mirafiori 1300 
- Fiat 131 Mirafiori 1300 Special 
- Fiat 131 Mirafiori 1600 
- Fiat 131 Mirafiori 1600 Special 
- Fiat 131 Mirafiori 1600 Special 5-speed 
- Fiat 131 Mirafiori 1600 Special Automatic 
- Fiat 131 S Mirafiori – výhradně pro americký trh, sedan a tudor, 1756 ccm, pětikvalt, 87 koní 
- Fiat 131 S Mirafiori Automatic – dtto, třístupňová automatika 
- Fiat 131 Mirafiori Kombi 1300 – speciální serie se sníženým kompresním poměrem pro Německo 
- Fiat 131 Mirafiori Familiare 1300 – STW 
- Fiat 131 Mirafiori Familiare 1600 – STW 
- Fiat 131 Mirafiori Familiare 1600 Special – STW 
- Fiat 131 Mirafiori Familiare 1600 Special 5-speed – STW 
- Fiat 131 Mirafiori Familiare 1600 Special Automatic – STW 
- Fiat 131 S Mirafiori Station Wagon – STW výhradně pro americký trh 
- Fiat 131 S Mirafiori Station Wagon Automatic – dtto 
 



 

 

Všechny modely až do roku 1978 (včetně) byly stejného provedení i technických parametrů 
 
Speciály: 
1976: 
- Fiat Abarth 131 Rally – pouze tudor, pětikvalt, 1998 ccm, 140 koní 
- Fiat Abarth 131 Rally Corsa (převod 3,64) – tudor, pětikvalt, 1998 ccm, 215 koní 
- Fiat Abarth 131 Rally Corsa (převod 6,14) – tudor, pětikvalt, 1998 ccm, 215 koní 
 

Provedení Rally z let 1977 a 1978 zůstalo beze změn 
 
Druhá serie: 
1978: 
 
- Fiat 131 Mirafiori CL 1300 – tudor, sedan, stejná technika 
- Fiat 131 Mirafiori L 1300 
- Fiat 131 Mirafiori CL 1600 
- Fiat 131 Mirafiori CL 1600 5-speed 
- Fiat 131 Mirafiori CL 1600 Automatic 
- Fiat 131 Mirafiori CL  Diesel 2000 – sedan, 1995 ccm, pětikvalt, 60 koní 
- Fiat 131 Panorama L 1300 – STW 
- Fiat 131 Panorama CL 1600 – STW 
- Fiat 131 Panorama CL 1600 5-speed 
- Fiat 131 Panorama CL 1600 Automatic 
- Fiat 131 Panorama CL Diesel 2000 
 

Všechny modely až do roku 1981 (včetně) byly stejného provedení i technických parametrů 
 
Speciály 
1978: 
 
- Fiat 131 Racing – tudor, pětikvalt, 1998 ccm, 115 koní 
- Fiat 131 Sport – stejná data, výhradně pro německý trh 
 

Speciály zůstaly beze změn až do roku 1981 
 
1978: 
- Fiat 131 Supermirafiori 1300 – pouze sedan 
- Fiat 131 Mirafiori CL 5 S – model Supermirafiori výhradně pro Německo 
- Fiat 131 Supermirafiori 1600 – zvýšený výkon na 96 koní 
- Fiat 131 Supermirafiori 1600 Automatic - dtto 
- Fiat 131 Diesel 2500 Super – sedan, pětikvalt, 2445 ccm, 72 koní 
- Fiat 131 Panorama Diesel 2500 Super – STW, dtto 
 

Modely Supermirafiori zůstaly beze změn do roku 1981 
 
Třetí serie: 
1981: 



 

 

 
- Fiat 131 Mirafiori CL 1400 – sedan, tudor 
- Fiat 131 Mirafiori CL 1400 5-speed 
- Fiat 131 Mirafiori CL 1600 
- Fiat 131 Mirafiori CL 1600 Automatic 
- Fiat 131 Mirafiori Diesel 2000 
- Fiat 131 Panorama CL 1400 – STW 
- Fiat 131 Panorama CL 1400 5-speed 
- Fiat 131 Panorama CL 1600 
- Fiat 131 Panorama CL 1600 Automatic 
- Fiat 131 Panorama Diesel 2000 
 

Modely třetí generace zůstaly beze změn do roku 1983 
 
Supermirafiori: 
1981: 
 
- Fiat 131 Supermirafiori 1400 TC 
- Fiat 131 Supermirafiori 1600 TC 
- Fiat 131 Supermirafiori 1600 TC Automatic 
- Fiat 131 Supermirafiori 2000 TC Volumetrico Compressore – sedan, pětikvalt, 1998 ccm, 140 koní 
- Fiat 131 Supermirafiori 2000 TC – sedan, pětikvalt, 1998 ccm, 113 koní 
- Fiat 131 Supermirafiori 2000 TC Automatic 
- Fiat 131 Diesel Super 2500 – sedan, pětikvalt, 2445 ccm, 72 koní 
- Fiat 131 Super Panorama 2000 TC – STW 
- Fiat 131 Super Panorama 2000 TC Automatic 
- Fiat 131 Panorama Diesel Super 2000 

Modelová řada Supermirafiori zůstala beze změn do konce výroby 1983 
 
 
Speciály určené výhradně na americký trh: 
1979: 
 
- Fiat Brava – sedan, tudor, pětikvalt, 1998 ccm, 81 koní 
-     Fiat Brava Automatic 
-     Fiat Brava – dtto, výkon 87 koní 
-     Fiat Brava Automatic 
- Fiat Brava Station Wagon 
- Fiat Brava Station Wagon Automatic 
 
1980 navíc: 
 
- Fiat Brava i.e. – pětikvalt, 103 koní 
- Fiat Brava i.e. Automatic 
 
Speciály zůstaly beze změny až do konce produkce 
 
 



 

 

Tak jsem vás oproti původnímu přesvědčení zahrnul ohromnou spoustou čísel, ale vězte, že to bylo nutné. 
„Miraf“ se stal vpravdě světovým vozem, vyráběným mimo Austrálii naprosto všude. Dovolte mi ještě 
shrnout v krátkém přehledu typy motorů, které jsem pro přehlednost nechtěl opakovat u každého řádku 
v přehledu. Tedy: 
 
1. generace 
- 1297 ccm (65 koní) 
- 1585 ccm (75 koní) 
- 1998 ccm DOHC (140 koní) 
 
2. generace 
- 1301 ccm (65 koní) 
- 1301 ccm DOHC (78 koní) 
- 1585 ccm DOHC (96 koní) 
- 1998 ccm DOHC (115 koní) 
- 1998 ccm Diesel (60 koní) 
- 2445 ccm Diesel (72 koní) 
 
3. generace 
- 1367 ccm SOHC (70 koní) 
- 1367 ccm DOHC (75 koní) 
- 1585 ccm SOHC (85 koní) 
- 1585 ccm DOHC (96 koní) 
- 1998 ccm DOHC (113 koní) 
- 1998 ccm Turbo DOHC (140 koní) 
- 1998 ccm Diesel (60 koní) 
- 2445 ccm Diesel (72 koní) 
 
   Myslím, že je nyní vhodný čas, abychom přehled vyráběných typů završili celkovým vyrobeným počtem. 
Takže pouze v Itálii opustilo montážní linky celkem 1 513 880 kusů Mirafiori. 
   Když jsem před chvílí vyzdvihl Fiat 131 jako světové auto, myslel jsem to doslova. Samozřejmostí byla 
výroba u sesterského španělského Seatu, která se rozběhla již v polovině roku 1975. Dalším tradičním 
výrobcem je turecká firma Tofas, která Mirafiori vyráběla pod názvem Dogan (sedan) a Kartal (STW). 
Polski Fiat (FSO) nezůstal jen u nás známých Fiatů 125 a 126, ale v menších počtech a skoro výhradně na 
polský trh dodával i domácí 128, 127, 132 a samozřejmě i 131, kterého později vypustil přídomek „Polski“. 
Tradičním „odběratelem“ novinek Fiatu je egyptská firma El Nasr, kooperující navíc s Tureckem. 
   A další výroba jen letecky: Zambie, Maroko, Portugalsko, Singapur, Thajsko, Venezuela, Etiopie, 
Argentina, Kolumbie, Kostarika, Indonesie a Malajsie. Doufám, že jsem nikoho nevynechal … ☺ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   No a jako obvykle ke konci článku přišel čas, 
abychom se podívali, jak to tedy bylo s „Mirafy“ 
na našich silnicích. Dva roky po slavnostní 
světové premieře Mirafiori se tento rychlý Ital 
objevil i ve značkové exposici na Strojírenském 
veletrhu v Brně. To už ale mezi zasvěcenými a 
„zasvěcenými“ kolovaly polopravdy i zcela 
zmatené bláboly, kolik že to těch Fiatů přijde na 
náš trh. Byly to starosti naprosto zbytečné. Na 
jednu stranu je pravda, že Fiat patřil spolu 
s Renaultem k „trvalkám“ československého trhu, na druhou stranu se málokdy povedlo usmlouvat dodání 
(a hlavně) placení většího množství vozů hned po jejich debutu. Už to vypadalo, že jednání Motokovu 
s turinským gigantem skončí pouze výměnou dárkových předmětů, ale v roce 1976 se povedlo dohodnout 
dovoz prvních několika stovek 131 na náš trh – drtivou většinou do Tuzexu, zbytek do Mototechny – a něco 
si samozřejmě pro sebe zabrala všemocná ministerstva a malá část byla blokována pro držitele státních 
vyznamenání k odběru na speciální poukazy, vystavené a stvrzené nejvyššími představiteli. V letech 1977 a 
1978 k nám přicestovalo v několika dodávkách relativně vysoké množství Mirafiori, samozřejmě 
v nejlevnějším provedení obou kubatur a výhradně s motory OHV. Poslední dodávka přišla před koncem 

roku 1979 a byla tvořena již faceliftovanou 
řadou. Fiaty vzbudily mnoho pozornosti a 
osobně vím o několika případech, kdy si 
čekatel na tehdy luxusní VAZ 2106 připlatil 
a vzal si raději hůře vybavený Fiat. 
Mirafiori neměly takový ten zlodušský 
punc jako Chryslery 180 – nebyly 
spojovány s žádným nežádoucím 
obohacováním, nanejvýš se stávalo, že 
podnikavý výčepní či vrchní měl doma 
Fiata 131, s nímž se blýskal před sousedy 
na chatě, ale do práce moudře jezdil 
otřískaným embéčkem, o nějž by si za 
normálních okolností neopřel ani umělou 
nohu. Mirafiori se u nás dobře zabydlely. 
Motoricky se žádné velké tragedie 
neodehrávaly, koneckonců Motokov se 
snažil dodávat požadované díly, takže si 
většinou každý majitel nakřečkoval co 
nejvíce – jeden můj známý, shodou 
okolností hospodský, si na svého „Mirafa“ 
koupil krom těch největších kusů skoro 
všechno hned třikrát. Jak se ale ukázalo, tak 
zcela zbytečně, zakrátko se rozvedl, Fiata 
dal své bývalce, aby měl od ní klid, díly se 
chvíli snažil rozprodat po bursách – a když 
mu většina pořád překážela v garáži, 
jednoho dne to všechno odvezl do starého 
železa. To jsou ale výjimky. Velká většina 
Fiatů uhynula v důsledku své dědičné 
choroby – korose. Občas se vyskytly tak 
zajímavě prokvetlé exempláře, že jim jeden 



