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a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 

 

 

 

 
Milí čtenáři a naši příznivci, 
 
   Dnes vás zase zdravím já z této pomyslné „první lavice“. Přiznám se, nějaký čas jsem přemýšlel, o čem 
tady napsat, na co zareagovat … A přišel jsem na to až v okamžiku, kdy jsem potřeboval cosi ověřit a 
přehraboval se v mé léty nabobtnalé knihovně. To je ono! To je ta bolístka! 
   Takže, zajděte do nějakého většího knihkupectví a podívejte se do sekce automobilismu. Co převažuje? 
Drahé, na křídě tištěné publikace, výpravné, ale to je taky všechno … Obsahově blábol, fotograficky 
kompilát všech předchozích publikací, neboť fota i auta samá se tam často opakují … A co se dočtete? 
Většinou to, že nejkrásnější na světě jsou sporťáky a mimo asi desítky značek nic jiného neexistuje! Z jedné 
takové drahé knihy jsem se dověděl, že Citroën DS má zadní náhon a že existuje jakýsi „obrácený“  
karburator … Plytké nesmysly, kterým se tu však dostává cejchu odbornosti. 
   Přitom autorů, schopných vytvořit naprosto jedinečné dílo – po stránce stylové, historiografické či 
fotodokumentační – máme dostatek. S úctou listuji v knihách od pánů Králíka, Tučka, Rosenkranze, 
Fajmona či Nachtmanna (je jich více, omluva těm zde nejmenovaným). Je v nich erudice, hluboká znalost, 
ale i poctivá badatelská práce – jsem rád, že je vlastním, a děkuji za tuto možnost jejich autorům. 
   Zato na pomyslný pranýř stavím a veřejné hanobě vystavuji „veledíla“ typu „Nejhorší automobily světa“, 
neboť podle jakých měřítek jsou nejhorší? Knihu jsem urychleně prolétl, takže si pamatuji jen AMC Pacer a 
Amphicar … Úroveň překladu rovněž pozoruhodná … A hned vedle tohoto ničitele dobrého vkusu přivazuji 
pana Rob de la Riva – už jen za drzost, s kterou do své snad jich patnácté stejně zaměřené „veleknihy“ 
vkládá jedny a tytéž fotky jednoho a stejného auta. 
Hanba, a útočte na oba shnilými rajčaty! 
   Buďme rádi, že máme domácí autory, jejichž knižní 
díla jsou srovnatelná s legendárními českými 
automobilovými konstrukcemi, a dejme jim přednost. 
Ne, to není reklama, to je osobní přesvědčení … 
 
Od klávesnice vás srdečně zdraví       

Pavel Kopáček 
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   První máj – lásky čas… 
 
   …a taky čas všelijakých prvomájových průvodů, 
manifestací a přehlídek všeho možného či 
nemožného. Jedna z malých akcí - ukázka hasičské 
techniky - se konala i na řevnickém náměstí. 
Součástí byla i malá výstava veteránů. A přece 
bychom nebyli takoví, že bychom Vás o ni ochudili, 
tak alespoň telegraficky…nebo fotograficky? 
 
Text a foto: Michal Primák 
 
 
       
                               „Italské prdelky“ 

Brouky mi nic neříkají, ale tento si nevšímavost opravdu nezaslouží.                          Aero 500 po celkové renovaci.   
        Bez nepatřičných doplňků, v naprosto krásném stavu. 

       Fiátky přivezl jeden majitel. Zleva Fiat 128, 127, 850          Alpine A110 a Saab 96 v závodních barvách v garáži nezahálejí. 
                              a populární pětistovka.  
     



 

 

 

Ústup ze slávy?  
 

   Soutěž elegance v roztockém zámku je dlouhodobá tradiční akce, která vždy přilákala množství veteránů, 
veteránistů i návštěvníků přehlídky. Množství krásných vozů vždy obsadilo zámecký park a bylo se na co 
dívat. Několik let jsem v Roztokách nebyl, proto o překvapení nebyla nouze. Jednak v části areálu byly 
mladší veterány, což bylo dobře. Ale největší překvapení pro mne byl pocit z celé akce. Padesátka aut se 
v parku trošku ztrácela, vystavovány byly většinou notoricky známé kusy. Celé to bylo takové poklidné. 
Akce na mne působila tak, že nemá sílu bojovat s těmi nejprestižnějšími přehlídkami v republice. O akci 
v Loučni je slyšet několik měsíců dopředu, o Roztokách prakticky vůbec. Bylo patrné, že si účastníci 
nechávají své zajímavější vozy na jinou akci, jakoby sem vzali své veterány proto, aby jim to nebylo líto, že 
se s nimi méně jezdí ☺. A tak to nebylo vždy. Možná je to záměrem pořadatele, možná ne, ale pro mne 
osobně není motivací se příští rok na tuto akci vydat znovu. 
 
Text a foto: Michal Primák 
 
 

           De Dion-Bouton byl nejstarším vozem akce a majiteli                Škoda 430 z roku 1930 v původním stavu byla na prodej. 
                      lze jen tiše závidět tento skvost.   

                  Piknik v zámeckém parku s BMW Dixi.                            Krása ženy a auta šla vždy ruku v ruce. 
 
 



 

 

                 Skromná  česká klasika – Škoda 1101.                          Anglickou školu zastupoval Land Rover 88. 

               Podle mne nejhezčí vůz – anglická Lagonda.              Aero 662 přivezl starý pán, který jistě zažil s vozem spoustu  
                                                                                                                                                     zajímavého. 

   Chevrolet Corvette nás doprovázel již z „Kulaťáku“. Příjemný                          Nejhezčí české Simky nemohly chybět….  
                           pohled do zpětného zrcátka.                       Vyhrají, jako již mnohokrát? 



 

 

Bugatti na chodbě, Tatra v kabinetu … 
 
Původně jsem chtěl napsat takový normální nadpis, ovšem – znáte školu, kde mají v kabinetu 
předválečnou Tatru a na chodbách, kde kdysi vřeštěli žáčci při představě dvouměsíčního volna, samé 
„Bugárny“? My takovou školu známe a teď vás do ní zavedeme. 
 
