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a další zajímavosti ze světa historických vozidel        



 



 

 

 

 

 
 
Milé čtenářky a čtenáři, přátelé, 
 
   je asi týden před finalisací tohoto čísla, šest hodin odpoledne. Teploměr nedaleko mého PC ukazuje přes 
28°C, naše rozpálená mateřská hvězda k nám vysílá žhavé záření, abychom měli na co nadávat a očekávat 
zimu (abychom pak zase nadávali a očekávali léto) ☺. Ale není tomu tak dlouho, co jsem ještě měl chuť 
občas sledovat TV. V jakémsi magazínu nebo zprávách jsem uviděl světoznámé pražské Staroměstské 
náměstí, svědka vzestupů i pádů, místo vyznamenání i ztrát na hrdle. A pak jsem v záběrech kamery opět 
zahlédl známou scenu a hned jsem věděl, o čem bude dnešní úvodník. 
   Také sledujete několik posledních let živý provoz - tvrdý chlebíček udřených automobilových veteránů, 
vozících turisty? Krasavci, kteří by si měli své mládí připomenout účastí na jízdě elegance, orientačním 
závodu, setkání, či prostém výletu skupinky kamarádů, tu doslova bojují o život, úpíce pod nákladem 
přiopilých turistů, jejich věkem i dobou výroby poddimensované chlazení sotva zvládá stoupání na Malou 
stranu, zběsilý provoz pražské velkoměstské dopravy jim každou vteřinou hrozí absolutním zánikem … 
Není to také svým způsobem poprava? Jejich majitelé si říkají veteranisté. Proč? Proto, že vlastní cosi 
historického i přesto, že mají vztah pouze k penězům? Jejich vozy přežily tři čtvrtě století, většinou povstaly 
z trosek, a to jen proto, aby vypustily duši ve službě lidské chamtivosti? Nabízí se srovnání se starým 
člověkem, jehož někdo nutí, aby vyhrál atletické závody proti mnoha mladým soupeřům, a přinesl do 
rodinné kasy cinkající oběživo. To nikdo neudělá, že? Ano, a tak by se každý měl chovat ke starým 
artefaktům … Existuje mnoho firem, které vyrábějí repliky či napodobeniny veteránů nebo podobná vozidla. 
Stačí objednat … 
   Nebo se čeká, až se rozlomí loukoťová kola či naposledy vydechne utýraný motor, tváří v tvář 
staroslavným domům, pokydaným nevkusnou a tupou reklamou? Běžte si legendy naší motoristické historie 
vyfotit, dokud ještě existují … Dokud jim jejich pánové a vládci nepřipraví veřejnou popravu, jakou již 
Praha dlouho neviděla … 
 
  
    …..Pavel Kopáček 

Reportáž: V Křenovicích boří mýty
Představení vozu: Nechtěné dítě 
Dvojité Zajímavosti 
Z hluboké historie: Deska: Rozvodná, armaturní,  
                            přístrojová, palubní 
Známé neznámé: Plnou nádrž prosím 
Známé-neznáme: A chci a chci a chci 
Lidé a auta: Dvojí setkání 
Svezli jsme se: Poprvé  
Vyrobeno v ČSR: Sever zaslíbený…  
Výročí: Oslavujeme nebo vzpomínáme 
Z pera čtenářů: Ve stopách Ferdinanda Porsche 
Z pera čtenářů: Pullmann plný Citroënů  
Inzerce 
Reklamní plakát                                                                                              



 

 

 

V K řenovicích boří mýty 
 
   Minulý rok psal na tomto místě 
kolega Pavel reportáž o skvělém 
srazu v Křenovicích. Tak jsem letos 
vzal Talbota Tagoru a jel se 
podívat, jestli na jihu Čech vznikla 
veteránská akce, která láká z blízka 
i široka svoji kvalitou, anebo byl 
Pavel poblouzněn historickými 
„vehikly“, které jsou jeho srdci 
nejbližší.  
 