 

 

můj známý mechanik říkal „Hadrafáro,“ což zakrátko rozšířil na pojmenování čehokoliv od Fiatů ☺. Ovšem 
netoliko holátka jezdila po našich okreskách. Protože byl Fiat pravidelným účastníkem veletrhů, dostaly se 
sem i vzácné Supermirafiori, docela prostorné kombíky a nezanedbatelné množství dieselů. Když k tomu 
připočtete individuální objednávky a dovoz, tak zjistíte, že potkat ještě na konci 80. let Mirafiori šlo 
v podstatě kdekoliv. Následně sem něco ještě přišlo během krátkodobého uvolnění dovozu do roku 1991, ale 
pak nastal rychlý konec. Fiaty během několika let zmizely a dnes jsou v běžném provozu zlatým nuggetem. 
   A jak se s „Mirafem“ jelo? Měl jsem možnost jej několikrát řídit, občas i na delší cestu z Prahy do 
Špindlu, a moc jsem si to pochvaloval. Přesně ohraničený předek kapotou vás navedl, kam jste potřebovali, 
pedály byly i na mou sloní nohu dostatečně daleko od sebe, řazení středně dlouhou zešikmenou pákou bylo 
kovově znějící a přesné, a volant i bez servořízení poslouchal jako dobře cvičený pes. Jízda se pro mne stala 
vyloženým požitkem. Byl jsem v té době zvyklý na houpavou Cortinu „labuť“, která byla spíše 
důstojnějšího rázu, proto mi „fiaťácký“ zátah přišel jako vítaná změna. Jednička byla poměrně krátká, 

dvojka se roztočila lépe, ale 
pravý koncert začal při trojce 
– otáčky šly nahoru jak podle 
grafu, a když jsem při 130 
km/h přeřadil na čtyřku, 
motor měl stále tendenci 
k vytáčení. Jenomže tohle 
všechno, milí přátelé, platilo 
počátkem 80. let. Dnes by 
Mirafiori musel mít rozměry 
a výšku Chevroletu 
Suburban, abych si užil 
podobné svezení – tedy za 
předpokladu, že by mě někdo 
vysadil za volant. To ovšem 
není výsledkem špatné práce 
turinských konstrukterů. 
   No a než řekneme „Finito“ 
a praštíme pěstí do 

klávesnice s výkřikem „Basta,“ řekněme si pár slov nakonec. Fiaty 131 už prostě nejsou, to všichni víme – 
ale pokud chcete z bezprostřední blízkosti vidět solidně stavěný sedan či tudor nižší střední třídy, zajeďte na 
Fiatí sraz. Určitě tam bude postávat. I po desetiletích má své ctitele, kteří vám jistě dovolí sednout si na 
chvíli za volant a představit si jadrný drnčivý zvuk, bleskurychlé přeřazení, a ručičku otáčkoměru, která se 
červeného pole nebojí … 
 
   A chtěli byste skončit stylově? Tak fajn. Střední generace si možná vzpomene na někdejší hitovku 
slovenské sourozenecké dvojice Petera a Júlie Hečkových, kteří si tenhle typ vozu vybrali do své písně. 
 
 Pamatujete, jak se Júlia Hečková rozhodovala, má-li k Italovi nastoupit?: 

„Biely Fiat Mirafiori tíško vkľzol do pôlnoci, hoci prázdny, v kufri vezie horu skál …“ 
 
Ale třeba se už Júlia rozhodla… 
 
Buďte zdrávi, milí přátelé, a za měsíc na viděnou! 
 

          Text: Pavel Kopáček  Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv 
 



 

 

Technická data   Fiat 131 Mirafiori 1300 
 
Motor:  kapalinou chlazený řadový čtyřválec OHV, objem 1297 ccm, vrtání x zdvih 76 x 71,5 mm, 
kompresní poměr 9,2:1, výkon 65 koní při 5000/min, točivý moment 102 Nm při 3200/min, karburator 
Weber 32 nebo Solex C 32 
Přenos sil: jednokotoučová suchá spojka, čtyřstupňová manuální převodovka, pohon zadních kol 
Karoserie/podvozek: samonosná ocelová, čtyřdveřový sedan, přední náprava: nezávislé zavěšení kol, 
vzpěry McPherson, stabilisator, zadní náprava: tuhá náprava, vinuté pružiny, panhardská tyč, vpředu 
kotoučové brzdy, vzadu bubnové 
Pneumatiky: radiální 155 SR 13 
Rozměry/hmotnost: D x Š x V: 4238 x 1632 x 1400 mm, rozvor 2490 mm, pohotovostní hmotnost 965 kg 
Jízdní výkony/spotřeba: maximální rychlost 151 km/h, zrychlení na 100 km/h za 14,7 s., spotřeba 8,5 l/100 
km 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            Ano, takhle je my, dříve narození, pamatujeme. Koncem 70. let je        Fiat 131 polské posádky, který se loni zúčastnil rallyecrossu 
                                 krotili opravdoví králové volantu.                                              Pod kapotou byla ovšem dvoulitrová Toyota … � 

           Musejní Murat 131, turecký derivát slavného Itala.                              Seat 131, jak jej potkávali Španělé v roce 1980. 

  
               Zcela nová budova „Motor Village“ Mirafiori               Napohled celkem nenápadný 131 v sobě skrývá netušený 

    potenciál. Byl určený řidičům, kteří už něco uměli. 
 
 



 

 

                Mirafiori Rally se dokázaly porvat nejen se sněhem, ale i               Zahraniční produkce je nijak nešetřila, nutila je i boxovat. 
                   s prašnými silničkami francouzských či italských hor. 

         V naší kinematografii byly „Mirafy“ doslova hýčkány …              V zahraničí musely porážet benzinová čerpadla a občas i skákat … 

                Zelený Supermirafiori je až na výjimky původní a pravidelně             Někdy v roce 2002 jsem vyfotil tuhle hezkou a zachovalou 
                                     se účastní značkových srazů.                                          třináctistovku. O dva roky později se přestala objevovat … 
 

 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                       Z hluboké historie 

                   Rivalové okruhů a vrchů 70. let bok po boku a kdo z koho:                           „Éště, éště, éště – jo a dobrý, můžeš, můžeš, stát!!“  
                       BMW 2002 a Škoda 130 RS                                 A krásná „Zetka“ 18 je nachystaná na dlouhou cestu domů. 

                                               Potkali jsme                             Soutěž 
              Minule byla správná odpověď Chevrolet ElCamino.  
                  A Copak se nám to schovalo pod staré hadry? 

                 Před budovou táborského soudu na chvíli zastavil Brouček           Odpovědi piště na email pavel@simcacentrum.cz 
                 Zlatohlávek. Snad mu nedali doživotí za to, že je krásný … 
                                     Zatím v renovaci                       Takhle po renovaci 

 Jaro už konečně rozkopalo doupě paní Zimy a Simca Elysée už  
                                    zanedlouho vyjede. Má k tomu všechny předpoklady: zdravý základ a šikovného renovátora. Bon voyage !!!      



 

 

 

        .                                 Česká mrtvolka                                               A tak vypadala jako nová 

       Nedaleko  Prahy spí svůj věčný sen dvě škodovky 1000 MB,  
                                                           které tuhle zahradu už asi neopustí. A do původní podoby mají také daleko … 
                                            Zahraniční mrtvolka                                                        A tak vypadala jako nová 

          Bezmála dvě desítky let se na tomto místě válí zbytky malého BMW 700, které – ještě v době, kdy sem dorazilo – bylo možné restaurovat.  
                                                         Dnes je to pomník lidské ignoranci. Zejména ve srovnání s dobovými materiály … 
 
                              Předválečná mrtvolka         A tak vypadala jako nová 

 

 
 

                     Už v době, kdy se budovala tahle zahrádkářská kolonie, byl Chevy Master 1938 vlastní silou nepojízdný. Posléze přišel nejen o 
                                                                        součásti, ale i o duši. Smutný zbytek předválečné elegance … 



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

 Foto neidentifikovatelné domácí stavby nám zaslal p. Petr Bellinger. 
      

           „Á, dobrý den, pane inženýre! Vracíte nám vůz?“ ptá se pracovník              
           autopůjčovny taxikáře René Nováka (Luděk Sobota), který odpovídá:         
          „Éééé, ale rychle, ééé, já musím být v osm hodin, éééé, na tom, éééé,                       
             na ministerstvu … To v komedii „Co je doma, to se počítá, pánové“. 

    
Z prospektů a reklam 

  Text: Pavel Kopáček       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

 

Ve hvězdných rukou 

 
   V minulém čísle Veteránu jsme Vás provedli garážemi zpěváků, 
dnes se podíváme, jak si vedli jejich neméně slavní kolegové 
z herecké branže. Uvidíte průřez slavných tváří i známých značek 
od 20. po 70. léta, snahou bylo podchytit nejen Spojené státy, ale i 
Evropu. Ovšem co se týče předválečného období, vzácné až raritní 
kousky se vyskytovaly především v USA, samozřejmě díky 
monopolnímu postavení hollywoodských filmových atelierů a 
finančnímu zázemí producentů. V poválečné době se ve vyšší míře 
uplatnil i evropský film, takže honoráře – a s tím i spojené prožitky 
– umožnily aktérům stříbrného plátna nákup zajímavé techniky.  
   Nebudeme vás už zdržovat, světla hasnou, promítací plátna 
ožívají. 
 
 Text: Pavel Kopáček  Foto: Archiv Pavla Kopáčka     
 
 

 
  Hvězda 50. a 60. let Anita Ekberg a „její“ DKW. Ve skutečnosti               Mladý Alain Delon při bravurním příjezdu ve svém Ferrari.       
                                 jej pouze propagovala.    Píše se rok 1964 a vedle Delona sedí půvabná Jane Fonda. 

            Představitel předválečného Tarzana a sportovec Johnny               Také svým způsobem „herečka“ ☺ … Rosemarie Nitribitt byla na 
                   Weissmüller byl idolem celé jedné generace.              přelomu 50. a 60. let snad nejznámější „lehkou“ ženou v Německu. 
                     Na snímku vedle svého Chevy z roku 1932.        Pak se stala obětí vraždy, hrdinkou filmu „Dívka Rosemarie“ a její 
                                                                                                                             popularita dosáhla vrcholu, samozřejmě již in memoriam.  

Na snímku se svým Mercedesem-Benz 190 SL. 



 

 

 

         Tvary Mercedesu-Benz 300 SL roadster a herečky Audrey             I mimozemšťanům se líbí Buick Riviera aneb ušatý Mr. Spock 
    Daston. Zatímco stuttgartská hvězda se objevovala po celém světě,              (Leonard Nimoy) z posádky hvězdoletu Enterprise. 
        americká jen v několika zapomenutých filmech pro dospělé … 

     Mladičký Sean Connery ještě neměl tušení, že se stane agentem             „Tak je tam voda nebo není“, ptá se zřejmě Paul Newman 
                 Jejího veličenstva, ale už proháněl Porsche 356.                                            při otvírání chladiče svého Chrysleru. 