   Samozřejmě škola bývalá, z dobového inventáře prý jediná lavice a pár drobností, ale ve srovnání s tím, co 
zde najdete nyní, je to ztráta naprosto úsměvná. 
   Pan Vocílka upsal duši antikvární technice snad už v kolébce, určitě zhotovené z rámu poctivého 
předválečného motocyklu. Jen tak lze vysvětlit pocity, které zažijete bezprostředně po vstupu do jeho Musea 
motorových kol v Horní Radouni – nevelké obci mezi Jindřichovým Hradcem a Soběslaví. Ale těmi 
motorovými koly to nekončí, celá budova bývalé školy je doslova nacpaná až po nejvyšší půdní prostory 
všemi možnými relikty dob minulých, a i když jednostopým strojům nerozumíte, pohled na ně vám do úst 
vloží mnoho otázek, a doprovodné technické drobnosti, dekorace a ostatní pomůcky vás přivedou ke 
známému výkřiku: „Jé, to jsme měli doma taky!“ Ostatně, nač dlouhé popisy, obrázky vám řeknou více. 
Teď ještě dáme slovo majiteli: 
   „Já jsem se zaměřil hlavně na předválečnou techniku. Dneska lidi zůstanou stát u stroje starého třicet let, 
ale nevšimnou si, že vedle stojí naprostý unikát, třikrát tak starý. A taky hodně lidí už neví, co je to vlastně 
motorové kolo,“ končí pan Vocílka první dávku informací. Dost mne to překvapuje, nečekal jsem, že tak 
známý pojem z nedávné minulosti se zakrátko stane téměř prázdným pojmem … „Auta jen tak náznakově, 
já se odjakživa zajímám o mašiny,“ informuje nás majitel vzápětí a dodává. „Měl jsem jen jednu Oktávku a 
tu jsem někomu nechal. Máme tady šásko z Tatry, aby lidi viděli, jak se dřív auta stavěla, že to nebyla jen 
zástavba do hotové kastle. No a taky spoustu doplňků“. Během prohlídky mu dávám za pravdu – do každého 
místa se musíte dívat dlouho a pozorně, jinak vám unikne spousta zajímavostí – nářadí, reflektory, součásti, 
a hlavně desítky dopravních značek a smaltovaných reklamních cedulí.  
   Zajímají nás plány do budoucna. „Nechceme z toho dělat nějakou strnulou zaprášenou výstavu, máme 
velké deposity, takže budeme exposice pravidelně obměňovat. Teď máme v plánu přilákat sem více 
ženských návštěvníků, aby se nestávalo, že tatínek si jde do musea, a maminka musí čekat v autě,“ nechává 
majitel zaznít budoucí vise … Nebudeme prozrazovat, přijeďte a uvidíte … 
   A teď to hlavní: celou jednu chodbu zaplňují artefakty, vážící se k molsheimské automobilce a jejímu 
geniálnímu Patronovi. Množství fotek, reprinty plakátů, reklam, ale i fotokopie původních účtů za auta, 
která mohli řídit jen vyvolení. „Ne, v žádném spojení s rodinnou Bugatti nejsem,“ usmívá se p. Vocílka, ale 
„už jsme tu měli výstavu o mé oblíbené motocyklové značce BSA, no a Bugatti je taky od B!“ To je 
samozřejmě míněno žertem, skutečností zůstává, že srdce majitele školy buší v rytmu vítězů velkých cen 
klasického období. „Chceme ukázat hlavně české dědictví téhle značky, vystavit na odiv um českých 
karosářů a také zdůraznit vztah velkého Itala k České republice,“ – to je hlavní náplň výstavy. Věděli jste 
třeba, že syn Patrona Jean se dvořil Elišce Junkové a po tragické smrti Čeňka Junka jí dokonce požádal o 
ruku? V Radouni se to dovíte spolu s várkou mnoha jiných zajímavostí.  
   „Výstavu chceme nechat otevřenou až do konce sezony 2014, aby ji vidělo co nejvíce lidí. Ale když už 
máme zapůjčeno tolik materiálu, budeme dokumenty pravidelně obměňovat,“ plánuje vystavovatel. 
Nebudeme tajit, že fotografie a další písemnosti jsou základem připravované representační publikace o 
Bugatti v českých zemích, která se již několik let připravuje. Vyjde v dohledné době.  
   Víc už neprozradíme, i když víme … ☺. Horní Radouň určitě stojí za krátkou zajížďku, ale počítejte 
s dlouhou prohlídkou. Pan Vocílka vás zásobí látkou k přemýšlení na mnoho dnů a jeho komentáře 
k jednotlivým exponátům jsou historkami par excellence. Tahle obecní malotřídka se změnila v školu lásky 
a obdivu k umění zapomenutých generací. Využijte toho a také se nechte poučit. Tyhle znalosti totiž 
z knížek nenačerpáte – takové musí vytvořit život a vyslovit zapálené srdce … 

Text a foto: Pavel Kopáček 



 

 

       Nesmrtelné tatrovácké chassis je zde pro poučení z minula.                                    Rovněž Bugatti a rovněž zakázkové … 

 

                Není svíčka jako svíčka, ale možná je každá jiná.                             Nejoblíbenější exponát musea – autobusek z kolotoče, 

 zachráněný z Kovošrotu. 

              „Bouráky“ volně k použití pro nejmenší návštěvníky. 



 

 

   Deštivá elegance 
 
   Poslední květnový víkend jsem vyrazil jako účastník na druhý ročník soutěže elegance na loučeňském 
zámku. Minulý rok byla „Concours de Elegance Chateau Loučeň“ vyhlášena veteránskou akcí roku, 
vystavení svých exponátů slíbila muzea Ferrari, Tatra a Škoda, tak proč nejet. Přihláška vozu Ferrari 400i  
prošla sítem přihlašovaných aut a jako druhý nejmladší (F1 po Barichellovi nepočítám) veterán a druhé 
nejmladší Ferrari bylo očekáváno v expozici této značky. 
   Prostředí zámku podtrhovalo kvalitu a krásu vystavených vozů, a pokud by bylo počasí bez deště a o 
dvacet stupňů víc, jistě by to akci prospělo. Ale k dobrému počasí je možné se tak maximálně vždy jen 
modlit. 
   Akci samotnou hodnotit nechci, byly věci, které se mi líbily i ty, které se mi nelíbily. Ale já sem přijel 
kvůli autům. Takže….co bylo k vidění? 
    
  Text a foto: Michal Primák  
(Názvy automobilů vycházejí z informací dodaných majiteli a vytištěných v bulletinu ☺) 
 

Lorraine-Dietrich VMM z roku 1907 byl nejstarším vystavovaným               Pravá fotka ukazuje vybavení prostoru pro cestující. 
      vozem a po právu vyhrál návštěvnickou Soutěž elegance.  

          Hispano-Suiza J12 z roku 1933 je skvostný vůz.                 Rolls-Royce Silver Ghost je legendární aristokrat.  
              V neděli se mu nechtělo nastartovat, asi kvůli těm svíčkám ze žigula. 



 

 

 Když anglická škola nesmí chybět Rolls-Royce ani Jaguar. Vpředu        Mercedes-Benz 500K z roku 1934 je prý v původním stavu???  
        model Wraight z roku 1939, v pozadí o dva roky starší  
                                Jaguar SS 2,5litre. 

    Dovedete si představit s touto Tatrou typ T z roku 1921 jet           Tatra 600 pro J.V.Stalina byla tímto diktátorem odmítnuta, 
            rychlostí 120km/h po nezpevněných cestách????          takže může přitahovat pohledy návštěvníků kopřivnického muzea. 

     Tatru 80 po T.G.Masarykovi můžete najít v NTM v Praze.               Tatra Prezident, navržená V.Králem v roce 1994. Zachráněna  
                                       před zničením na poslední chvíli.  



 

 

Nejen pro mne byla velkým překvapením Tatra 75 s jedinečnou karoserií Linie Toušek, která se vrátila do Česka po jejím vyvezení ven. 
           Na tomto krásném voze jsem mohl celý víkend oči nechat a upřímně blahopřeji majiteli k mimořádně zajímavé Tatře. 

  Dalším vozem, který se vrátil na české cesty, je tato malinká                        Nezvyklá Tatra 13 v provedení pro rozvoz lidí. 
Bugatti 40 s karoserií od firmy Tomáš. Byla vyvezena jedním  
z nejznámějších „sběratelů“ do Švýcarska a mám radost, že je zpět.  

    Horch 830 Bl z roku 1938, v pozadí o tři roky starší Adler           Z těch kvalitněji provedených prací byl k vidění Laurin&Klement/ 
                            Trumpf Junior Sport.                                            Škoda 110LK z roku 1927. 
 



 

 

  „Podivného“ Daimlera DE 36, zvaného „Green Goddess“ nebylo          Minerva AL, údajně po americké herečce, byla až marnotratně  
     možné přehlédnout. Věřili byste, že pochází z roku 1936??  vybavená. Nechybělo prý ani pozlacení místo chromu. 

Dvojice Wikovů 70. Pokud se vám nezdá ta brčálová zelená barva,                             Aero 50 s karoserií Sodomka.  
   tak to zase tak moc nevadí. Podle mých pramenů se jednalo 
                                původně o hasičský vůz…. 

      Muzeum Ferrari přivezlo vzácný model 125S z roku 1947.             Provokativně modré Ferrari 400i mezi ostatními červenými 
                                                        sourozenci.   
    



 

 

Veterány v podloubí 

 
   Když jsem loni v létě odjížděl 
z návštěvy tehdy nově otevřeného 
Musea historické techniky v Telči, 
s určitostí jsem věděl, že se tam zase 
brzy vrátím. To jsem ale netušil, že 
rodina p. Wimmera má „prsty“ ve 
všem, co se v tomto světově proslulém 
městě byť jen otře o průmyslové 
dějiny ☺☺☺☺. Ať už ono zmíněné 
museum, nebo prodejní galerie, kde 
můžete objevit ledasco zajímavého a 
spjatého s motorismem, ale také 
zdařilé srazy, na nějž jsem se letos 
dostal poprvé. 
 