   Nejdříve musím objasnit, že po 
dvanácti letech, co Pavla znám, vím 
naprosto přesně, že největší radost mu 
dělají staré „multikáry“, ruský bourací 
bagr s koulí nebo to, co bylo 
vyrobeno jako neprostý omyl. 
   Ale kluci (a krásné holky) 
z Křenovic připravili skvělou akci. Ač mladí, ukázali mnohým pořadatelům věhlasnějších akcí, že skvělá 
soutěž se dá připravit s malým rozpočtem, v nemnoha lidech, že trasa nemusí mít 200km a být plná složitých 
úkolů a že vedle sebe v pohodě mohou existovat předválečná Aera a Tatrovky s poválečnými škodovkami a 
Ladami, že nikomu a ničemu nevadí stylově upravená mladší produkce a podobně. Samozřejmě jsem našel i 
bastla, někoho, kdo chytře kecal, co je a co není veterán, ač sám přijel největším šmejdem na place…..ale 
holt jsme v Čechách.   
   Každopádně za mne celkově palec nahoru ☺.         
 
             Text: Michal Primák              Foto: Michal Primák, Honzík Primák a Vašík Primák ☺ 
 

    Tato Škoda 110R se mi na celé soutěži líbila nejvíce. Vzácné           O podobné „stylovosti“ jsem psal. Běžný bílý Wartburg 353 by 
            první provedení, renovace do naprostého originálu,                 nezaujal. A protože se jich vyrobilo dost, jejich mladí majitelé 
včetně takových detailů, jako spony na hadicích. Řemeslná čistota.        je odlišují podobným stylem. Pokud se to nezvrhne, jako v případě      
                                                                                                            modrých stejšnů s nápisem „Veřejná bezpečnost“, tak proč ne. 

   Druhou skutečností je fakt, že takto tento Wartburg patrně  
                z výrobní linky nesjel. Co je bližší vám? 



 

 

 

    Naaranžovaný Opel Rekord P2 hned u vjezdu. Jistě se o něm              Hlavní pořadatel vyznává Ford Capri, tak se nedivte té 
                                   ještě dočtete ☺.                                         dlouhé řadě… 

        Tatra 75 karosovaná v Kopřivnici a dodaná ředitelství                                                      Double Capri…                         
                     schwarzerberského panství Hluboká.  

       Staří známí ☺. Opel Diplomat V8 a „italská hééérečka“                                   Zákoutí užitkových Fordů Tranzit. 
                               Alfa Romeo Spider.   
 
 
 



 

 

 

          Anglický Rover Vitesse, oceněný titulem Auto roku.                              Francouzský Dodge Charger ☺ - Renault 17.   

   Neznalost majitele nebo výměna karoserie? V sedmdesátých                                             Škoda Octavia Combi.  
    letech byla běžná praxe výměna karoserie Škody 1000MB za  
              novější ze Škody 100. To je i tento případ.  

                                   Čekáme na start.                               Chrysler 300 Convertible.  
 
 
 



 

 

 

    Renault 12 ve stavu jako z výrobní linky.                                                          Vymazlený Saab 96. 

                Scandinavian Buggy na podvozku VW 1300.                                 Kam se poděly všechny Renaluty 8, dovezené do ČSSR?  
 

                             Krásný Moskvič 403.     Francouzskou honoraci zastupovaly Citroëny 11 a DS21. 
 



 

 

Nechtěné dítko 
 
   Přechod z prototypu na 
seriovou produkci se 
rovná úspěšného početí 
potomstva, světová 
premiera na otáčivém 
podiu pod září reflektorů 
za účasti odborné i laické 
veřejnosti a novinářů 
celého světa se dá 
přiblížit ke slavnému 
zrození následníka trůnu, 
kterým se bude mateřská 
firma pyšnit mnoho let,  
případně vejde do 
povědomí jako historický 
či přelomový milník. 
   Několikrát se však 
objevilo pověstné „ale.“ 
Jedním z těchto případů 
byl i poměrně nešťastný 
K 70. Že neuvádím 
značku tradi čního 
německého koncernu? 
Ono to totiž nebylo vůbec jednoznačné … 
 
   Ženeva, město světových premier, jedno ze středisek, kde se stýkají nitky automobilového průmyslu 
celého světa, kde se obchoduje, riskuje, chlubí, vyhrává, prohrává, odhaduje, ale hlavně vystavuje. Nejinak 
tomu bylo i v březnu 1969. Úvodní den byl samozřejmě v duchu tradice věnován tisku, každý volný prostor 
byl zabraný k tiskovce, rozhovorům a přímým přenosům, tlusté kabely se vlnily od přenosových vozů ke 
kamerám a „znesvěcovaly“ posvátné prostředí výstavních hal. Na stáncích se dokončovalo leštění, 
propagační materiály se vrstvily v úhledných štůskách, bdělé oči firemních zástupců rejdily sem a tam a 
hledaly pomyslné mouchy. Jen v exposici NSU vládlo ticho, až nejistota. Pochmurný klid nevěstil nic 
dobrého … 