 
 
 
James Dean, hlavní hrdina filmu 
„Rebel without a Cause“ odjíždí 
ve svém Porsche Spider. Na 
vedlejším snímku je vrak téhož 
vozu po srážce s osobním 
Fordem, jemuž „rychlý“ James 
nedal přednost. Řidičská chyba  
              jej stála život … 
 
 
 



 

 

 

      Nizozemská herečka Sylvia Kristel proslula zejména několika filmy        .    Dodnes obdivovaná Sofia Loren a Mercedes-Benz 300 SL. 
        s lechtivějším obsahem. Tady ji ale vidíme, když dostala darem                   Na rozdíl od mnoha jiných dam jej ale skutečně vlastnila. 
                             červený Mercedes-Benz 350 SL … 

„ Dirty Harry“ Clint Eastwood, držící se kola svého Jaguaru XK. 
 
Brigitte Bardot předvádí své křivky ve svém Renaultu Floride. 

Steve McQueen byl nejen vynikající herec, ale i závodník, který 
zvládal s přehledem i ty nejsilnější stroje … Vyhovoval mu třeba  

Babičky po něm šílely … ☺   Clark Gable, jeden z předválečných idolů,                                        tenhle Jaguar D-Type. 
                 ve svém zakázkovém Duesenbergu z r. 1936.     



 

 

 

             Rozmarná a slibující BB na kapotě své oblíbené Simky 9 Sport.                Švédská „star“ Britt Ekland se tulí k vystavenému Maserati … 

„Kamenná tvář“ a legenda němých grotesek Buster Keaton (Frigo)  
                     za volantem svého Chevroletu ´32. 

            Také Yul Brynner, jeden ze "Sedmi statečných", brázdil  
                  Hollywood v Mercedesu-Benz 300 SL roadster. 

 Rozverná BB předvedla smyslnou tvářičku na kapotě malé Vespy 400. 

 



 

 

 

Do boje s nepřítelem … 
 
   Nikoliv, nebudeme se dnes pouštět 
do nerovného střetu války a 
automobilu (i když i na tohle thema 
jednou dojde) – ale: kdo je nepřítelem 
rozjetého vozidla? Policajt? Dost 
možná … Zatáčka? Také třeba … 
Dálnice D1? Ano, i tenhle fujtajxl … 
Nedělní jezdec v klobouku a 
s nákladem vajec? Rovněž vedle … 
   Odpůrcem, který nám sahá do 
peněženky při placení paliva, který 
nám brzdí auto, který o sobě dává 
vědět pořádným randálem, a který 
(jedeme-li v cabrioletu či na 
motocyklu) proti nám neomylně 
směřuje poťouchlé hejno hmyzu, jenž našemu smějícímu se obličeji vytváří zelenozlaté dekorace 
chrupu či brýlí – tímto odpůrcem je sám vzduch. Takové neviditelné nic, a co dokáže s krabicovitou 
karoserií! Tak si něco málo řekneme o aerodynamice. 
 
   Hned poté, co se automobil stal hoden svého názvu, začal zákonitě boj o rychlost. To už je asi v lidské 
povaze, a nelze říci, že by se tato během dlouhé doby nějak podstatně vyvinula. Spíše naopak … Již brzy 
přišli konstrukteři na to, že kočárové karoserie, sice krásné, ale neforemné a křehké, začínají být značně 
„pomalejší“ než motory. Ano, již v posledních letech 19. století se objevilo několik ultramoderních 
konstrukcí, vhodných ovšem spíše k překonávání vzdáleností, nežli k rychlostem.  
  V roce 1899 se s předchozím rekordmanem, ale i se vzduchovým odporem (který se ještě mnoho desítek let 
neoznačoval Cx) utkal belgický motoristický neposeda Camille Jénatzy. Jeho elektromobil vlastní výroby, 
nazvaný „La Jamais Contente – Věčně nespokojená“ prolomil magickou stokilometrovou hranici. Jénatzyho 
stroj byl velmi pozoruhodný: torpedovitá, vpředu a vzadu zašpičatělá karoserie měla minimalisovat 
aerodynamický odpor, ovšem sám jezdec z ní trčel jak panák v poli, takže největší plochu nakonec vytvářel 
sám. Ke zdolání další hranice musíme za oceán, na proslulou písečnou dráhu v Daytona Beach. Na podzim 
1906 tam usedá Frank Mariott za volant šípovitého, člunovitého vozidla, aby bezmála pokořil 
dvousetkilometrový rekord. Bezmála znamenalo 197,73 km/h, ovšem zajímavostí byl pohon motoru: 
rekordní „speedster“ měl značku Stanley Steamer, k jeho pohonu sloužil vypiplaný parní stroj. Nutno ovšem 
konstatovat, že takto se parní stroj projevil naposledy (nehledě na rekordy Austrálie v pozdních 60. letech). 
   Chvat a ruch kolem rychlostních met nyní ukončíme. Tento článek si neklade za cíl mapovat boje o 
rychlostní rekord a použitá vozidla. Rovněž tak se až na výjimky nebudeme zastavovat u prototypů či 
extravagantních výtvorů známých karosáren – sice si tak zúžíme pole, ale tato themata si chceme nechat do 
příslušných článků.  
   Aerodynamické prvky poměrně záhy vstoupily na rýsovací prkna konstrukterů. Karoseriím se říkalo 
proudnicové, později dálnicové, ale – řečeno na rovinu – až na výjimky moc úspěchů nepřinesly. Byly totiž 
tak výstřední a natolik vzdálené od panujícího etalonu krabicovité karoserie, širokých blatníků, bočně 
usazených náhradních kol, a jiných atributů, že si je dopřáli skutečně jen „podivíni“ či „blázni“, jak byli 
nezřídka titulováni. 
   A tak se s kroucením hlavou setkal francouzský aerodynamický mág Jaray, geniální Němec Edmund 
Rumpler, Američan Griffin a mnoho ostatních. I sám velký „Patron“ Bugatti sáhl jednou vedle – jeho 
„želva“ či „tank“ byly sice aerodynamické, ale nikoliv úspěšné. Což poznamenává ve svých pamětech i 
Eliška Junková, která byla spolu s manželem Čeňkem majitelkou jednoho ze tří vyrobených kusů. 



 

 

 

   Ovšem vraťme se především do českých končin, protože naše země byla v meziválečné době doslova 
„proudnicovou“ mocností, a naše výtvory jsou dodnes kladeny na piedestal slávy, což snad nikomu, kdo má 
rád automobilovou historii, netřeba připomínat.  
   Začněme v zapadlém maloměstě, v dobách Rakouska-Uherska zvícího se tehdy „echt tschechich“ 
Nesselsdorf. Z tvůrčí invence pana Ignace Schustaly vyvstal podnik, který se svými výrobky proslavil na 
všech kontinentech. Přímo královským počinem se stala seriová výroba aerodynamických vozů, na základě 
návrhů pánů Ledwinky a Ueberlackera. Každý, kdo na to měl (a osmiválcový tatrovácký zázrak stál nemalé 
peníze), se mohl přesvědčit, jak chutná „stopadesátka,“ které jinak docilovaly supersporty či nejdražší 
evropská a americká produkce. Tatra 77, nízká, štíhlá, s členěným předním oknem (a u prvních kusů 
s volantem uprostřed) doslova vysílala varující poselství, doprovázené hvízdavým burácením vzduchem 
chlazeného V8. A Cx? Hravě se měřící s produkcí o půlstoletí mladší!!! Následovala Tatra 77a a pak již 
další legenda, Tatra 87, vyráběná i po válce, která se pochlubila zušlechtěním toho, co ještě zušlechtit šlo a 
naprosto maximálním komfortem. Každému bych přál svézt se v „osmičce“ – když sedíte na zadním sedadle 
(tedy spíše orientální pohovce) a řidič trochu „zatopí“, jemné vibrace silného motoru vám proniknou do 
morku kostí a hvízdání chladící turbíny vás přenese na řádky vědeckofantastického románu. Vpředu pak po 
dosažení cestovní rychlosti neslyšíte prakticky nic. Můžete si povídat normálním hlasem, poslouchat dobový 
superhet (pokud něco chytíte ☺), nebo uspávat potomstvo. Současníkem 87 bylo zřetelně menší 
proudnicové vozidlo, zvané 97. Občas se říká, že posloužilo jako inspirace Tatraplanu, tomu by odpovídal i 
použitý čtyřválec. Počet vyrobených kusů byl velmi nízký, traduje se, že produkci zastavili na příkaz 
samotného Adolfa Hitlera, který v 97 viděl hrozbu pro svůj KdF Wagen. Ovšem hrozba tu byla, a přišla 
daleko dříve. Nazývala se Tatra V 570 a představovala funkční vzorek, resp. prototyp uvažovaného 
miniautomobilu, zhotovený ve dvou kusech. Jeden (uzavřený) je dodnes ozdobou tatrovácké exposice, 
cabriolet se nedochoval. Dlouhá desetiletí probíhaly právní spory mezi Tatrou a Volkswagenem o to, kde se 
vzal legendární proudnicový tvar brouka, zprvu KdF, později VW. Až před nedávnem se slavný koncern 
přiznal, že  německý „šlágr trhu“ vycházel z Tatry V 570. Hořká pilulka pro mamutí německý podnik, ale 
mnohem hořčí pro fanoušky Tatry, kterou česká vláda prakticky zahubila. Už jen pro doplnění si 
připomeňme nerealisovaný prototyp Tatra 90, se zajímavě řešeným šatem, ovšem poněkud podmotorovaný. 
Vznikly dva kusy, jeden se prodal na pařížském autosalonu, druhý zůstal v ČSR a dochoval se. Dnes je 
tmavomodrý a nádherný. 
   Nyní se podívejme za bránu československého automobilového giganta – do Mladé Boleslavi. Škodovka 
zaznamenávala výborné prodeje se seriovými vozy klasické koncepce, ale občas se i tam blýskl nějaký 
model, kolem nějž vzduch proudil svobodněji a radostněji. Jmenujme např. dodnes legendární Škodu 
Popular Sport Monte Carlo se zapuštěnými světlomety a směrovou ploutví na splývavé zádi. Dodnes je 
bezesporu nejhledanější raritou z celé řady Popular. Zajímavě tvarovaný byl rovněž „dálnicový“ Škoda 
Rapid 1500, dochovaný pravděpodobně ve třech kusech – dva u nás a jeden v Nizozemí. Jeho naprosto 
hladkou linii „rušily“ jen trochu vystouplé světlomety, jinak byl řešený ukázkově. Do seriové výroby se 
nedostal typ 932 z první poloviny 30. let. Tohoto neorthodoxního tudoru se postavily údajně dva kusy a 
vynikal odklonem od škodovácké koncepce. Měl totiž motor vzadu a samozřejmě hnanou zadní nápravu. 
Vznikl pod vedením p. Karla Hrdličky, za což vděčí prý dodnes používané přezdívce „Kadlomobil“. Na 
stejném principu byl postavený také rozměrný cestovní sedan Škoda 935. Jeho přísně aerodynamická 
karoserie dbala na přísně proudnicové formy, dvoulitrový čtyřválec byl uložený vzadu. Některé údaje hovoří 
o jednom, některé o dvou postavených vzorcích. Ať tak či onak, jeden kus se zázrakem dochoval dodnes, 
v současnosti je v depositu automobilky, a v „nemravném“ narůžovělém laku čeká na svou renovaci. 
   Vysočanská automobilka, nesoucí jméno našeho hlavního města, také koketovala s aerodynamikou. 
Důkazem je dvojice dochovaných pragovek Super Piccolo, přezdívaných „Vorvaň“. Zakulacená karoserie 
snese ta nejpřísnější kriteria, zajímavostí je zakrytování nejen zadních, ale i předních kol. Samozřejmostí 
byla i tovární závodní produkce, ovšem nejzajímavější modely vznikly v nezávislých karosárnách. 
   Brněnská nadějná automobilka Z, kterou zahubila v předvečer války její specialisace na zbrojní výrobu,     
uvedla v roce 1935 velmi úspěšně na trh typ Z6, zvaný lidově „Hurvínek“. Karoserie nebyla sice 100%  