   Hlavním pořadatelem se stal Spolek telčských velocipedistů, který si vzal pod ochranu i motocykly, 
tříkolky i osobní a užitkové automobily.  Náměstí Zachariáše z Hradce doplnilo na jedno sobotní dopoledne 
svou historickou vizáž odlesky karoserií více než stovky vozidel, z nichž vám některá představíme. 
   Na odiv se nabízely historické skvosty nejen českých, ale i zahraničních automobilek – třeba taková 
slušivá dvojice Fordů T. Poválečné období bylo zastoupené všemi objemovými třídami, od půllitrového 
Steyru-Puch až po Cadillac Eldorado. Nezapomenutelný dojem vyvolal bus Praga RND, „renovovaný“ 
pomocí chassis z Avie 30. Nechybělo dobové oblečení, takže se mezi námi promenovali či projížděli osádky 
i jednotlivci v cylindrech, buřinkách, kostkovaných sakách s tweedovými čepicemi, předválečně střižených 
oblecích či ve stylu 60. let – s nylonkami, spoustou umělého vlákna a pastelových barev. I to k veteránské 
sceně patří, stejně jako prodejní stánky s cukrářskými a pekařskými specialitami, kterých jsem se jako 
diabetik musel nabažit jen pohledem … � 
   Prohlédněte si fotografický průřez asi tříhodinového pobytu v Telči, kam se spolu na 100% zase 
podíváme. 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 

            Metalisa nestárnoucího CX odrážela občas sluníčko,      Dvoulitrová Celica GT s automatem byla zajímavým 
                  ale většinou jen vodou nacucané mraky …               oživením veteránského „parkoviště“. 



 

 

           Když v podloubí, tak pořádně …                                        Sympatická Cortina Mk II. – a hlavně – žádná leštěnka! 

             Některé dámy se nespokojily jen s klasickým autem,                                               Když reflektor promluví … 
                              ale přidaly i kytici a úsměv … 

                            Tatra 57a se chystá na přistání.                               „Tak mám si toho Jaguara koupit, nebo mi stačí ta moje Babetta?“ 
 

 

 
 



 

 

                Původní lak, původní čalounění, původní registrace –    Dravá kočka v Telči … 
                        a samozřejmě i původní SIMCA!!! 
                                       

                Tatra 57, tzv. „čistá“ … Pokrok tkví v jednoduchosti. …                             Nejmladší generace už Pobědu nepozná,  
                                                                                                                                       ale aspoň chvíli ji může obdivovat. 

   Tak tomuhle barevnému provedení se za mého mládí říkalo „Mlíkaři“                Vlastně také už veterán či aspoň youngtimer. 
                                                                                                                                            GLS je už dneska vzácná … 



 

 

                Soška Šalounova „Vítěze“ na chladiči Pragy Piccolo.                 Ford T před vjezdem na náměstí, důstojný a samozřejmě černý. 
 

                 V řadě vedle sebe se smývaly i "třídní" rozdíly".                                 Nepůvodní ráfky Fiatu 127 docela slušely ... 
 



 

 

Maximum  Minxe 
 
   Tradiční (a bohužel již 
dávno zaniklý) britský 
výrobce Hillman stále žije ve 
vzpomínkách několika 
generací československých 
motoristů. Je to dáno 
dovozem několika stovek 
těchto lehce okřídlených 
elegánů na náš trh. Ostatní 
produkce je tu většinou 
neznámá, i když na našich 
silnicích také v několika 
kusech jezdila: Imp, Husky, 
Hunter, apod. Dnešní 
představení tedy věnujme tomuto ojedinělému vozu v našich prodejnách. 
   Britské automobily měly od druhé poloviny 50. let víceméně stálé zastoupení v dovozech PZO Motokov. 
Ovšem co do pestrosti, nabídka byla chudičká. Pomineme-li téměř výsadní postavení britské odnože Fordu, 
zbývá už jen právě Minx a v 70. létech u nás poněkud neslavně dopadnuvší Austin Allegro. Ovšem, 
abychom jen nekritisovali, pokusy byly, jenže většinou narazily na cenovou barieru, jako třeba u 
uvažovaného dovozu Austinu Mini či Fordu Anglia 105E, na nezvyklost konstrukce a technické finesy, jež 
by se u nás jen těžko opravovaly, např. Austin 1100, příp. další snahy, které vyzněly naprázdno – Super 
Minx, Vauxhall či Hillman Hunter. Toliko záludnosti socialisticky řízeného zahraničního obchodu, a nyní se 
vydejme alespoň zrychleně podél časové osy tohoto konservativního výrobce. 
   Ač se to mnohým možná nezdá, Hillman je opravdu velmi stará značka. Na jejím počátku stojí 
automobilový závodník William Hillman, který v roce 1906 postavil pro legendární britskou Tourist Trophy 
závodní speedster s úctyhodným šestiválcem o objemu téměř deseti litrů! Aby zvládl všechny finesy 
konstrukterského a strojírenského umění, přizval ke stavbě zkušeného Francouze Louise Coatalena. 
Spolupráce patrně klapala, neboť již nedlouho poté se v britském obchodním rejstříku objevuje nová firma 
Hillman – Coatalen Motor Car Company. Sídlo firmy bylo na předměstí Coventry, vlastně v tehdy ještě 
samostatném městečku Rytonu. Výroba záhy začala směřovat k menším a levnějším čtyřválcům. Coatalena 
v roce 1909 zlanařil konkurenční Sunbeam, a Mr. Hillman osaměl. Naštěstí už získal dost zkušeností, aby 

mohl dál provozovat 
automobilku (v 
tehdejším pojetí ☺), 
pouze ji 
přejmenoval na 
Hillman Motor Cars 
Company. Za první 
světové války 
dodával součásti 
k vozidlům a 
zbraním britské 
armádě, ale ihned po 

ukončení bojů poznal – jako ostatně mnoho jiných – že cesta ke komerčnímu úspěchu vede přes rodinné 
vozy. V jeho pojetí se jimi ovšem měly stát osmiválcové modely … Největším firemním hitem se stal model 
14 HP z poloviny 20. let. V roce 1928 Billu Hillmanovi začaly docházet prostředky na výrobu i vývoj. To 
byla příležitost pro další klasickou britskou značku Humber, a Hillman ochotně přijal nabídku na odkup 



 

 

firmy. Štěstí netrvalo dlouho, přišla krise přelomu 20. a 30. let, a i Humber se propadá do černých čísel. 
Chmury končí v roce 1931 přechodem obou výrobců pod křídla obchodní společnosti Rootes Group, u níž 
byl Hillman až do svých dní posledních.  

   Prvním „Rootesovým“ modelem se 
v roce 1931 stal právě Minx. Úspěch 
nevelkého čtyřválce vyšvihl Hillman 
mezi velkovýrobce. Zákazníky si 
získával jednoduchostí, minimálními 
náklady a odolností, kterou zejména 
britský venkov plný mlhy, rašelinišť, 
bludiček, bazilišků, neodolatelných 
jezerních příšer a neklidných duší 
padlých Keltů potřeboval. V půlce 30. 
let se nabídka rozšířila o luxusnější 
Minx Magnificent a také o 
representativnější šestiválce. To už 
zastoupení firmy fungovalo i u nás. 