   Tradiční výrobce předválečného Německa se původně 
orientoval výhradně na motocykly. Byly známé po 
celém světě a jejich nabídková paleta pokrývala 
všechny segmenty trhu. V tehdejším Československu 
dosáhly pro svou jednoduchost velké popularity a 
mnoho jich na veteránských akcích vidíme dodnes. Po 
konsolidaci poválečných poměrů vstoupil NSU na 
nejistý led automobilové produkce. Byl to krok do tmy, 
ale NSU jej na rozdíl od konkurenčního Hanomagu, 
Zündappu či Wernische přežil. Samozřejmostí byla 
orientace na malé či nejmenší modely, opak by byl 
okamžitou sebevraždou. A tak po několikaletém vývoji 
spatřil světlo světa první Prinz (1958), posléze maličký 
Weinsberg v koprodukci s Fiatem, Sport Prinz a další 



 

 

vlastní či koprodukční modely (Neckar, 
Jagst, atd). Přelomovým se stal první 
Wankelův seriový automobil, NSU Sport 
Prinz, úspěšného Prinze prodali licenčně do 
Egypta, kde se vyráběl pod staroegyptským 
bohoslovným jménem Ramses, následoval 
Prinz 1000, vcelku úspěšný 1200 a ostrý TT. 
Korunovací snah se však stal oslnivý Ro 80. 
Ovšem, ten odrazoval mnohé vysokou 
cenou, provozními náklady a poruchovostí 
důležitých částí motoru (především těsnící 
lišty). Navíc mezi ním a nejbližším ze 
„silných“ byla citelná mezera, odkud firmě 
utíkali zákazníci, velmi často k Fordu či 
Opelu. Začíná chvatné období příprav a 
vývoje, na jehož konci se skví poměrně 
fádní NSU K 70, strohý, bohužel na hony 
vzdálený původním představám inženýrů 
z Neckarsulmu. Jeho vývoj měl na starosti 
ing. Ewald Praxl, který vypracoval ideové 
návrhy sedanu, tudoru a STW. Původní a 
zcela první vzorky se postavily na platformě 
NSU 1200, což ale znamenalo menší 
karoserii a velmi slabý motor. Jeho objem 
byl tedy zvýšený na 1600 ccm. Podle 
dobových dat mělo označení 70 znamenat 
„jen krůček“ dolů od luxusního Wankelova 
80. Byly vytištěny prospekty, premiera se 
měla odehrát netradičně v Ženevě namísto 
na IAA Frankfurt. Ovšem to, co se 
odehrávalo v prostorách výstavní exposice, 
nevěstilo nic dobrého. Na mimořádně 
rozlehlé (a hodně draze zaplacené) ploše se 

osamoceně krčilo několik malých modelů, mezi nimiž trojice osamocených soliterních Ro 80. Všude 
ohromné poutače o úspěších rotačních motorů, sportovních výsledcích upravených TT, tradicích NSU – jen 
jedno chybělo: K 70. Novináři neměli co fotit, znuděně odcházeli od příliš prázdných prostor, kde chybělo i 
občerstvení. Dokonce kdosi tvrdil, že se všechny vytištěné prospekty a ceníky odvezou do sběru. Takže něco 
na vysvětlenou: staroslavný NSU se v druhé polovině 60. let dostal do finančních potíží. Celá koncepce „vše 
vzadu“, z níž dosud profitoval, se stala slepou uličkou a černou dírou na slabé finance. NSU neměl na 
investice, drahý vývoj ani kooperaci. Muselo dojít buď k trvalému zrušení značky, nebo k jejímu převzetí 
agilnějším výrobcem (což ve své podstatě znamenalo prakticky totéž). Tak se i stalo a oním „žralokem“ byl 
koncern VW, který v té době již vlastnil kdysi mondénní Auto-Union, z nějž zůstala jen značka Audi, 
obnovená v polovině 60. let. Pro průmyslový kolos bylo spolknutí NSU jen zákuskem a proběhlo de iure i 
de facto během rekordně krátké doby. K 70 přišel v nejméně vhodnou dobu. Marketingovými a technickými 
specialisty VW byl vyhodnocený jako nevyzrálý a málo nadějný. Navíc VW pochopitelně nechtěl ohrozit 
nadějně rostoucí prodeje Audi 100 vozem podobné třídy. To je tedy celé pozadí nepřítomnosti nováčka od 
NSU ve výstavním komplexu u ženevského jezera. 
   Ovšem – podíváme-li se podrobněji na totéž období u VW, rozhodně nebyl ani ve Wolfsburgu důvod 
k jásotu. Nestárnoucí VW brouk sice pořád zachraňoval účetní bilanci, doplňovaly jej poplatky z montoven 
v mnoha zemích světa, rovněž VW Bus se na domácím i zahraničním trhu řadil k bestsellerům, ale to bylo 