 

 

 

proudnicová, ovšem u malého lidového vozítka to ani nemohlo být jinak. Složitá konstrukce by se projevila 
na ceně a sympatický vozík by se stal neprodejným. 
   Noblesní jinonická automobilka a letecká továrna Walter neměla ve výrobním programu „čistokrevný“ 
aerodynamický vůz, ale přece se s takovými můžeme setkat, pohříchu jen na dobových fotografiích. Zde 
bych rád udělal výjimku a vyzdvihl nádhernou kreaci pana Josefa Sodomky na chassis Walter Regent. 
   Prostějovský Wikov proslul třemi (někde se uvádí i čtyřmi) přísně proudnicovými modely, odvozenými od 
základního typu 35. Přišly na svět v letech 1930 až 31, ovšem jejich pojetí bylo poněkud jiné. Celá příď 
tvořila lehce zaoblenou špici, do níž „vtékaly“ blatníky, záď se trochu podobá výtvorům Paula Jaraye. Ani 
jedna „Kapka,“ jak se jim přezdívalo, se nedochovala, dodejme jen, že jeden vůz si pro osobní potřebu 
objednal známý velkoobchodník konfekcí Nehera. 
   Ani Jawa se nevyhýbala proudnicové módě, i když její tvary nejsou v tomto smyslu přelomové či zásadní. 
Jawa 700 či Jawa Minor byly úhledné malé vozíky se splývavou zádí, příď se aerodynamiky dotýkala 
v rozmezí udržitelných výrobních a prodejních nákladů.  
   Podnikavá automobilka Aero vyrobila několik sportovních vozů, ale jejím největším úspěchem je dodání 
šesti kusů chassis Aera 50 vysokomýtské karosárně Josefa Sodomky, který na ně postavil fascinující coupé 
Dynamic. Bližší podrobnosti si necháme do vyprávění o známých karosářích, dodejme jen, že jeden 
Dynamic byl nedávno příkladně renovován a druhý se nachází v USA – odtud také pramení jeho občasná 
přezdívka „Arizona,“ podle státu, kde byl jako opuštěný vrak nalezen. Ostatní Dynamiky dožily až na 
výjimku po válce, jeden prý dokonce do 70. let, kdy se stal vítaným úlovkem mládežníků při sběru starého 
železa … 
   Z malých výrobců, kteří se povětšinou nepřenesli přes jeden, v nejlepším případě několik výrobků, působí 
jistým aerodynamickým vzhledem pouze maloobjemový sporťáček Isis, po něm se ale zachovaly jen několik 
snímků a základní data. 
   Ještě jednou bych chtěl vyzdvihnout práci českých mistrů karosářů, kteří dovedli zaměnit stylisticky 
jednoduché a konservativní karoserie za šperky, o nichž mluvil celý svět. Z množství velkých českých jmen 
vzpomeňme alespoň tyto: Sodomka, Petera, Uhlík, Toušek, Karosa či Lepil. Jejich vzestupem i pádem se 
budeme zabývat někdy jindy. 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Praga své proudnicové karoserie vybavovala i odnímatelnými kryty kol.  
                                              Prakticky jediným „ztrátovým“ místem byl tedy jen původní členitý podvozek. 



 

 

 

„Zetka“ u svého nejmenšího a populárního modelu 6 (zvaného lidově  
„Hurvínek“), dělala, co mohla. Záď je klasicky splývavá, na přídi by se 

              Wikov 35 „Kapka“ na nádvoří továrny. Všimněte si i                             ještě něco ke zdokonalení našlo. To by ale už nebylo 
         skoro zapuštěných světel, takže mimo nekrytého výřezu                   sympatické vozítko, ale cosi drahého a neprodejného. 
   předních kol by rušivě působilo jen stupátko. Ovšem ve srovnání s 
                         běžným 35 to byl propastný rozdíl. 

         Příkladná proudnicová karoserie Tatry 87. Pozdější inovace              V modelové řadě Škoda Rapid se objevila i miniserie těchto 
        přinesla zapuštění všech tří světlometů do karoserie, takže          těchto „dálnicových“ provedení. Čisté linky zaslouží obdiv dodnes, 
                  vznikla dokonale aerodynamicky čistá linie.                                  minimální odpor vzduchu umožňuje nevelkému čtyřválci 

  1500 ccm solidní cestovní průměry. 
 

 
 

 Aerodynamický 
náčrt ideálního 
proudění vzduchu       
       pochází  
    z Kopřivnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   Soutěžní Škoda Popular vynikal příkladným řešením. Výjimkou byly       Nákladný prototyp Tatry 90 byl vystaven, dostal se do tisku 
      opět světlomety, jejich zapuštění bylo asi obtížně řešitelným            tisku i na propagační materiály, presentován v Paříži – a pak  
                     problemem. Ale u Monte Carla to šlo …                             odstaven k ledu. Přestože se tvůrcům podařilo splnit všechna daná  

                              kriteria, slabinou se stal motor. Zajímavostí je maska,  
                                                 vycházející z nákladní Tatry. 

    Průlomový V 570, který se nikdy na silnicích neobjevil. Noční můra    Další konkurent německému průmyslu – čistá, jednoduchá a krásná 
     KdF a Volkswagenu a jejich mrtvola ve skříni. Až několik desítek           Tatra 97. Po aerodynamické stránce velmi zdařilá, ovšem 
       let po válce se mocný koncern přiznal k plagiátorství, ale to už                         namísto mnohatisícových serií přišel zákaz 
                           osobním Tatrám zvonila hrana …                                                   z nejvyšších míst Říše. Báli se, pánové, báli … 

 

 
Klenot nad klenoty. Tatra 77a, která odstartovala 
epochu proudnicových vozidel z Kopřivnice. Legendární 
  tvary, které nikdy nezevšední.  Bohužel, jen zlomek 
    produkce se dochoval … Tisíceré díky těm, kdož ji    
    vlastní a provozují; zatracení, odvržení a doživotní  
          nucené práce jejím soudobým vývozcům … 

 



 

 

 

A jak na tom byly aerodynamické vozy v zahraničí? 
 

Errett Loban Cord proslul nejen 
předním pohonem, ale též seriovým 
použitím leteckého motoru Lycoming 
ve svých vozech. Po klasicky 
pojatém L-29 přišel průlomový 810 
a 812 (s kompresorem). Sílu 
osmiválce doplňoval aerodynamický 
vzhled, který se setkal se stejným 
množstvím nadšených i zamítavých 
komentářů. Cord patří spolu 
s Auburnem a Duesenbergem do 
hvězdné trojice amerických značek. 
Pozoruhodných a nebezpečně rychlých Cordů s výklopnými 
světlomety u nás jezdilo několik desítek. Kam se poděly, se 
můžete zeptat „pravých veteranistů“ … Supersilný 814 vznikl 
jen v jednom exempláři a pak se nad slavnou značkou zavřela 
voda. 
 
 
 
V předvečer války 
představil Lincoln typovou 
řadu Zephyr, vybavenou 
vidlicovým dvanáctiválcem a 
zajímavou, až na drobné 
prohřešky, dobře 
aerodynamicky řešenou 
karoserií. Třebaže byla na 
americký vkus poměrně 
avantgardní, dostal koncern hned v prvních dnech tisíce 
závazných objednávek. Zaoblené tvary Zephyru pomohly 
zapomenout na nevelký výkon obřího V12, který jsen o pár koní 
převyšoval potenci běžného osmiválce. Výroba pokračovala i po 
válce. 
 
 
 
 
Německý výrobce dvoutaktů 
DkW příliš o aerodynamiku 
nedbal. Výjimkou může být hbitý 
model Schwebeklasse z roku 
1938. Konvenční příď byla 
nahrazená oblými tvary, z nichž 
vystupují pouze osamoceně 
umístěné světlomety. Záď 
plynule přechází v zavazadelník. 
Každému detailu byla věnována 
pozornost, takže díky tvarům i 
točivému motoru představoval 
Schwebeklasse lehké a rychlé vozidlo. Pamatuji na slova 
jednoho z majitelů, který s úsměvem tvrdil (cituji ☺): „Dal jsem 
na prdel i frajírkům s novým Spartakem!“  
 
 

 
 



 

 

 

V roce 1923 šokoval tehdejší motoristický svět proslulý 
„Patron“ Ettore Bugatti představením neorthodoxní karoserie 
modelu 32. Byl natolik vzdálený všemu, co jezdilo po silnicích 
(srovnejte třeba se soudobou Tatrou 11 či Fordem T), že 
postavil pouhé tři kusy. Začalo se jim podle tvaru karoserie 
říkat „želva“ nebo „tank.“ Ale pokud se na Bugu podíváme 
s ohledem na aerodynamiku karoserie, zjistíme, že na danou 
dobu byla skutečně revoluční. Chybělo jen zakrytování kol a 
některé další drobnosti. Ovšem takto pojatý vůz v době 
phaetonů, šoférských limousin, cyclecarů a běžných roadsterů 
nemohl u širší veřejnosti uspět. Bugatti postavil pouhé tři kusy, 
z nichž jeden si koupili manželé Junkovi (viz foto), ale i oni jej 
shledali pro závody i běžný provoz nevhodným a vyměnili jej s 
„Patronem“ za konvenčnější model. 
 