Druhá světová válka přinesla i drtivý bombardovací úder, jemuž se nevyhnulo ani průmyslové Coventry. 
Z trosek firma povstala tak brzy, jak to jen bylo možné a v roce 1948 uvádí na trh Minx s označením Phase 
2. Třebaže vycházel ještě z předválečné konstrukce, byl stále onou spolehlivou dvanáctistovkou a v prodeji 
si vedl víc než dobře. Rok 1953 je ve znamení debutu Minxe Mark VI, o rok později se představuje 
elegantní a značně drahý Minx Mark VIII Californian Coupé, 
podle názvu s exportními ambicemi. A konečně přichází rok 
1956 a s ním naprosto moderní, britsky tvarovaný Minx – 
předchůdce modelu, známého i u nás. Ten se zrodil roku 1960, 
nesl označení Series III, a třebaže z výroby vyjížděl pouhé tři 
roky, proslul doslova po celém světě, mimo jiné i díky tomu, 
že Anglie byla ještě světovou koloniální mocností, a robustní 
Hillmany si našly cestu do všech světadílů. Tady opustíme naši 
časovou osu a zůstaneme pospolu s hlavním hrdinou článku. 
   Je čas, abychom se okolo Minxe trochu prošli. V době jeho 
vzniku panovaly v anglickém autoprůmyslu dva trendy – 
jeden, řekněme, doznívající, stále se zakulacenými formami a 
s linií typickou pro 50. léta – klasickým případem je Rover. 
Druhý trend je pokrokový, jde směrem k panoramatickým 
oknům, křidélkům a moderně pojatým přístrojovkám. Můžeme 
jmenovat např. Triumph Herald či Vauxhall Cresta. Ale 
nejlépe náš Minx! Mírně vyklenutá a dopředu svažitá kapota je doslova zavrtaná mezi horní partie předních 
blatníků, zakončené předními světlomety. Britsky klasická maska je složitá, ale geometricky úhledná a 
nepůsobí kýčovitě. Její další varianty najdeme u ostatních (a dražších) sourozenců koncernu Rootes Group. 
Boční linie je naprosto jedinečná a elegantní. Prolisy nad zadními blatníky a křivku spodního okraje bočních 
oken zjemňuje a dolaďuje ozdobná lišta, která se tak stává prvním optickým prvkem, na němž spočine oko 
pozorovatele. Díky tomu si Minx zachovává i po mnoha rocích moderní vzhled. Zádi dominují nezbytná 
křidélka jako „leitmotiv“ oné požehnané doby. Dalším zkrášlujícím prvkem jsou úzké, svislé svítilny 
kopinatého tvaru, snad největší markant této řady Hillmanu. Víko zavazadelníku je opět svažité a tím 
samozřejmě akcentuje jinak nepříliš vysoká zadní křidélka. Přední okno je již takřka ploché, zato zadní má 
nádherný panoramatický tvar (ten maler, když se u nás někomu rozbilo ☺). Většina drobných dílů je 
poměrně kvalitně chromována, větší výzdoba se dodávala za příplatek, u nás ovšem nikoli. Otevřeme dveře 
u řidiče: přední a zadní lavicová sedadla jsou pružná, měkká a lákají. Ani po hodně dlouhé cestě 
nevystoupíte v poloze skrčence s potřebou akutní rehabilitace, jako je tomu u současné produkce. Nohy si 



 

 

natáhnete, kam jen to jde (a jde to daleko). Krásný béžový volant ladí s interierem, a zajímavostí je 
přístrojový štít uprostřed. Není to bůhvíjaká extravagance, ale naprosto promyšlený a úsporný tah – nároky 
na současnou výrobu levo- i pravořízené verse se tím redukovaly na minimum. Pod celou palubní deskou 
probíhá prostorná police v celé šíři vozu – byl to naprosto neocenitelný doplněk. Přístrojový štít byl v našem 
provedení osazen vlevo velkým sdruženým přístrojem, vpravo stejně velkým rychloměrem, cejchovaným 
v km, uprostřed nad nimi se nacházel menší palivoměr. Pod ním byl zaslepený otvor, krytý kolečkem se 
znakem Rootes Group, všude jinde jste si na tohle místo mohli objednat elegantní hodiny. Panel obsahoval 
ještě několik táhlových spínačů a sadu barevných kontrolek, fasetově vybroušených (tohle mě fascinovalo a 
vždycky jsem hrany sklíček hladil ☺) Řadící páka měla krásnou placatou hlavici se schematem řazení, byla 
přiměřeně vysoká a samozřejmě na středovém tunelu. O zadních sedadlech platí totéž, co o předních. Pokud 
se pamatuji, tak topný výkon byl dostatečný i v nevlídných zimách rodné Vysočiny. Vnější obraz 
doplňovaly ocelové disky s chromovanými poklicemi a vysoké, téměř superbalonové diagonální obutí, tak 
fantasticky vyhlížející ve srovnání s dnešními „práskačkami“ na nechutných kolech rozměru továrenského 
ventilátoru. Pod kapotou se doslova schovával nevelký řadový čtyřválec, ovšem s dostatečnou pružností a 
výkonem. 
   A teď trochu strohých čísel a výrobních statistik: 
 
1960: 
Minx Convertible III.B – 1494 ccm, 54 a 57 koní, verse pro Evropu, Ameriku a Austrálii 
Minx Convertible III.B Easydrive – dtto, třístupňová automatika 
Minx III.B Estate Car – STW, 5 dveří, stejná mechanika a stejné verse 
Minx DeLuxe Saloon – sedan, 4 dveře, stejná mechanika i verse 
Minx DeLuxe Saloon Easydrive – dtto, třístupňová automatika 
Minx DeLuxe Special Saloon – luxusní výbava, jinak stejný 
 
1961: 
Convertible III.B beze změn 
Estate Car III.B beze změn 
Saloon III.B beze změn všechny verse 
Convertible III.C – 1592 ccm, 56 a 58 koní 
Convertible III.C Easydrive – dtto, třístupňová 
automatika 
Estate III.C – STW, 5 dveří, stejná mechanika i verse 
DeLuxe Saloon – sedan, 4 dveře, stejná mechanika 
DeLuxe Saloon Easydrive – dtto 
Australian DeLuxe Saloon – stejná mechanika, 
úpravy pro extremní horka 
Special Saloon – luxusní výbava, mechanika dtto 
 
1962: 
Convertible III.C – obě verse beze změn 
Estate Car III.C – beze změn 
Saloon III.C – všechny verse beze změn 
 
1963. 
Saloon III.C – všechny verse beze změn 
Convertible a Estate Car se nevyrábějí 
 



 

 

   Tak, technice učiněno zadosti, snad jen dodat, že do naší republiky se III.B dodávaly v jednobarevném 
provedení a III.C ve třech dvoubarevných figurách: červená/bílá, zelená/bílá, antracitově šedá/světle modrá. 
Právě ta poslední kombinace je asi pro „české“ Hillmany ta nejcharakterističtější.  
   Teď bych měl napsat něco z jízdních pocitů. Udělám to nesmírně rád, protože jsme Minxe III.C měli doma 
a pojí se s ním mé vzpomínky na dětství. Tedy ta jízda: samozřejmostí byla spínací skříňka na přístrojovém 
štítu. Motor se ozval plným, sytým a trochu vrčivým zvukem, ale nikoliv nepříjemným. Protihluková isolace 
nebyla třeba, dřív lidé často a rádi naslouchali motorům a také to dovedli. Minx nebyl žádný závodní 
superstroj a kdo si jej s takovým očekáváním koupil, byl zklamán. Maximálka se zastavila za hranicí 120 
km/h, optimální a příjemná jízda vyžadovala tak 70 – 80 km/h. Co ztrácel Hillman na akceleraci, to 
vynahradil pohodlím. Příjemně houpavá jízda působila jako lék proti depresi, náklon v zatáčkách nevadil, 
protože se dřív zatáčky projížděly pomaleji, a vysoké 15“ diagonály působily jako doplněk tlumičů. 
Poměrně značná světlá výška dovolila průjezdy i tam, kde by si dnešní majitel ubohého SUV rval vlasy nebo 
skalpoval pleš. Mohu potvrdit, protože táta jako malíř jezdil i přes louky a strniště, než našel vhodný motiv, 
a několikrát se setkal s údivem, že projel tam, kde ztroskotal i Gazík. Nutno ovšem dodat, že táta byl 
perfektní šofér. 
   Jak jste jistě pochopili, čerpám prakticky všechnu látku z osobních prožitků. Táta koupil Minxe III.C 
nedlouho po své svatbě. Vyhlédl si krásnou červenobílou kombinaci, ale měl smůlu, že v krajské prodejně 
Mototechny prostě nebyla k mání. Zelenobílou odmítl, popravdě řečeno, ona ta zelená je taková divná, tak si 
vzal tu antracitovomodrou. A myslím, že nelitoval. Byv čerstvě ženat, blahobytněl a rozvíjel se především 
směrem dopředu, ale i přes značné pánské proporce měl stále u volantu místa dost (tak mi napadlo, do čeho 
by se, chudák, posadil dneska? Do těch klaustrofobických miniinterierů dnešních plastových mrzáků??? �). 
Ještě jsem zapomněl dodat, že za „Hillmoše“ dal asi 45.000 korun, pokud si z jeho vyprávění vzpomínám. 