 

 

všechno. Modely VW 1500/1600 v provedení tudor, coupé, STW a velmi vzácně cabrio, byly již poměrně 
zastaralé, a typová řada 411/412, přezdívaná „Nosál“, přidělávala více starostí než radostí. Ghia 
z Karmannovy karosárny v Osnabrücku se vyráběl v poměrně malých počtech. VW sice postavil celou řadu 
prototypů, ty však buď vycházely z koncepce „vše vzadu“ nebo byly příliš futuristické pro seriovou výrobu. 
Golf a Passat byly ještě snem 
budoucnosti …  
   K 70 stanul v jedné z vývojových 
hal VW a experti začali uvažovat, 
co s tímto dědictvím. Zvelebit jej 
směrem nahoru nešlo, stříleli by 
tím do vlastních řad, neboť v tomto 
tržním segmentu měli velmi dobře 
prodávané Audi 100. Zmenšení a 
zařazení mezi nižší třídu by v praxi 
znamenalo postavit celý projekt 
znovu, a VW uměl na určitých 
místech moc dobře počítat, takže 
tohle také ne.  
   Protože VW již plánoval 
vystřídání nepříliš oblíbených 
„nosálů,“ rozhodl se vymezit posici 
prvního VW s motorem vpředu, 
předním náhonem a vodou 
chlazeným čtyřválcem mezi 412 a Audi 100. Pod rouškou noci přejely všechny prototypy do Wolfsburgu, 
dílem v kamionech, dílem po ose. Zatímco předseriové K 70 najížděly tisíce kilometrů na firemním 
polygonu, v zákulisí se vedla řada jednání mezi bývalými šéfy NSU a současnými bossy VW, mnohé z nich 
za přísně bezpečnostních opatření, za zavřenými dveřmi – a jejich výsledky se šeptaly do ouška … Někteří 
členové správní rady VW nemínili přijmout kukaččí vejce do svého wolfsburského hnízdečka a tak světlo 
světa spatřilo několik dalších prototypů VW, které byly poskládány v rychlosti a z toho, co víceméně 
nabízely skladové regály. Příkladem je třeba značně nejistý model s motorem uprostřed. Ovšem ani zastánci 
koncepce „vše vpředu“ nebyli se vším spokojeni. Kritika se snesla zejména na podélné uložení motoru, 
neboť byla zcela jasně stanovena budoucí forma, počítající s pohonnou jednotkou vpředu napříč. Raritou je i 
pokus vybavit K 70 vzduchem chlazeným motorem, což skončilo fiaskem a boucháním dveřmi. Nakonec 
přece jen zvítězil zdravý rozum a vedení koncernu schválilo plánované změny: zpočátku jediná karosářská 
verse (i když jich plánováno bylo více, jak uvidíte na fotkách), minimální karosářské retuše, původní 
pohonná jednotka, hlava válců z hliníkových slitin, zvětšení ráfků na 14“, použití bezpečnostního sloupku 
volantu, a zesílení příčných nosníků pod motorem a převodovkou. Samozřejmě, ostatní změny se mohly 

počítat na desítky, šlo ale už jen o drobnosti. Výroba 
se nastěhovala do nové montovny v Solnohradsku, 
kterou sdílela s VW 412. Ten byl zároveň příčinou 
zamítnutí kombiverse, neboť zastaralý typ by se 
debutem prostorného nováčka stal okamžitým 
propadákem a VW chtěl přinejmenším zhodnotit 
vložené náklady a amortisovat cenu strojního 
zařízení. 
   Šéfové oddělení se poslušně rozběhli se štosy 
dokumentů a začali jednat. Představenstvo koncernu 
však nadále krčilo čela do vrásek velikosti alpských 
pohoří – bylo zcela jasné, že dávají všanc pověst svou 
i pověst firmy. (Možná také proto se nestal místem 



 