  
 
Jméno Harleye Earla není třeba podrobně komentovat. První 
specialisovaný automobilový designer si vysloužil ostruhy již 
dávno před válkou, i když tehdy ještě nevedl samostatné 
designové studio GM. V roce 1938 si pro svou potřebu (a také 
jako doklad koncernových možností) postavil fascinující Buick 
Y-Job s designem, jenž předběhl svou dobu minimálně o 15 let. 
Třebaže většinou jezdil se staženou střechou (a tím i znatelně 
horšími hodnotami odporu vzduchu), karoserie jeho konceptu 
patří k tomu nejlepšímu, co se v oněch letech postavilo. Jediné, 
co prý vzbudilo Earlovu nelibost, byl návrh na zakrytování 
předních kol. Slavný tvůrce prý temným hlasem pronesl, že pro 
“převrácený člun by šel do přístavu.“ Ovšem srovnáme-li Y-Job 
s běžnou produkcí Buicku ´38, bude tato nádhera vypadat jak 
z jiné planety. Černý elegán se dochoval dodnes 
 
 
 
Italská karosářská škola vlastně až dodnes proslula oblostí 
svých linií. Když přešla éra hranaté Lancie Lambda, Lancie 
Augusta, závodních Alf 1750, poznenáhlu začaly karoserie 
vypadat nekonvenčně, i když podobně. Představujeme vám Fiat 
1500, solidní střední třídu, ve své době oblíbenou i jako vůz 
taxislužby či úřadů. Je pozoruhodné, že boční linie 
patnáctistovky připomíná nejen menší 1100, ale i legendární 
„Myšičku“ Topolino a některé její rysy bychom našli i u bezmála 
třílitrového Fiatu na horním konci nabídky. Svébytným 
poznávacím znamením je maska, protažená až na horní plochu 
kapoty a částečně zapuštěné světlomety. Za zmínku jistě stojí i 
dveře, otevírané proti sobě – to ovšem tehdy v Itálii nebyla jen 
specialita Fiatu. 
 
Zbystřete pozornost, přijíždí technická laboratoř ze země, 
odkud bychom ji nečekali! Rumunský inženýr a nadaný technik 
Aurel Persu navrhl a zhotovil několik pozoruhodných kreací, ale 
touto fenomenální studií by jistě uchvátil svět, kdyby tehdejší 
monarchistické Rumunsko nebylo až nepřátelsky laděné vůči 
podobným „výstřelkům“. Dobře si obrázek prohlédněte: 
velkoplošné hladké kryty kol ! Výklopné světlomety! S výjimkou 
chassis a vyčnívající dveřní kliky ani jedno místo, nepříznivě 
ovlivňující aerodynamiku.  Bohužel, zůstalo u tohoto jediného 
exempláře, ovšem ten existoval v bukurešťském museu ještě 
v druhé polovině 80. let – s promáčklinami a boulemi, mnoha 
vrstvami laku, na hrubých a tlustých pneumatikách z terenního 

ARO, odstavený v koutě pod popraskanou střechou. Nepěkný osud průkopnického činu. Zda existuje dodnes, nevím, pokud to ví někdo 
z čtenářů, snažně prosím o fotografii či aspoň popis. 



 

 

 

Když se zeptáte, které bylo první velkoseriové aerodynamické auto na světě, skoro každý vám řekne, že Tatra. Ale ono to tak přesné není. Ve 
stejném roce, tedy 1934, užasla celá Amerika nad nekonvenčním Chryslerem Airflow, který obrátil doslova naruby všechno, co jste tehdy 

mohli mít. A opět se národ rozdělil: jedni fotili nový model u 
proudnicových lokomotiv, mezi tehdejší krabicovitou produkcí, 
jiní na něj vymýšleli básničky a kreslili vtípky do časopisů. 
Jednoznačná reakce nepřišla ani z pera motoristických 
novinářů. Ale ono se vlastně není čemu divit. Jediným původním 
prvkem zůstaly masivní nárazníky, jinak na běžném 
koncernovém chassis seděla zdařile zaoblená karoserie, 
dokonce polopontonová, se zapuštěnými reflektory – pouze 
s obligátními vyčnívajícími dveřními klikami. Maska chladiče 
měla vzhled opičí klece, ale stala se jednoznačným markantem. 
Ale další osud tohoto proudnicového experimentu už nebyl tak 
zářivý. Rapidně klesající prodejní čísla přiměla stylisty, aby se 
přizpůsobili panující módě, takže excelentní vozidlo se každým 
rokem stávalo běžnějším a běžnějším. To platí i o sesterském 
DeSoto Airflow. Chrysler se mezi automobilové legendy dostal 
až desítky let po svém debutu. A jestli jej chcete vidět naživo, 
jeden jezdí na Slovensku. Špičkový. 
 
Předválečné mercedesy příliš aerodynamice nakloněny nebyly, 
odmyslíme-li si legendární závodní Stříbrné šípy. Jednou z mála 
výjimek byla poněkud nešťastná typová řada H (Heckmotor – 
motor vzadu) – vrátíme se k ní samostatnou fotkou. Na chassis 
nejsilnějšího modelu 170 H postavil na podzim 1938 německý 
konstrukter Karl Schlör dokonale aerodynamickou karoserii. Na 
berlínském autosalonu „Schlörwagen“ způsobil naprosté 
pozdvižení, nejen svým tvarem, ale i výkony. Začalo se mu podle 
místa vzniku říkat „Göttinger Ei“ a i dnes představuje to 
nejlepší, co se podařilo v aerodynamice předválečných let 
dokázat. Třebaže původní Mercedes-Benz 170 H nebyl nijak 
škatulovitý – ba naopak, se spotřebou kolem 10 litrů dokázal jet 
stokilometrovou maximálkou. Naproti tomu se spotřeba u 
„vajíčka“ snížila o dva litry a nejvyšší rychlost dosáhla 135 
km/h. Jediným problemem byla stabilita v prudkých zatáčkách 
a enormní citlivost na boční vítr, což je při pohledu na vozidlo 
zřejmé. Zajímavostí je i hodnota koeficientu odporu vzduchu – 
0,186! Srovnejte s dnešní produkcí … V roce 1943 dostal 
Schlörwagen silný motor a na záď mohutnou hnací vrtuli, ale to 

už byly jen zbytky staré slávy. Německo začínalo mít docela jiné starosti. Nad koncem „vajíčka“ se vznáší otazník – buď bylo zničeno při 
spojeneckém bombardování, nebo jej zabavily plenící asijské hordy sovětských osvoboditelů, jako ostatně mnoho cenných aut (také si o nich 
někdy povíme, budete-li si přát). Ať tak či tak, od roku 1945 geniálně řešený vůz profesora Schlöra už nikdo nespatřil. 
 
 
 

Fiat 1500 přinášíme ještě v jednom provedení – tentokrát jako 
půvabné cabrio „dvorní“ karosárny Viotti. Jediným 
„nepatřičným“ prvkem je látková střecha, ale s tím se musí u 
otevřeného vozu počítat. Zato zbytek karoserie je úchvatný. 
Naprosto dokonalá příď bez jediného výstupku, elegantní kryty 
zadních kol a záď s reservou, 
v ladné křivce spadající 
k symbolickému nárazníku. Firma 
Viotti se úpravám Fiatů věnovala až 
do 60. let, ale tahle kreace si říká o 
umístění do musea moderního 
umění. 
 



 

 

 

Mnoho papíru už bylo popsáno o peripetiích VW brouka a jeho 
předchůdce KdF. Dodejme, že tato zkratka není vyhrazená jen 
autům, ale organisace Kraft durch Freude (Radostí k síle) 
zahrnovala mnoho aspektů těsně předválečného života – 
počínaje bydlením až po dovolené u moře v hotelích KdF. Ovšem 
krátce po své inauguraci prosadil Adolf Hitler výrobu skutečně 
lidového vozu (něm. Volkswagen) pro nejširší vrstvy. Konstrukcí 
pověřil Ferdinanda Porsche. Ten zpočátku vycházel ze svého 
neúspěšného projektu pro NSU, ovšem pak se dal vlastní cestou 
(vzpomeňme na Tatru V 570 �) a v roce 1935 představil Vůdci 
první prototyp. Stavba dalších rychle pokračovala a malý KdF 
Wagen se těšil ohromné popularitě. Tak už jen stručně: každá 
rodina si jej mohla koupit za týdenní splátky po pěti markách, 
potvrzené nálepkami v sešitku.Koupit – tedy samozřejmě, až 
budou nálepky všechny, kupní cena zapravena a Německo 
vyhraje válku. Leč, jak známo, ani k jednomu nedošlo, teprve 

počátkem 60. let se VW vyrovnal s rozzlobenými střádaly, poskytnuv jim slušnou slevu při nákupu nového brouka. Tolik tedy fakta. Na kresbě 
z dobového prospektu ročníku 1938 vidíme, že KdF byl skutečně zdařilým dílem. Dokonalá proudnicová karoserie včetně zapuštěných 
světlometů garantovala poměrně vysoké cestovní průměry na rozrůstající se síti německých dálnic, černá barva byla prozatím standardem. 
Spartánská výbava tehdy nikoho nepohoršovala, mnoho lidí už vidělo, jak přesedne z jízdního kola rovnou do auta. Předválečných KdF brouků 
opustilo továrnu minimum. Pak linky přešly na kompletaci bojových „kaďourů“, známých i u nás, obojživelných „Schwimmwagenů“ a nevelkého 
množství speciálních brouků 4x4. Opravdový rozmach nastal až po válce v nové továrně ve Fallerslebenu (dnešní Wolfsburg), ale to už jsme 
jinde … 
 

Nesmějte se, to je vozík, který znamenal začátek nové doby! 
Jeden z prvních pokusů Paula Jaraye, který shrnul a vyzkoušel 
zákonitosti proudění vzduchu kolem karoserií v podobě, v jaké 
jsou platné dodnes. Mnoho konstrukterů se odvolává na jeho 
výpočty, včetně tvůrců naší Tatry. Poměrně vysoká karoserie 
je ovšem dokonale oblá, 
vidíme snahu o 
zapuštění světlometů a 
záď zdobí 
aerodynamická ploutev, 
o níž se tehdy soudilo, 
že přispívá ke stabilitě 
při vysokých 
rychlostech (z 
tehdejšího pohledu, 
samozřejmě). 
 
 
 
 
 
 
Opět jedna hvězda, která zapadla dřív, než se mohla rozzářit. 
Aerodynamika prostě v oblibě příliš nebyla, a v USA let 
třicátých se jednalo div ne o provokaci. Takže – čteme-li 
z dobového prospektu, že se jedná o „první americký plně 
proudnicový vůz,“ berme za prokázané, že se z téhle bubliny 
nedochovalo více, než tenhle leták. Takových výrobců, kteří do 
marného boje s hranatými tvary věnovali veškerý majetek, čas 
a mnohdy i život, bychom jen v 30. letech napočítali bezmála 
stovku.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Dynamic, úchvatný těsně předválečný výrobek staroslavné 
francouzské firmy Panhard et Levassor přišel na svět v roce 
1936 a do začátku války opustilo továrnu jen dva a půl tisíce 
těchto značně neobvyklých vozidel. Dynamic patřil do podobné 
cenové skupiny jako nejdražší Citroën TA, velký Hotchkiss či 
Salmson. Zajímavostí je pohon šoupátkovým motorem, spojeným 
s (na přání) preselektivní převodovkou Cotal. Pohled na vůz 
dokládá velkou snahu o snížení aerodynamického odporu. Vidíte 
částečně zakrytá přední kola, 
zapuštěné reflektory či zaoblenou 
masku. Obvyklými „prohřešky“ jsou 
vyčnívající kliky, konkretně u 
Dynamiku v nebývalém počtu a 
takřka na každém kousku volné 
plochy ☺. Panhardů Dynamic se 
dochovalo relativně dost, bohužel 
ani jeden u nás, jak už to tak bývá.  
 