S Hillmanem jsme jezdili každý rok do Bulharska a pak 
ještě do Jugoslávie a snad jen jednou prý měl nějakou 
závadu – možná prasklý jeden svazek listových per, ale 
paměť je ošidná … Sloužil v zimě v létě. Jako rodinné 
vozidlo i pojízdný malířský atelier. Náš Hillman přečkal 
8 let v naší rodině bez nehody, jen s jedním 
kosmetickým škrábancem. To si někdy v r. ´68 máma 
udělala autoškolu a po obdržení vůdčího listu ji táta 
posadil za volant. Mámě se moc nechtělo, ale jela. 
Městem projela bez úhony, ale pak se přiblížil vjezd do 
naší poměrně úzké ulice, a já dodnes před sebou vidím, 
jak chudák máma křečovitě drží volant a marně se snaží 
dát předním kolům dostatečný rejd. Zeď bývalého hotelu 
se strašně rychle přiblížila, pak si Hillman povyskočil na 
obrubník a drcnul do fasády. Motor „chcípl,“ máma se 
rozbrečela a táta ji chlácholil. No, co si vzpomínám, táta 
přivezl nový nárazník, sklo blikače a blatník spravili 
v místní opravně. A máma od toho dne až do své smrti 
za volant nesedla … Já mám samozřejmě také spoustu 
vzpomínek … Jednou jsem jel s tátou, když kdesi 
maloval. Zastavili jsme na louce u jakéhosi stavení, táta 
si vedle rozdělal „štafle“ a maloval. Pak ho asi pozvali 
na kafe, protože odešel, a já mezitím „hlídal“ auto. Moc 
se mi tenkrát líbila řadící páka a tahací rukojeť ruční 
brzdy. A ani nevím, jak se to povedlo, ale najednou se 
auto dalo do pomalého pohybu, se mnou za volantem 

ujelo těch několik metrů a zakouslo se do tyčkového plotu. Táta vyběhl, já dostal jednu nebo dvě na prdel, a 
bylo slovíno. Hillman přečkal náraz se ctí … Nebo jsem zase jednou jel s ním, a když maloval, zase jsem 



 

 

„hlídal“ auto. No a někdo nám tehdy přinesl plný 
košík obrovských hrušek (tenkrát ještě rostly české 
hrušky na zahradách, nikoliv nějaké jihoamerické 
mrchy na pultech odpudivých velkoprodejen) – 
hrušky fakt obrovské, šťáva z nich tekla, no a my 
s tátou jsme je zblafli všechny. Nevím, jak tátovi, ale 
mně se po cestě domů nějak udělalo šoufl, ale 
faktem je, že asi 200 metrů před domem táta vydal 
takový podivný zvuk, já vzápětí taky – no a jak bych 
to šaramantně popsal … Prostě jsme všechny ty 
hrušky viděli ten den podruhé … Doma si táta 
prubnul generální očistu auta, ale máma asi deset dní 
odmítala jezdit, no a já taky … ☺. Několikrát, když 
jsme přejížděli přejezd, táta poznamenal, že 

s instrukční knížkou (tehdy to nebyly obslužné manuály �) dostal i upozornění, že nesmí přejet železniční 
přejezd „bez kvaltu“ – už nevím, proč – to jsem zapomněl; možná to mělo nějakou souvislost s rozkmitáním 
přední nápravy, ale to bych jen hádal … Ale třeba to některý čtenář bude vědět přesně. Takže toť pár 
vzpomínek na milé a krásné auto, které mi tolik přirostlo k srdci. Obrečel jsem, když ho táta prodal a vzápětí 
přivezl nový Fiat 125, ke kterému jsem dlouho nemohl najít cestu. 
   Ovšem tenkrát a ještě mnohem později, až snad do samého závěru 80.let bylo možno Hillmany potkat 
v běžném provozu. Ne proto, že by jich dovezli tolik, ale byly to prostě držáky, mívaly dva nebo i tři plné 
techničáky majitelů, a když bylo potřeba, udělal se výbrus motoru, pak i druhý – a pořád to jezdilo … 
Zdalipak by to vydržely dnešní „moderní strojovny“ ze staniolu? � … Dodnes mám mnoho desítek 
Hillmanů vyfocených, jsou to takové relikvie, časové konservy s vůní doby, která nám ukázala záda … No a 
s Minxem jsem se setkal i mnohem později. Můj nejlepší kamarád jich vlastnil několik (někdy mám pocit, 
že skoupil snad všechny, co v našem 
rodném městě byly ☺) a kdekoliv měl 
nějakou kůlnu či boudičku, byly tam 
věci na Hillmana. Nakonec mu zůstal 
jeden, zrovna v oné antracitově modré 
kombinaci, a ty dlouhé roky mezi 
jízdami v autě rodičů a jízdami 
v kamarádově Hillmanu mi umožnily 
pochopit, jak dobré a nadčasové auto 
to bylo. Ten Minx vydržel strašně 
moc. Tím nemyslím, že by měl 
špatného řidiče, kamarád je za 
volantem dokonalý, ale prostě čas do 
něj zahryzl tolik zubů, kolik neměl ani 
diluviální praještěr. Ale dodnes jezdí, 
ani se nemusí ometat prach, jen se 
vloží baterka, otočí klíčkem – a po 
dvou nebo třech otočkách starteru 
motor chytá! A kdyby náhodou ne, je tu stará dobrá klika! Nasadit, pootočit, aby byl píst „na hupu“, 
cuknout, a je to … Nevěří mi majitelé milionových plně elektronických čtyřkolových „Vstupenek do 
sanatoria?“ Netřeba. 
   No a ještě pár takových dodatků. Jedním z hrdých majitelů červenobílého Hillmanu byl i herec a zpěvák 
Josef Bek. Sám přiznává, že byl – jemně řečeno – sukničkář, holky na něj letěly, a v jednom rozhovoru sám 
povídal, když Minxe prodával, že se nový majitel ptal, jestli „je to auto pohodlný?“, načež pan Bek odvětil 
cosi ve smyslu, že pokud bude pán potřebovat svědectví, musí si počkat, a on (Josef Bek) svolá své ctitelky. 



 

 

Ovšem bude to prý trvat dlouho, protože jich přijedou nejmíň dvě plné tramvaje. Zato mu ale  všechny 
potvrdí, že nejpohodlnější je to vleže na zadním sedadle … ☺. Jinak se Hillmany samozřejmě objevily i na 
brněnských veletrzích, včetně několika „exotických“ kousků. Tak se v Praze kdysi proháněl Minx předešlé 
generace (ještě bez křidélek), bylo tu několik Minxů Super, a jednou jsem v Pardubicích viděl jednoho 
Minxe následující řady – rok výroby ´64 nebo ´65.  
   Dnes už z běžného provozu vymizely, ale našly stálé místo na veteránských akcích, kde se těší 
zaslouženému zájmu, obdivu a vzpomínkám, protože spolu se Simkami, Cortinami a Renaulty 8 tvoří jednu 
svébytnou automobilovou generaci naší společnosti. Dají se pořád ještě sehnat v dobrém či renovovaném 
stavu za slušný peníz. Dílů tady pořád koluje celkem dost, a pokud nesháníte něco opravdu extra, tak ani 
v zahraničí nepřijdete na mizinu. Poměrnou vzácností zůstává Minx s automatikou, Estate jsem viděl než 
dvakrát v životě (v zahraničí) a dochovaných dvoudveřových convertible je minimum. Jistou alternativou 
může být koncernový Sunbeam Rapier, který je ovšem podstatně exklusivnější a tím i dražší, má také větší 
modelovou paletu, dále některý z menších Humberů (např. Vogue) nebo nejdražší a zřejmě nejraritnější 
Singer Gazelle. 
   Ale ať už si za svůj vysněný veterán zvolíte Hillman či některý z jeho derivátů, neuděláte chybu. Užijete si 
poklidné jízdy, svět se vám najednou ukáže v lepších barvách a lidé – ti se opět začnou usmívat … 
 

Text: Pavel Kopáček  Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv   
 
 
Technická data: 
 
Motor: Kapalinou chlazený řadový čtyřválec OHV, objem 1592 ccm, výkon 56 koní, kompresní poměr 8,3:1 
Přenos sil: suchá spojka, čtyřstupňová mechanická převodovka, pohon zadních kol 
Karoserie: sedan, STW, cabriolet 
Přední náprava: nezávislé zavěšení kol, lichoběžníková ramena, vinuté pružiny, kapalinové tlumiče, 
stabilisator 
Zadní náprava: tuhá náprava, podélné listové pružiny, kapalinové tlumiče 
Brzdy: na všech kolech bubnové 
Kola a pneumatiky: 4J x 15, obutí 5,60 x 15 
D x Š x V: 4131 x 1541 x 1510 (sedan) 
Pohotovostní hmotnost: 1016 kg 
Jízdní výkony: nejvyšší rychlost 128 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 22 sekund 
Spotřeba: 10,5 l/100 km 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 



 

 

          Naprosto dokonale renovovaný exemplář, chybějí snad jen              Elegantní panoramatické zadní okno, chromované závěsy víka 
                          pneumatiky správného rozměru.                                            zavazadelníku, křidělka a netradiční koncové svítilny – 

 very very British ! 