 

premiery Frankfurt). Ještě před debutem na autosalonu bylo nutné zajistit presentaci ve sdělovacích 
prostředcích, samozřejmě v co nejlepším světle. VW otevřelo „penězovody“ na plno a kreativci začali 
okusovat tužky a plodit nápady. Termín novinářské presentace byl stanovený na sklonek léta 1970, což byla 
tvrdá a nesmlouvavá lhůta, uvážíme-li, že přišla už v červnu �. Vedením akce byl pověřen ředitel tiskového 
odboru Porsche a bývalý závodník Huschke von Hanstein. Prvním moudrým rozhodnutím se stala změna 
místa konání předváděcí akce. Nejisté a proměnlivé počasí v okolí Wolfsburgu by mohlo svou nepřízní 
způsobit nehezký dojem z blyštivých karoserií, von Hanstein proto ukázal na krásné jihofrancouzské město 
Port Grimaud. Finální razítko dopadlo a nastala doslova honička. Von Hanstein přikázal připravit 49 plně 
vybavených K 70 a několik VW Busů s náhradními díly – a to během 14 dnů !!!!! 

   V ranních hodinách 3. září 1970 se z vývojových hal 
vyvalila skupina mžourajících, nevyspalých,  
zarostlých a pomačkaných zaměstnanců, kteří neměli 
jiná zavazadla mimo pytlů pod očima … ☺. Na 
továrním parkovišti se lesklo všech 49 nových VW, 
dokončených v doslova posledních momentech 
třísměnného provozu. Byly nádherné a závěrky 
továrních fotografů jen cvakaly. Ovšem někteří se 
stále topili v pochybnostech, zejména motoráři: 
všechna auta totiž měla odjet do francouzského 
přístavu po vlastní ose a nikdo nevěděl, zda to vydrží 
… Ruská ruleta made by Wolfsburg …  
   Kolona se vydala na dlouhou štreku. Protože tvar 
nového vozu byl víceméně známý z kampaně NSU, 

nebyli lidé zas až tak překvapeni, a nováčky vítali máváním a zdviženými palci. Asi jen málokdo si všiml, 
že uprostřed mřížky chladiče je kulatý znak VW, ale u několika vozů také prázdné místo. 
   Teď bychom si mohli říci něco o K 70. Jeho naprosto hranatá karoserie se nese ve stylu doby, a pokud si 
pozorně prohlédnete horní hrany předních blatníků a přídě, poznáte několik detailů, které budou odpovídat 
Passatům první generace. Krabicovité provedení samozřejmě nemohlo dosíci rekordní hodnoty koeficientu 
odporu vzduchu, takže výsledných 0,52 řadilo „sedmdesátku“ někam doprostřed tehdejších konkurentů. 
Jednak díky konstrukci, jednak díky přednímu pohonu se K 70 stal symbolem prostornosti. Konkurence od 
Opelu a Fordu mohla skřípat zuby, koncern jen mžikal, když se ukázalo, že K 70 překonává i vlastní Audi 
100 a mnoho taxikářů se odklonilo od třícípé hvězdy, když zjistili, že nový VW nabízí více místa než jejich 
mnohem dražší vozy. Důležitým prvkem byla určitě bezpečnostní nádrž, umístěná pod kabinou před zadní 
nápravou. Za bezpečnostní pásy si zákazník v prvních letech připlatil, ale úchyty byly seriové.  Poněkud 
vysoká karoserie má i odpovídající těžiště, takže stabilita, zejména při rychlejším průjezdu zatáčkovitou 
silnicí, není nejlepší, ale na vysoké rychlosti nový Volkswagen stejně nebyl stavěný. Nespornou výhodou 



 

 

kapalinou chlazeného motoru je mnohem větší účinnost topné soustavy. Nabídka motorů zahrnovala pouze 
dvojici agregátů 1600 ccm o výkonu 75 a 90 koní, takže se poměrně těžký vůz hodil spíše pro dálniční jízdu 
konstantní rychlostí než pro divoké honičky. Materiály udávaly maximálku 150 a 160 km/h, ale pozdější 
zkušenosti ukázaly reálnou špičku o deset km nižší. Nedlouho nato přibyl dvoukarburatorový čtyřválec 1800 
ccm, který dával rovnou stovku koní. Reálná spotřeba se ovšem dotýkala patnácti litrů, a to se v době ropné 
krise odrazilo nejen na prodejích, ale i na setrvání celé řady ve výrobě.  Interier zcela v tradicích VW byl 
strohý, ale účelový, ergonomický a pohodlný. Podobal se v jisté míře interieru základního modelu tehdejšího 
Audi 100, což byla na druhou stranu dobrá visitka.  