 
 
Angličan Burney si ke konstrukci a zamýšlené výrobě svého 
excentrického vozidla vybral nevhodnou zemi a dobu. Tehdejší 
Británie nebyla příliš nakloněná experimentům a už vůbec 
výstřednostem. Burney svým experimentálním vozem narazil na 
zeď nepochopení. Ovšem, podíváme-li se na karoserii detailně, 
zjistíme, že pro lepší aerodynamiku toho mohl udělat více. 
Především nekrytá příď s členitou nápravou a navazujícím 
chassis musela pořádně zvednout součinitel Cx, rovné přední 
okno také vytváří barieru, i když je skloněné – řešením by byla 
trojice menších skel v příslušném uspořádání. Rovněž záď 
bizarního vozidla má mnoho konstrukčních nectností. Dá se 
tedy říci, že Burneyův automobil nejen nepřinesl nic nového, ale 
ani neuplatnil zásady, které byly v té době dobře známé. 
 
 
 

 
 
Američan Danny Lee proslul několika zajímavými konstrukcemi 
a věnoval se i stavbě předválečných závodních speciálů. 
Výhodou mu jistě byla i podpora Fordova koncernu – finanční i 
materiální, takže se vyhnul zásadnímu problému většiny 
ostatních. Na snímku je aerodynamické coupé ze samého konce 
30. let, a sice na chassis Fordu V8 včetně pohonné jednotky. 
Příď poněkud připomíná konkurenční Chrysler Thunderbolt, ale 
je mnohem precisněji provedená a aerodynamicky naprosto 
dokonalá. Výroba zaoblených skel byla v té době i v USA ještě 
neřešitelná, takže zde nalezneme snad jedinou hranu celé 
karoserie. Záď je opatřena v rámci tehdejších zvyklostí 
mohutnou střední ploutví a všechna kola jsou zakrytá 
„sukénkami.“ Z celé plejády předválečných proudnicových 
vozidel je tento speciál bezesporu jedním z nejdokonalejších. 
Těžko říci, zda by šel do výroby – možná v malé serii s lehkými 
úpravami. To jsou však čistě spekulativní otázky, neboť krátce 
nato šly Spojené státy do války, v níž se na odpor vzduchu příliš 
nehledělo … 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
Delage – jméno a zároveň klíč ke královské komnatě 
automobilového designu. Patří sem i konkurenční Delahaye, a 
obě značky zaměstnávaly v 30. letech ta největší světová 
karosářská esa. Delage D6 z našeho snímku pochází sice 
z těsně poválečné doby, ale poznali byste to jen přímým 
srovnáním. Boční proudnicová linie s dvojitým zvlněním se stala 
inspirací celých několika generací designu, především ale 
symbolem francouzského luxusu. Delage málokdy zakrýval 
přední kola, ale skloněná a zaoblená maska spolu 
s integrovanými světlomety a základním pontonem karoserie 
působily dostatečně aerodynamicky – výkonné šestiválce si o to 
vyloženě říkaly. Delage takto stavěl nejen sportovní modely, ale 
i rychlé cestovní berliny. 
 
 
 
 
 
Ještě jeden pohled na předválečný KdF Wagen, v konečné 
podobě, jak byl představován po celém Německu. Černá barva a 
minimum chromovaných a niklovaných ozdob zpočátku srážela 
výrobní náklady, ale později veškeré barevné kovy putovaly do 
zbrojovek. Ale to už bylo o 
všelidovém vozidle dávno 
rozhodnuto … �. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simca 8 – velmi blízký příbuzný Fiatu 1500, a to jak motoricky, 
tak i vzhledově. Šaramantní francouzské vozy z továrny 
v Poissy u Paříže dostávaly do vínku módní zakulacené tvary – 
nakonec, nakouknout přes hranice k Fiatům nebylo nic těžkého, 
tím spíše, že obě automobilky byly víceméně provázané. To se 
projevilo na dvojčeti italského Topolina – Simce 5, ale také na 
větších vozech. Podrobnosti jsme uvedli ve stati k Fiatu 1500, 
všimněme si tedy odlišností. Stejně designersky povedená příď 
trpí jediným prohřeškem – nemá světlomety zapuštěné, ale 
klasicky na „stopkách“, což způsobilo zvýšení odporu vzduchu. 
Ovšem – ruku na srdce – kdo tehdy, v 30. letech, honil seriosní 
cestovní auta tak, aby se nějaká ta desetinka mohla projevit? 
Takže toto vše berme pouze v rovině theoretické. Změny 
nenajdeme ani na bočním profilu, ani na zádi, odlišné jsou pouze 
masivní dveřní kliky. Zadní dveře se otvírají opět proti směru 
jízdy. Tato Simca je u nás docela vzácná, pokud vím, objevila se 
na klubovém srazu a dvě stále odpočívají nedaleko Prahy ve 
stodole mezi zemědělskou technikou.  

 
(pozn. Michala – minimálně dvě Simky 8 se v současnosti renovují, dále je zde jedna Simca Huit ve vojenské barvě. Jedna byla údajně 
s ostatními předválečnými Simkami ve sbírce na Slovensku, ale fyzicky jsem je nikdy neviděl) 
 
 



 

 

 

Slyšeli jste někdy o výkonném a representačním polském 
vozidle značky LS? Kdysi pradávno se o něm v krátkosti zmínil 
Svět motorů a krátkou stať mu věnoval někdy poč. 80. let 
nějaký německý autočasopis. Jediné, co se po LS (znamená 
Lux-Super, někdy vykládané i jako Lux-Sport) zbylo, je hrstka 
pekelně neostrých snímků, z nichž jsem vybral ten nejlepší, 
byť neobratně retušovaný. Několik málo vyrobených Luxů vzalo 
za své v bojích o Polsko, máme jen pár technických dat. Pod 
zaoblenou kapotou měl údajně pracovat americký agregát, 
patrně šestiválec GM se čtyřstupňovou převodovkou, ale 
zkoušel se i prototyp s elmag. předvolbou Cotal. Je možné, že 
předlohou čistě a úhledně propracované karoserie byl Chrysler 
Airflow, ovšem při dobré vůli můžete najít více známých prvků 

– ostatně, proč ne? Fysikální zákony jsou platné všeobecně. Pětimetrová karoserie nesla všechny atributy luxusu včetně stojánků na vlaječky, 
oblost přední partie rušily jen reflektory, které by bývalo bylo možné zapustit. Záď vozu neměla žádnou výraznou ploutev a dost se podobala 
německému Adleru 2,5 Liter. Velká škoda, že se výroba LS nemohla rozvinout. Vzhledem k tehdejším hospodářským poměrům Polska by jistě 
šlo pouze o kusovou výrobu, nejspíše s participací některé významné zahraniční firmy. Protože se nedochoval ani celý komplet sestavných 
výkresů, asi nikdy nebudeme moci obdivovat kulatý supervůz našeho severního souseda. 
 

V polovině 30. let začala nabíhat výroba „malého“ Mercedesu. 
Byl to pokus, jak noblesní a značně drahé vozy přiblížit širší 
veřejnosti. Po mnoha zkouškách byl z řady prototypů vybrán 
model s motorem vzadu a pohonem zadních kol. Dostal tovární 
kód W 28 a trojici motorů, podle nichž nesl označení – 130 H, 
150 H a 170 H. Z těchto tří se ve větším počtu vyrobil jen 
poslední jmenovaný, ostatní propadly. Zajímavostí je poměrně 
elegantně a nadčasově pojatá karoserie, zejména ve srovnání 
s běžným 170 V či 200 – o gigantických kompresorových 770 
ani nemluvě. Písmeno H v názvu znamenalo motor vzadu (Heck). 
Zadíváme-li se na linii karoserie, neubráníme se v některých 
tvarech podobě s KdF, ale ještě více s experimentální 
škodovkou 932 Karla Hrdličky. Nabízí se myšlenka – když se 
mohl kopírovat KdF Wagen, proč ne malý Mercedes? Příď 
malého vozu je zaoblená, s vyčnívajícími světlomety, které jí 
dodávají nezvyklou tvář. Přestože není příď žádným 

převratným řešením, dobově aerodynamické standardy beze zbytku splňovala. Boky karoserie nejsou nijak zvláště členité, ovšem blatníky by 
se bývaly mohly více integrovat do karoserie – takto ji nelze ještě označit za čistě pontonovou. Zadní víko kapoty je prakticky zrcadlovým 
obrazem přídě, snad je jen více svažující vzad. Mercedesy H poháněly malé čtyřválce, jejichž výkon mnohdy nestačil ani na dosažení 
stokilometrové rychlosti, navzdory jakž takž zaoblené karoserii. Rok 1939 znamenal konec nadějí. Dnes je tato etapa v historii firmy 
většinou zapomenutá, i když i u nás se najde několik jedinců, kteří své „Háčko“ opatrují. Díky jim … 
 

 
Přibližně takto vypadal Chrysler Airflow posledního provedení, 
když musel své takřka ideální tvary „polidštit“ podle vkusu 
amerického zákazníka. Ovšem toto NENÍ Chrysler ani DeSoto! 
Je to zdařila kopie Airflow, kterou před válkou vyráběl 
chlubivý gigant Toyota! Není jistě třeba se rozepisovat o 
dálněvýchodních zvycích kopírovat bez skrupulí vždy a všechno 
– ostatně, odbočíme-li trochu od thematu, najdeme v dějinách 
japonského automobilismu naprostou všehochuť: Kaiser Henry 
J jako Mitsubishi, Renault 4CV jako Hino, směs Opelu, Simky a 
Vauxhallu jako Toyopet – a to nemluvím o spojeneckých 
nákladních vozidlech a pásové technice, která byla 
„obšlehnuta“ bez uzardění. Ale vraťme se k Toyotě: 
debutovala těsně před začátkem války a vyráběla se zejména 
pro potřeby státních orgánů. Lid mohl jezdit v okopírovaném 
Austinu Seven … Rozměry a rysy byly zachovány, pouze 
reflektory jsou umístěné trochu odlišně. Toyot se dochovalo 
velmi málo, spojenečtí letci svému řemeslu rozuměli … 
 
 

 



 

 

 

 
Novinkou berlínského autosalonu 1938 byl povedený, levný a 
zdařilý Hanomag 1300. Malý čtyřmístný tudor měl pod kapotou 
čtyřválec o výkonu 32 koní, který zvládl maximálku 118 km/h. 
Jistě k tomu přispěla zdařilá karoserie, nepostrádající 
aerodynamické vymoženosti „dospělého vozu.“ Hladká, 
elegantní příď, zaoblená maska, zapuštěné reflektory, blatníky 
těsně přiléhající ke krytu motoru a elegantní svažitá záď – to 
jsou devisy, s nimiž Hanomag vkročil na rušný předválečný trh. 
Vyráběl se až do roku 1941, což bylo dost dlouho, vezmeme-li v 
potaz vytíženost Hanomagu válečnou výrobou. Malá 
třináctistovka udělala pro předválečné Německo mnohem více 
než proslavený KdF, přesto se na ni zapomíná. Několik jich 
pamatuji ještě z běžného provozu, dva jsou zatím „uskladněny“ 
a jeden si dokonce „zahrál“ v čs. filmu ještě v 80. letech – 
samozřejmě pojízdný. Jak jinak … 