     Minx se nevyhnul ani stříbrnému plátnu – na snímku úvodní záběr         Běžná britská ulice – vlevo Hillman, vpravo Vauxhall Cresta ´59 
                         komedie Ecce Homo Homolka 

        Tenhle Hillmánek stál někdy v roce 1992 v bazaru u Náchoda …               Celkem dost Minxů se dodnes skrývá po stodolách.  
          Některé vypadají i lépe … 

 
 



 

 

   Hillman mého nejlepšího kamaráda – celé desítky let věrně           Velice vzácná specialita výhradně pro Austrálii: Hillman Gazelle 
                      slouží a nepřestává ani dnes!                                            kombinace Hillmanu a Singeru, dodaná jen v minimální serii … 

 

               Co by bylo kubánské pouliční museum bez Minxe!                         Návštěva sousedů na druhé straně jezera se někdy  
        neobešla bez námořnické dovednosti … 

          Nablýskaná nádhera na výstavním stánku Rootes Group.  
                           Vpředu Hillman, vzadu Singer. 
 

    Před tatranským hotelem vypadá Minx jako z jiného světa –  
            oproti „stovce“, mladší o deset let, čí Volze M 21,  
                                 obě v nevýrazné šedi … 

 

 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                      Z hluboké historie 

Kdyby takovéto Tatry 613 stály před orlojem dnes, jistě by kolem 
    nich nebylo takto pusto prázdno, jako na dobové fotografii. 
 

                                                      Občas se na našich silnicích objeví něco méně známého, 
                                                                   jako třeba právě Triumph Gloria. 

                                               Potkali jsme                             Soutěž 
              
 
    Minule byla správná odpověď Ford    
   Taunus 17M P 3, tzv. „koupací vana“ 
 
                 
 
  Tak dáme něco lehčího ☺ 
 

 
         Odpovědi pište na email michal@simcacentrum.cz 

    Na pražských sídlištích občas najdete pozůstatek původního  
        vozového parku. Ne každý dal přednost Fabii. Naštěstí.      

                                     Zatím v renovaci                       Takhle po renovaci 

   Z renovace tohoto vzácného Chryslera 160GT mám velkou radost.   
    Majitel si ho odvezl ze SIMCACENTRA minulý rok. Dnes je již 

kompletně zrenovovaný, září novým lakem…Vše je tak, jak má být. Jedná se o vůz z první serie, ve verzi 160GT, dochovaný patrně v jediném   
     kusu. Letos již vyjel na svůj první sraz a je i velkou ozdobou v záplavě sourozenců Chryslerů 180. Přejeme mu dlooooouhý život ☺. 



 

 

 

        .                                 Česká mrtvolka                                               A tak vypadala jako nová 

                                 Škoda 450 na prvním snímku jen doufá v lepší zítřky, a sní o tom, že vyrazí v létě…….. třeba k vodě. 

                                            Zahraniční mrtvolka                                                        A tak vypadala jako nová 

  
 Mercedes_Benz řady W108 sice stojí desítku let na „vrakáči“, ale  
    má štěstí – na rozdíl od ostatních zatím nepodlehl útoku žhářů.    
 
 
 
 

 

                              Předválečná mrtvolka         A tak vypadala jako nová 

 Aero 30 ve verzi otevřeného čtyřmístného cabrioletu vykutal majitel ze stodoly minulý měsíc. Bude vypadat jako ta na druhém snímku,  
                                                   nebo skončí jako dárce orgánů??  



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

      „Klídek strejdo….zdravíčko…půjčte nám to žihadlo“  veksluje                Zvěsti o našem časopise se rychle dostaly i mimo Česko….  
  Roman Skamene bílé „piano“ za Trabanta 601 v legendárním  filmu          nádherného Fiata 125 nám poslal Ján Petrovič ze Slovenska. 
                       Bony a klid.              Děkujeme. 
              
    

Z prospektů a reklam 

 
  Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

Pozor! Pod proudem! 
 
   Varovný nadpis by měl signalisovat, o 
čem v tomto čísle bude řeč – ano, o 
příslušenství, jež je nějakým způsobem 
spojeno s palubní elektroinstalací. 
Samozřejmě nebudeme popisovat každý 
spínač na přístrojovce, omezíme se na 
větší celky pod kapotou. 
 
   Jsem si jistý, že mezi vámi, čtenáři, je celá 
řada expertů a opravdových znalců 
elektrických soustav veteránů. Ale aspoň mi 
dovolte trochu si zamudrovat ☺. 
   Tak nejdříve snad elektrický starter (ale 
starší a určitě hezčí slovo je spouštěč). Jeho 
sestrojení a rozmachu napomohly stovky 
zranění při roztáčení klikou a také jedno 
úmrtí. Ale k tomu se dostaneme.  
Prvenství v sestrojení funkčního 
elektrického spouštěče je připisováno 
Američanu Charlesi Ketteringovi, a prvním 
automobilem, seriově vybaveným tímto 
zařízením, je Cadillac ročníku 1912. 
Třebaže první pokusy probíhaly již několik 
let před tímto datem, za urychlením vývoje 
stála právě ona smrtelná nehoda, o níž jsem 
se již zmínil. Na jaře roku 1910 jel přítel 
Henry Martina Lelanda (tehd. šef Cadillaku) 
z centra Detroitu a před mostem Belle Isle 
Bridge spatřil dámu, marně se snažící klikou natočit motor svého sporťáčku. Tehdy se dámy ještě necítily 
dotčeny při nabídce pomoci, gentlemanství bylo v módě, a tak se onen pán chopil kliky a zkusil trucující 
motor přinutit k běhu. Ale stalo se, že se klika vysmekla a uděřila muže do tváře. S několikanásobně 
zlámanou čelistí byl odvezen do detroitské nemocnice, kde zakrátko zemřel na komplikace. Leland, 
šokovaný touto zprávou, okamžitě vyzval Ketteringa, aby urychlil výzkum a v nejkratší možné lhůtě 
sestrojil funkční spouštěč. Kettering a jeho team si pospíšili a v červnu 1912 představili nejnovější model 
Cadillac Touring, na jehož podlaze vyčníval malý ocelový hříbek. Ten řidič stisknul podpatkem boty a 
motor naskočil (většinou ☺). Tak tedy začala vítězná pouť spouštěče. 
   Podívejme se v krátkosti rovněž na celou zapalovací soustavu historického vozidla. Základem je baterie, 
samozřejmě šestivoltová, tudíž tříčlánková. Až na výjimky se totiž u předválečných vozů s dvanáctivoltovou 
instalací nesetkáte. Těmi výjimkami jsou jednak původní systemy, profesionálně nahrazené 12V, často u 
výkonných a závodních vozů, tou horší variantou je pak domácí kutil – příkladem budiž jistý Pontiac ´38, 
„obohacený“ elektroinstalací a mnoha jinými doplňky z polské dodávky Žuk �. 
   Dále přichází na řadu spouštěč a cívka. Jednoduše řečeno, cívka je zařízení, které indukuje proud o 
vysokém napětí, který je veden do rozdělovače a odtud k jednotlivým svíčkám.  
   U opravdu antikvárních strojů nenajdeme občas ještě akumulátorové zapalování, ale jednodušší magneto. 
Magneto je v podstatě dynamem, poháněným motorem a vyrábějícím elektrický proud. Zlepšeným 
magnetem je magdynamo, poháněné náhonem od rozvodových kol. Magneto ale vyrábí proud výlučně pro 
zapalování. Ovšem i u velmi starých vozidel můžeme najít další elektrické spotřebiče, které by takto byly 



 

 

 

nefunkční. Je tedy zapotřebí jiného zdroje proudu a tím je již zmíněný akumulátor. Ten se průběžně dobíjí 
dynamem či alternátorem. Ten vynecháme, protože ještě relativně nedávno byla tahle komfortní součást 
vzácností a vrátíme se k dynamu. Systém dynamo – baterie se postupem času natolik zdokonalil, že mohl 
proudem zásobovat i zapalování, čímž odpadlo magneto.  
   Dynamo není jen výsadou automobilových motorů. Je poháněno přímo od motoru a vyrábí elektrický 
proud pro veškeré spotřebiče v automobilu a přebytkem proudu dobíjí baterii. Oproti modernímu alternátoru 
má dynamo zřetelně nižší výkon, v případě poruchy a nouzového dojetí se rychleji vybije. Dynamem byla 
vybavena běžná vozidla ještě v 60. letech.  
   Už jsme popsali historii spouštěče, tak ještě několik málo slov k jeho činnosti. Spouštěč je vlastně 
elektromotorek, do nějž se sešlápnutím nožního spínače přivede proud z akumulátoru. Uvnitř spouštěče se 
roztočí kotva, a ozubené kolečko na konci její hřídele „zabere“ do ozubení setrvačníku. Ten se roztočí, písty 
ve válcích se začnou pohybovat, a jakmile „chytne“ první válec, zapálí se směs i v ostatních a motor se 
rozběhne.  
   A teď již jen některé specifické prvky, které v dnešních přeplácaných strojovnách nenajdete: hledáček – 
ručně ovládaný silný reflektor, umístěný u okraje (okrajů) předního okna. Dříve bezmála standardní a velmi 
užitečná výbava, dnes k vidění jen občas jako doplněk terenního vozu. Mechanické ukazatele směru, tzv. 

„mávátka“ – lehce přehlédnutelný, ale krásný a 
dobový doplněk každého veteránu. Odmrazovač 
předního okna – v původní podobě poměrně silná 
skleněná deska, připevněná zevnitř vozu těsně před 
přední okno. Vzhledem k dřívějším nepříliš 
výkonným topným soustavám a také ještě k 
„opravdovým“ zimám velmi pokrokové a užitečné 
zařízení. 
   Tak, milí čtenáři – úmyslně jsem vynechal pojistky, 
stěrače, relátka, přerušovače, kondensatory, 
rozdělovače, svíčky, atd. Jednak se příliš neliší od 
těch dnešních, ale také jsem vás nechtěl zahrnout 
sušinou elektrotechnických termínů na úkor dalšího 
obsahu. Myslím, že hrstka obrázků tenhle článeček 
vhodně doplní, a příště – příště se budeme věnovat 
něčemu doslova přízemnímu ☺ - však uvidíte … 
 
   Text: Pavel Kopáček   Foto: Archiv autora 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
<<< Elektrovýzbroj vozu Jawa 600 –  
dynamoaukumulátorové zapalování a 
spouštěč Bosch. 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

                 Vynálezce spouštěče Charles Kettering.                                                            Složité začátky … 
 

                         Charles Kettering a jeho vynález.                                                          Tenhle přísný pán je Robert Bosch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
                        Magneto pro vidlicové dvouválce  
 
 

 
           Reklama Bosch - pro čtyřválce a šestiválce. 
 
 
 
 
 
 

                                 Cadillac – vůz bez roztáčecí kliky. 



 

 

 

Auto do každého koutu světa 
 
   Při představení nově vyrobeného auta si každý uvědomí, že bylo zapotřebí lidí různých profesí. Než 
nahradili většinu z nich automatizované linky, byl podíl lidské práce hodně vysoký. Automobilky musely 
disponovat nejen slavnými designery, zkušebními jezdci či závodníky továrních týmů. Potřebovaly také 
spoustu zámečníků, svářečů, čalouníků, motorářů a dalších a dalších a dalších. Ale ani to nejlépe vyrobené 
auto se nedostane k zákazníkovi samo. Jsou třeba lodě, letadla, kamiony….a jejich řidiči či piloti. Pojďme 
se společně podívat mezi transportní speciály. 
 

Text: Michal Primák   Foto: Archiv autora  

  Nejčastějším transportním prostředkem jsou bezpochyby kamiony. Na druhou stranu odvezou nejméně. V sousedním Německu byly  
    hodně oblíbené speciály Mercedes.  Na prvním obrázku jej využila i firma Auto-Union pro převoz svých modelů 1000. Na druhém  
                            obrázku je převoz stylovější. Mercedes si „na záda“ naložil Mercedesy , nazývané „Velká křídla“.   

     Fordy 12M a 15M na cestě ke svým natěšeným zákazníkům.           Anglické automobilky využívaly častěji letadla. Nad zem se chystá  
                                      Bristol 401.   

  
 
 
Francouzská automobilka vyráběla nejenom Citroëny 2CV, ale mimo 
  jiné i dodávkové a nákladní automobily. Takže transporty nových  

„kachniček“ pokryla vozy z vlastního výrobního programu.  
  

  
 
 
 



 

 

 

    Neskutečně krásný speciál Mercedes-Benz, který fabrika zničila Chevrolety Camaro a Chevelle budou již brzy gumovat asfalt. 
                v 60.letech, aby o 30 let později vyrobila repliku. 

 Přímo v Poissy u továrny Simca dodnes vede železnice, jen se tu expedují jiné vozy než tyto překrásné Ariane a Vedette. Dokonce zde  
                                                               existuje zastávka, nesoucí i dnes označení Talbot.   

    Zajímavý snímek přepravy Renaultů 5 Turbo Maxi před jejich              Matry kam oko dohlédne…koupěchtivých zájemců je hodně…. 
                                          dokončením. 
 
 
 
 
 



 

 

 

   BMW pětkové řady serie E28 vypadají honosně i na vlakových 
  vagonech. Kampak asi směřují a jaký bude jejich automobilový  
  život? Skončí po dvaceti letech ve sbírce či v lisovacím stroji? 

 Simca byla oblíbená ve spoustě zemí. Pro cestu do Afriky byly kamiony  
              k ničemu, tak přišly ke slovu lodní transportéry. 

          …já si pluji se svou lodí, s Renaultama na poschodí…. 

          Krásný snímek Alf Romeo Guilleta, expedovaných z továrny. 

                      Hillmany Minx na cestě…..kam vlastně?  
 
 
 
                                         V bruselských ulicích v roce 1956 jste mohli potkat  

               náklad Peugeotů 203. 



 

 

 

    Zajímavý transport Seatů…Všimněte si, že stojí ve dvou řadách.             V Americe byly Porsche 356 velmi oblíbené. Posloužilo letadlo.  

            Opely Rekord se vydávají k zákazníkům po železnici.                                    Překladiště Fiatů…    

           Kromě Pavla není asi nikdo, kdo by si zde nevybral ☺. 

 
 
                 
 
 
        Zajímavý způsob nakládání Morissů Minor Traveller Woody. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

    Tohle přijet na sraz Citroenů dnes, to by bylo pozdvižení ☺.                   Parkoviště Porsche v Zuffenhausenu, Za chvíli se již vydají  
                                                                                                                                     devětsetjedenáctky do celého světa.  

            Částečně zakrytý přepravník naložený Chevrolety…….. 

   Ještě jednou do pařížského Poissy. Uplynulo pár let a místo Simek                     
       Ariane a Vedette nakládají dělníci na stejném místě hranaté 
        Talboty Horizon, Solara a další vozy z výrobního programu  
                                                   Talbotu.  
 

„Konkurence“ vedle sebe? Citroeni ID a Simky Aronde v přístavu.          
 
 
                                   Renaulty Dauphine se prodávaly i v Americe. 
      
 
 
 
 



 

 

 

        Závod Volkswagen v Clayton, ve státě Victoria, Austrálie ...                                      Mraveniště Brouků všech barev… 

 Naložené Toyoty 2000GT by v dnešní době stály víc než čtyřicet milionů korun.  Nebo byste raději pár kastlí na Volva P1800 či 4CV? 
      

                                      
 
 

      
  

      
      



 

 

 
Jestli se rozzlobíme….. 
 
 
   Některá auta nám 
přinášejí krásné opojení 
z rychlosti, jiná vynikají 
technickou dokonalostí 
jejich tvůrců, jiná lákají 
svými ladnými tvary, 
další uvezou i větší 
množství pasažérů a 
s jinými zase skoro 
všude zaparkujete. Pak 
je ale ještě kategorie 
aut, která nevynikají 
žádnou z uvedených 
výhod. Vlastně jsou 
vcelku k ničemu. Nebo  
ne, jednu výhodu 
mají………rozhodně je 
nepřehlédnete ☺☺☺☺.    
 