 
 
Přistupte blíže, představuje se další drobeček z rodiny 
Nesmrtelných: Steyr 50, nejmenší předválečný výrobek 
Steyrových závodů v Rakousku. Sympatické autíčko debutovalo 
v roce 1937, přečkalo obsazení Rakouska Wehrmachtem a jeho 
konec přišel až v roce 1940. Přesto jich továrnu opustilo více 
než 13.000 kusů. Karoserie – takřka ideál proudnicových 
forem! Konstrukter vyřešil i takovou zdánlivou maličkost, jakou 
jsou zapuštěné kliky dveří! Jediná výtka by mohla směřovat 
k reflektorům, jež nejsou v jedné rovině s kulatou přídí, ale 
tváří v tvář milému vozítku můžeme mávnout rukou … 
Technika? Litrový čtyřválcový boxer o výkonu 22 koní, 
maximálka 100 km/h. Bohužel, těchto bystrých skřítků se u 
nás zachovalo naprosté minimum, i když tu také jezdily. 
Osobně pamatuji jednoho v Jihlavě, který majiteli sloužil 
dlouhé roky. Takže z tohoto plyne, že i země bez významné 
automobilové výroby dokázaly vyvinout vůz podle těch 
nejpřísnějších pravidel. 
 
Na snímku vidíte vůz, který má své určení přímo v názvu. 
Veřejnosti se představil počátkem roku 1937 a okamžitě 
vzbudil zájem. Je to výrobek slavné německé značky Adler, 
jejíž výrobky se řadily k těm nejspolehlivějším. Původně se 
označoval stručně Adler 2,5 Liter, ovšem motoristický národ 
tenhle název rozšířil o přízvisko Autobahn (dálnice), čemuž se 
výrobce samozřejmě nebránil. To přízvisko mělo své důvody: 
nesmírně elastický šestiválcový dvouapůllitr o výkonu 55 koní, 
který na dálnici hladce dosáhl rychlosti 130 km/h. To bylo 
tehdy hodně vysoké číslo. Kromě pružného motoru vděčil 
Adler za rychlost i dokonale propracovaným formám: důsledně 
zaoblené přídi, z níž vystupoval pouze příplatkový mlhový 
světlomet, hladká kapota, která nerušeně navazovala na dělené 
a skloněné přední okno. Střecha bez jediné vyčnívající 
překážky se svažovala k hladkému víku zavazadelníku. Snížení 



 

 

 

odporu vzduchu bylo podřízeno i tvarování dveří a rovněž stupaček, které časem zmizely docela. Pokrokový Steyr se vyráběl až do roku 1940 
a továrnu opustilo bezmála pět a půl tisíce vozů. Jezdily i u nás, pokud nepodlehly zubu času a českému „kutilství,“ ti praví „veteranisté“ se 
postarali o jejich vývoz. Zbylo několik kousků, z nichž dva těžko kdy vyjedou. Je to škoda, protože značka Adler si zaslouží víc, než jen 
zapomenutí … 

 
 
Američané Norris a McQuay pokoušeli prorazit 
s nekonvenčním kapkovitým vozem vlastní konstrukce, 
využívající střídavě techniku GM a Ford. K jejich cti nutno 
přiznat, že proudnicová karoserie měla velmi dobré 
aerodynamické vlastnosti a podle dobového tisku byla úroveň 
vnitřního hluku velmi nízká i při rychlostech kolem 120 km/h. 
Těžko říci, zda tento tvar byl výsledkem jejich výpočtů a 
představivosti, ale s velmi podobným přišla o 15 let dříve Alfa 
Romeo. Americký prototyp vznikl v miniserii, zabodoval v tisku 
i ve filmových týdenících, ale toť vše. Země se ještě plně 
nevzpamatovala z důsledků hospodářské krise, a kdo chtěl vůz, 
většinou si koupil standardní americkou produkci. Kapkovitý 
model se nesetkal s kladným přijetím a dnes je prakticky 
zapomenutý. 
 
 
 

 
Mluvíme-li o průkopnících ideální 
karoserie, nemůžeme vynechat 
německého inženýra Edmunda 
Rumplera. Velkou představivostí 
nadaný konstrukter měl dvě životní 
lásky: letadla a automobily. 
Bezprostředně po skončení 1. sv. války 
začal pracovat na karoserii, díky níž 
by i vůz s relativně slabým motorem 
dosáhl dobré cestovní rychlosti a 
navíc nabídl cestujícím pohodlí, 
obvyklé v té době jen v autě nejvyšší 
tříd. Pozoruhodným výsledkem jeho 
snahy je Rumpler Tropfenwagen 
(Kapkovitý), který na první pohled 
vyzařuje mnohé z aviatiky. Rumpler 
šel naprosto opačnou cestou než např. 
Jaray, takže zakulatil karoserii 
v jejích bočních obrysech, tedy vlevo 
a vpravo od podélné osy. Kryty kol 
byly v době před bezmála sto lety věcí 
neznámou, vodorovné plošky měly 
fungovat jako přítlačné segmenty při 
„vysokých“ rychlostech. Jediný hlavní 
světlomet byl tehdy věcí běžnou, 

interier pojal čtyři – u některých modelů i šest pasažerů. Nejvyšší rychlost Rumpleru se pohybovala těsně pod stokilometrovou hranicí. 
Třebaže výrobce předčil očekávání skeptického tisku a postaral se o zábavu posměváčkům, o jeho vozy velký zájem nebyl. Cestu 
k Tropfenwagenu si našlo jen několik jedinců, a to ještě za cenu finančních ústupků. Několik otevřených modelů se neprodalo vůbec, bez 
střechy auta vypadala prapodivně. Rumpler je musel později překarosovat. Nakonec se jeden odvážlivec našel. Skladové vozy, které již 
nebyly plné lesku, koupil takřka za zůstatkovou hodnotu majitel taxislužby a vyslal je do ulic na lov zákazníků. Ale ti se do „prapodivně“ 
vyhlížejícího auta nehrnuli, takže zklamaný provozovatel skoro všechny Rumplery odstavil. Bohužel, věc má ještě tragičtější dopad. Tím je 
slavný a naprosto úchvatný fantastický němý film Metropolis německého režisera Fritze Langa, natočený v roce 1928. Pojednává o fiktivním 
velkoměstě daleké budoucnosti, oplývá na svou dobu nevídanými triky a reáliemi a jeho části můžete vidět ve videoclipu Radio Ga Ga skupiny 
Queen. Doplňkem filmu se staly zbylé Rumplery, které Lang levně nakoupil od bývalé taxislužby. V závěrečném kataklysmatu zkázy celého 
města se Rumplery srazí na jedné z magistrál a beze zbytku shoří. Do dnešní doby můžete spatřit Rumpler Tropfenwagen v mnichovském 
Deutsches Museum. Je renovovaný do původního stavu, lakovaný v tmavě modré barvě a ztělesňuje dobu, kdy se problemy aerodynamiky 
řešily pravítkem, křivítkem a tužkou. 



 

 

 

 
 
 
 
 
Protože jsme se v úvodu zmínili o počátcích honby za 
nejmenším odporem vzduchu, přikládáme obrázek jednoho 
z průkopníků: legendární elektromobil „La Jamais Contente,“ 
který první na světě pokořil stokilometrovou hranici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řekne-li se Bugatti Atlantic, většinou už není nutné dodávat 
cokoli dalšího. Nádherné nizoučké coupé, ležící takřka na 
vozovce, bylo a je snem většiny milovníků historie. Patří do 
skupiny osmiválců z konce 30. let, karosovaných v naprosto 
ojedinělých tvarech. Třebaže maska s krytem motoru 
představuje aerodynamickou překážku, přední blatníky jsou 
naprosto přesně vyváženy a nejenže doplňují nekompromisní 
vizáž vozu, ale podporují i nízký koeficient Cx. Zbytku 
karoserie již nelze nic vytknout. Atlantic nemá na sobě jedinou 
hranu, jenž by fungovala jako aerodynamická brzda, zadní kola 
zakrytá a hladká plocha zádi. „Patron“ Bugatti uměl obojí: 
aerodynamicky vyspělé automobily na základě velkých typů 50, 
57, apod, ale i hranaté prostorné berliny, jejichž motory 
přesvědčovaly vzduch, že i „krabice“ dovedou létat – nejen 
mastodontní 41, ale třeba i 46. Přesvědčte se o tom třeba 
v Mullhouse. 

 

 

Tolik automobily, které se svým aerodynamickým řešení karoserie zapsaly do dějin automobilismu, a to jak 
nesmazatelným písmem, tak i písmem dávno zapomenutým. Navštívili jsme nejen československou výrobu, 
ale obletěli jsme takřka celý svět. Věříme, že Vás několik desítek fotek proudnicových legend, ale i 
propadáků, které se zapsaly do evoluční řady automobilového karosářství, potěšilo.    



 

 

 
Skromný vůz pro invalidy? 
 
 
   Kdo z vás zná staré Opely? Co 
se vyrábělo před Kadettem? 
Vzpomínáte na Asconu, Rekord, 
Kapitän, Commodore, GT nebo 
třeba dvojci Admiral/Diplomat? 
   Na svezení s posledně 
jmenovaným Opelem jsem se 
těšil od první chvíle, kdy  jeho 
kola sjela z odtahového speciálu 
před mojí dílnou. S amerikami 
nemám bohužel dosud žádné 
zkušenosti, a tady byl alespoň 
americký motor ☺☺☺☺. Spolupráce 
Opel/GM běžela již v šedesátých 
letech naplno a jeho výsledkem 
byl, mimo jiné, i jeden 
z vrcholných modelů, který 
německá firma nabízela.  Takže 
dnes mohu nasednout do tohoto 
majestátného vozu a odvézt ho 
jeho novému majiteli.  
 
   Předně musím vysvětlit trochu poťouchlý název článku ☺. Když jsme v SIMCACENTRU odstranili 
„zákeřné závady“, kvůli kterým byl Opel delší dobu mimo provoz, začal jsem kompletovat dokumentaci pro 
nového majitele, který tento vůz pořídil u nás výměnou za dva vozy jiné. Prvním majitelem, který si dovezl 
vůz z roku 1964, jako deset let starý, byla Ema Kočková. Že Vám to jméno nic neříká? A když ho spojím 
s provozováním pražské Matějské pouti? Jistě se tento vůz vyjímal mezi kolotoči nejen v Parku kultury a 
oddechu Julia Fučíka v pražských Holešovicích. „Povolání“, zapsané v technickém průkazu u této majitelky 
jistě neodpovídalo majestátu tohoto vozu ☺. 
   Ale pojďme se svézt. Pět metrů dlouhý koráb klame svoji karoserií. Při prvním pohledu bych Diplomatu 
tipoval o pár let méně. První modely ale vyjely z pásů výrobní linky již v roce 1964. Délka je sice více než 
průměrná, ale opticky ji zmenšují menší kola. Diplomat se tak více „plazí“ po zemi. Větší kola by mu jistě 

dodala ještě trochu na impozantnosti. Při podrobnějším 
pohledu si všimnete jisté disproporce. Zatímco přední 
kola jsou téměř v rohu karoserie, zadní převis je hooodně 
velký. Přední čelo karoserie je sympaticky členité. Zadek 
je naprosto anonymní a z dvaceti metrů byste možná 
marně hádali, o jaké auto se jedná. 
   Vnitřek nabízí pohodlné posezení pěti osobám. Pasažér 
vzadu uprostřed si může vyměnit místo s loketní opěrkou. 
Ve výbavě v roce 1964 najdete elektrické stahování všech 
oken, přední mlhovky, radio, samostatné vytápění zadní 
části vozu, uzamykatelnou schránku pod loketní opěrkou 
řidiče, hodiny a kožené sedačky.  
   Pro nastartování je třeba hodně našlapat benzín. To, co 



 

 

by u jiného vozu skočilo beznadějným „uchcáním“ karburátoru, je pro osmiválec V8 283 c.u.i. (4638 ccm) 
v Opelu tak akorát. Motor chytá a sametově běží. Jak by ne, když celý agregát prošel náročnou generální 
opravou. Na voliči třístupňové automatické převodovky řadím „D“ a vyrážím vstříc slunečnému jarnímu 
dni. Pro kolemjdoucí omladinu je to velké divadlo. Amerika, jak jistě Opela zařadili, nejezdí jejich vesnicí 
denně. Na křižovatce jsem trochu podcenil výkon motoru a zadní kola prohrábla štěrk a vyrazili jsme 
dopředu. Diplomat není žádný závodník, ale brzdou provozu jistě také nebude. Pokud ale po něm nebudete 

chtít rychlost vyšší, než nějakých 120km/h. V tomto 
případě začne oplík plavat. Vliv na to mají zejména 
mizerné zimní protektory. Proto se rychleji nepouštím 
a spíš si užívám bublání osmiválce a houpu se 
poklidnou jarní krajinou brdských lesů.  
   Převodovka si musí vystačit s třemi rychlostními 
stupni, což je samozřejmě znát. Ale není to nějak moc 
na škodu. Řízení s posilovačem je bez problémů, 
stejně jako brzdy. Auto je dost houpavé, ale dle 
oskákanosti pneumatik na tom přední tlumiče nebudou 
nějak slavně, tak to Diplomatu odpouštím. 
   V další obci začnou hrát z radia skladbu „Relax“ od 
„Frankie goes to Hollywood“, známou z českého 
kultovního filmu „Bony a klid“. Všechna okna mám 

stažená, hlasitost na maximum a cítím se nejspíš 
podobně, jako ten, kdo za hlubokého socialismu 
projížděl s tímto vozem přes pražské Václavské 
náměstí. Údiv lidí okolo mi to potvrzuje ☺. 
   Jo, starý osmiválcový Diplomat se hodí 
k poklidným projížďkám krajinou nebo k provokaci 
tam, kde je obyvatelstvo zvyklé na Škodu 120 ☺. 
Na českých silnicích druhého jen tak nepotkáte. A 
to ani na značkových srazech. „Oplisti“ dávají 
přednost Mantám, Kadettům a v lepším případě 
Rekordům nebo Asconám. Bohužel většinou již 
v lehčím tuningu. Ale například ve Sttutgartu, který 
jsem navštívil minulý měsíc, bylo těchto Diplomatů 
několik.   
   Přitom Diplomat je přesně vůz, který by mohl mít 
spousty příznivců. Nabízí opravdu velký prostor, 
dostatečně výkonný motor se zvukem starých 
amerik, dostupné díly a v neposlední řadě jistou 
výjimečnost. To vše za rozumný peníz. Tak když 
uvidíte někde starého Opela, podívejte se na něj 
svýma očima a ne očima těch, kteří tvrdí, že Opel se 
vyrábí jen proto, aby bylo něco horšího než Ford. 
Možná to platí pro dnešní produkci, ale v šedesátých 
letech to bylo o něčem jiném. Třeba zjistíte, že Opel 
Diplomat má své kouzlo. 
 
 
Text a foto: Michal Primák   
              



 

 

 

 

PERFEKTní START 
 
   Na mapě minulosti výrobců vozidel byla i jiná česká města než Kopřivnice, Praha, Mladá Boleslav či 
Liberec. Pod majestátními Krkonošemi se v Trutnově nacházela malá továrnička s názvem 
„Petrášek&V ěchet – Továrna motorových automatů“. Ano, automatů. Později změnila dvakrát název, 
i do Hradce Králové se podívala. Zakoupit si tu mohli naši dědečkové automobil značky Perfekt a 
později Start.   
 
   Inženýr František Petrášek se narodil v roce 1877 poblíž Nymburka. V Trutnově si brzy zřídil malou 
prosperující firmu a později si zde nechal postavit dům s dílnou. Zde také někdy v letech 1906-1908 postavil 
svůj první vůz. Jednalo se o malý automobil se vzduchem chlazeným jednoválcem. Vzápětí pokračoval 
stavbou další voituretty, již pod názvem Perfekt. Ten měl rovněž jednoválcový motor, ale již vodou 
chlazený a s téměř dvojnásobným výkonem, než jeho prvotina. Plných 8 koní. Oba vozy získaly pozornost 
na Pražském autosalonu, ale na výrobu neměl Petrášek podmínky. Zůstalo tedy u několika málo jednotek 
kusů.  
   Zřízení pobočného závodu v Kuklenách u Hradce Králové k úspěchu nevedlo, a tak Petrášek hned 
v následujícím roce soustředí svoji energii zpět do Trutnova a prací na voiturettách. Těch vyrobil do roku 
1922 přibližně dvacet. Vzhledem k vyhrocené česko-německé situaci v Trutnově Petrášek nakonec natrvalo 
přesídlil do Hradce Králové. 
   V Hradci zakládá „Továrnu automobilů Start“ a začíná výrobu. Model s označením „B“ se dostal na trh 
v roce 1910, měl vodou chlazený dvouválec o objemu 1106ccm. Čtyřmístný „C“ byl poháněn čtyřválcem 
1460ccm a výkonu 20k. Oba modely byly v provedení limuzína, taxi i jako lehký dodávkový vůz. Později 
přibyl i model „D“, což byl otevřený nebo uzavřený vůz se vzduchem chlazeným dvouválcem 815ccm. 
V roce 1928 následoval model „E“, což byl dvacetičtyřkoňový, vodou chlazený čtyřválec 1453ccm.  
   Avšak rokem 1931 končí František Petrášek nadějnou výrobu. Evidence hlásí v následujícím roce 158 
osobních vozů a 24 dodávkových provedení, což je o dost více, než u jiných začínajících výrobců, kteří 
skončili v propadlišti dějin.    
 
   Jeden vůz Perfekt je 
v Muzeu Východních 
Čech v Hradci Králové. 
Minimálně tři vozy Start 
se  dochovaly v ČR, jeden 
údajně na Slovensku, 
naživo jsem bohužel 
žádný zatím neviděl.  
 
Start na fotografii se 
objevil na jedné 
z veteránských akcí někdy  
v polovině sedmdesátých 
let.    
 
Text: Michal Primák 
Foto: Archiv autora 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
   Tak co je nového v Nezávislém sdružení veteránistů? 
 
   Zatím jsme nevyhlásili termín našeho plánovaného srazu. Hlavním důvodem je příprava programu. 
Nechceme přijet na sraz, hodinu koukat po autech a zbytek dne chlastat. Naopak chceme udělat pěkný, 
pohodový sraz, kde se každý ze zúčastněných bude moci detailněji seznámit nejen s auty ostatních kolegů ze 
sdružení, ale chceme připravit i bližší seznámení s automobilovou historií a to hlavně s tou, do které zatím 
pomalu pronikáme, to je předválečnou. Zatím jsme oslovili několik našich známých. Přestože se nejednalo o 
cizí lidi, odpovědi byly česky tradiční.  
 
Pár jich přinášíme ☺: 
 
- to se mi nehodí, mám už přihlášku na jinou akci  
- ještě nebudu mít hotový auto  
- to neznám, a co neznám, tam nejezdím  
- já Vám dám vědět, ale spíš ne než jo  
- a kdo tam všechno bude? Přijede ten a ten a ten a ten a ten?.... Jestli ne, tak já taky ne  
- když já nevím, to je nějak moc narychlo, to já to plánuju tak rok předem  
- a co všechno mi zaplatíte? a manželce a vnoučatům taky?     
 
Takže ono to tak rychlé nebude. Zvažujeme i variantu, že bychom se potkali třeba u nějaké jiné akce, 
poznali se, popovídali a naplánovali sraz na druhou polovinu roku. Snad budeme v průběhu sezony 
úspěšnější a nějaká zajímavá auta k seznámení zajistíme. Pokud byste vy, milí čtenáři věděli o někom, kdo 
je sdílnější a jeho odpovědi by byly v opačném smyslu, než tyto zmíněné, sem s ním ☺.  
 
 
Na našem webu www.simcacentrum.cz máme vytvořenou stránku, kde kromě našich Zásad lze najít i 
seznam stávajících členů Sdružení a fotogalerii členských vozů.  
Členství je oboustranně dobrovolné a bezplatné. Podmínkou je dodržování Zásad Sdružení. 
 
 
V případě, že potřebujete otestovat nebo přetestovat Vašeho veteránka, můžete nás kontaktovat na 
michal@simcacentrum.cz. Ve spolupráci s jedním vstřícným klubem Vám rádi pomůžeme.  
 
 
 
 
      
                       

                                            
                                          V našem sdružení jste vítán s jakýmkoliv veteránem! 



 



 



 

  

 

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.  
 
 
 

 
 

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: 95 000,-Kč 
 
 
Krásný tmavě modrý Jaguar se světlým 
koženým interiérem. Velmi slušný stav, 
pravidelný servis, nová TK. CZ doklady. 
Reprezentativní auto i na denní ježdění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercedes-Benz R129 320 SL  
Cena: 219 000,-Kč 
 
Velmi zachovalý sportovní Mercedes. 
Roky výroby 1995, po výměně 
olejů,řemene,nové pneu, nedotčeno 
tuningáři, původní unikátní stav, do 
nedávna vedena serviska. K vozu hardtop. 
Soft top jako nový. Dovoz ze Španělska po 
70ti letém právníkovi. Najeto 224tis.km 
Připraveno na sezonu....sednout a jezdit. 
Cena 219 000,-Kč 

 
 



 

 

  

 

 
                    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 
 
 



 

 

  

 

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 výhradně naše vlastní nebo prospektové, 
pressfota, materiály tiskových oddělení a fondů výrobců a dalších fotografií, na které není copyright. 
Nikdy jsme nepoužívali, nepoužíváme a nebudeme 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  

www.simcacentrum.cz 



 