 
   Nabídku usednutí za volant krásné malé dunovky jsem rozhodně neodmítl. Hlavně proto, že když jsem ji 
obcházel, docela se mi líbila a taky proto, že jsem s tímto typem aut dosud neměl žádnou zkušenost. Ve své 
době byly dunovky dost populární. Možná si vzpomenete na český výrobek firmy Metalex, simkaři slyšeli o 
Simce Shake a většina zná dunovky na podvozku Brouka. Posledně řečené byl i tento případ – „bugyna“ 
Volkswagen 1300 Buggy. Vzácně zachovalý vůz u roku 1968 je v původním bezchybném stavu.    
Laminátová „karoserie“ na podvozku brouka, žádný interiér, sedačky a čtyři kola. To slibuje nízkou 
hmotnost a ve spolupráci s třináctistovkou vzadu i výkony. Ale skutečnost je trochu jiná. Buggy váží 890kg 
a výkon 29kW není zrovna oslnivý. Ale jak jsem již psal, toto auto má především ohromit. 
   Mne sice neohromilo, ale docela zaujalo. Vzhledově patří toto provedení k těm povedenějším, karoserie je 

jednoduchá, bez zbytečných výmyslů, kola jsou 
zcela odkrytá, na motor je rovněž vidět. Vlastně 
je vidět všude. Přístrojovka byla uznána za 
zbytečnou, do panelu se vešel rychloměr a jeden 
sdružený ukazatel. Vedle ještě trčí spínač světel 
a stěračů. Ostatní bylo vypuštěno. Sedačky jsou 
samozřejmě koženkové, aby se lépe udržovaly. 
Zvlášť, když se do bugyny nenastupuje jako do 
běžného auta, ale plavně se do něj skáče, jak 
jsem majiteli předvedl ☺. Tak jdeme na to! 
   Motor chytá hned a okamžitě zvedá sousedy 
od zbytečných Televizních novin. Výfuky se ze 
všech sil snaží všechny okolo upozornit, že se 
mají dívat. Krátká řadící páka řadí jedničku 
ještě kratším chodem a Buggy vystrkuje své oči 
ze zahrady. Přidání plynu budí i ty, kteří u zpráv 



 

 

spí, a já vyrážím do mladoboleslavských ulic. Každé sešlápnutí plynu po přeřazení je doprovázeno doslova 
řevem motoru, byť rychlost nepřekročila ještě ani čtyřicítku. Do autíčka fouká ze všech stran a já zjišťuji 
první závažný nedostatek. Ten se netýká ani tak německého vozítka, jako spíš mne. Letní košile s krátkým 
rukávem není nejvhodnější oblečení do tohoto stroje. Při šedesátikilometrové rychlosti si zvykám na ten 
kravál za mnou, ale mám jiný problém. Proudící vzduch se mne snaží vytáhnout ze sedaček a zahodit mne 
do pangejtu. Měl jsem asi poslouchat maminku a víc jíst ☺. Už chápu, proč zde není třeba radio. Ještě nikdo 
totiž nevyrobil takové, které by překřičelo vzduchem chlazený motor se zle vytaženými výfuky, které se 
samozřejmě na konci rozšiřují. Po 
prvních kilometrech se částečně 
uklidňuji, ale že bych si jízdu začal 
užívat, o tom se mluvit v žádném 
případě nedá. Ani si neuvědomuji, 
jak auto řídí, brzdí, tlumí, řadí 
apod., ale můžu Vám říci jedno, 
milí čtenáři…..strašně řve! ☺. 
   Nemá cenu snažit se ani o 
objektivní a dokonce ani o 
subjektivní hodnocení kvalit 
malého Volkswagenu, protože 
jediná myšlenka se soustředí na to, 
abych jízdu přežil. Ne kvůli 
rychlosti, ale kvůli hluku, větru a 
v neposlední řadě mi napadá 
myšlenka na bezpečnost. Pásy to 
samozřejmě nemá a já bych 
v případě střetu letěl z vozu nad 
malým čelním 
oknem vstříc 
dalším zážitkům, 
které by jistě byly 
méně příjemné. 
   Volkswagen 
Buggy je vyloženě 
autíčko pro 
zábavu, na cesty 
z chaty na pláž a 
pak možná na 
diskotéku. Jen 
masochista by 
s ním jel dál. A 
když se podíváte 
po internetu, 
zjistíte, že těch 
masochistů je na 
světě dost. Budiž 
jim přáno…☺ 
 
Text a foto: 
Michal Primák 
         



 

 

 

Magda 
 
 
   Napadlo by Vás dnes postavit si závodní auto, pojmenovat ho po manželce a zlegalizovat ho pro 
běžný provoz?  Dnes těžko, ale byly doby, kdy to bylo „běžné“. Jedním z těch, které to v minulosti 
napadlo, byl Jaroslav Vlček. A nejen že vozy pod značkou „Magda“ postavil a závodil, ale i vyhrával.  
 
   Úplně první vůz postavil pan Vlček v roce 1936 z dílů amerického vozu Nash. Až druhý nesl jméno 
Magda. Ten již používal technické skupiny z Fiatu. Díly této značky používal Vlček pro většinu svých vozů. 
Menšími úpravami litrového motoru z Fiatu 508 dokázal téměř zdvojnásobit jeho výkon. Hned svůj první 
závod Magda II vyhrála. Po demontáži blatníků a světel se stala vozem závodním. Ale tam již narážela na 
silné vozy Bugatti. 
   Třetí Magdu představil Jaroslav Vlček po válce, přesněji v roce 1947. Poháněl ji opět Fiat, ale již notně 
upravený kompresorem. Hmotnost Magdy III se dostala na hodnoty dnešních silnějších motocyklů ☺ a 
výkon se opět o něco posunul výše. Jedním z hlavních kritérií úspěchu byly vždy velmi promyšlené 
konstrukce, kvalitní a pečlivá práce. Magdy byly nejen rychlé, ale i spolehlivé a atraktivní napohled. 
   Magdy IV a V byly větší či menší modernizace úspěšné Magdy III. Pětka měla již novou karoserii. To 
bylo v roce 1952, a Jaroslav Vlček dále proháněl soupeře po závodních tratích.  
   Podle mne nejkrásnějším Vlčkovým vozem je Magda VI. Ač motor vycházel opět z Fiatu, dobře polovina 
vnitřních součástí motoru již byla vlastní konstrukce. Karoserie z lehkých slitin snesla nejpřísnější měřítka. 
Musela to být jistě neuvěřitelná podívaná, když tento krásný sportovní automobil vyjel v roce 1955 v Praze 
do ulic mezi tehdejší produkci.  
   Postupem času se více a více kategorizovala produkce sportovních a závodních aut. Vlčkovy Magdy 
s motory Fiat nahradil čistý závodní vůz kategorie F3 s názvem Magda F3, poháněný motorem Wartburg. 
Nedosáhly již takových úspěchů jako její předchůdkyně. 
   Ale to se již závodní část života těchto strojů chýlila ke konci. Ještě nějakou dobu sice soutěžily v rukách 
dalších jezdců, ale brzy zmizely v propadlišti dějin. 
   A co dnes? Žije ještě nějaká Magda? Dochována je jedna Magda F3 v původním nerenovovaném stavu. 
Pravděpodobně 
jeden vůz Magda 
s motorem Fiat je 
v Itálii. O dalších 
nám v redakci není 
nic známo. 
   Sportovní vozy 
Magda Jaroslava 
Vlčka jsou důkazem 
precizní práce, 
promyšlených 
konstrukcí a silné 
vůle po úspěchu. 
Vezměme si z toho 
příklad i dnes. 
 
Text a foto: Michal 
Primák     
 
 
 
            Magda II >>     



 

  

 

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

Mercedes-Benz R129 320SL  
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. 

 



 

 

  

 

 
                    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 naše vlastní, prospektové, press fota nebo fota,  
na které není copyright. Nikdy jsme nepoužívali, nepoužíváme a používat fotky z internetu nebo fotky 
jiných autorů bez jejich souhlasu! Veškeré články jsou naše vlastní. 
 
V případě zájmu můžete psát o svém veteránu do rubriky „Z pera čtenářů“. Vaše články rádi 
otiskneme.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nezávislý časopis VETERÁN vydává Simcacentrum 
 

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

 
Simcacentrum provozuje společnost FINTALK Invest s.r.o. 

Redakce: Pavel Kopáček, Michal Primák 
 

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

 
www.simcacentrum.cz 



 