   Vraťme se do Port Grimaud: pobyt a 
presentace trvaly celé čtyři týdny. Každý 
den odpoledne nasedali předem akreditovaní 
novináři do testovacích vozů, buď sami, 
nebo s některým ze zaměstnanců VW, kteří 
byli vyškolení, jak odpovídat na všetečné 
dotazy. Přítomnost německého odborníka 
také znamenala rychlé odstranění evtl. 
defektu. Přes noc se tvrdě pracovalo: přísná 
kontrola techniky, výkonu, pneumatik a 
řízení, doplnění provozních kapalin, umytí, 
vyčištění interieru nebo oprava. Ale šéfové 
nebyli lidožrouti, dopřávali utahaným 
mechanikům i sobě pravidelný odpočinek u 
moře a posezení v tavernách. Pouze jednou 
se výlet do mořských vln musel zrušit. Jeden 
K 70 se stal obětí drtícího nárazníku 
náklaďáku, když jistý novinář v městských 
uličkách přecenil své řidičské schopnosti. 
Nakonec z opravy nebylo nic a vůz putoval 
do Wolfsburgu k likvidaci.  
Podívejme se jako obvykle v krátkosti na 
změny a provedení v jednotlivých letech: 

 
- první model v srpnu 1970, předseriový 
- v září 1971 nové nárazníky s pryžovým obložením 
- od září 1972 montován větší spoiler pod předním nárazníkem, facelifting kapoty, řada L s dvěma páry 
světlometů, ostatní s dosavadní dvojicí obdélníkových 
- v roce 1973 nový typ volantu  
- v roce 1973 nový motor 1800 ccm (100 koní) 
 
   Výroba jedněmi oblíbeného a druhými zatracovaného K 70 běžela celých pět let. Během této doby 
nepodnikl koncern žádné kroky k oživení zájmu, tudíž se nabízí úvaha, že předem počítal s definitivním 
koncem celé řady. K tomu neodvratně došlo koncem února 1975 po vyrobení 211.121 kusů K 70. Drtivá 
většina padla za oběť mimořádné náchylnosti ke korosi, dochované exempláře v dobrém stavu jsou vzácné, 
ale mají poměrně úzký okruh zájemců a to je pochopitelně škoda. Ukončením produkce skončila modelová 
řada bez náhrady. Příčinou je s nejvyšší pravděpodobností minimální unifikace s ostatními VW, tím pádem 
potřeba nákladné výroby a distribuce specifických součástí, což by bylo i pro VW nerentabilní a 
v konečných důsledcích i neúnosné. 
   A jak to bylo s K 70 v našich končinách? Z osobních vzpomínek nemohu říci nic určitého a hádat nechci. 
K značce VW a koncernu VW všeobecně mám absolutně záporný vztah, takže jsem nesledoval ani K 70, i 
když by to byl asi jediný model od VW, který bych „v nouzi nevyšší“ bral. Inserce v tehdejších čs. 



 

 

motoristických periodikách mluví o několika (patrně individuálně) dovezených K 70, což potvrzuje i dnešní 
webová nabídka, kde se již několik u nás dlouhodobě provozovaných aut objevilo. Ty jsou ovšem značně 
napadené korosí, navíc leckde podomácku opravované pomocí soudku kytu a špachtle velikosti polní 
lopatky, mnohdy chybí vzácné originální doplňky, či jsou nahrazené našimi, na první pohled 
rozeznatelnými, náhradami. Renovace bude právě z tohoto důvodu poměrně obtížná. Běžná celoevropská 
obchodní síť VW již nenabízí ani jednu specifickou položku, bude nutné se obrátit na typové kluby 
v Německu či zemích Beneluxu, ovšem počítejte s poměrně vysokými částkami a delší dobou na shánění. 
Ovšem máte-li chuť a odvahu, jděte do toho – výsledkem bude Volkswagen, na nějž bude i mnoho znalců 
koukat jako na naprostou raritu!!!! 
(Pozn.Michala – jeden K70 stával dlouhá léta v Praze v ulici Sinkulova, naposled jsem ho viděl někdy 
kolem roku 2002. Možná to byl ten, co byl v inzerci minulý rok).  
 
Technická data (základní model K 70) 
Motor: kapalinou chlazený čtyřválec před přední nápravou 
Objem: 1603 ccm 
Vrtání x zdvih: 82 x 76 mm 
Výkon: 90 koní při 5200/min 
Točivý moment: 134 Nm při 4000/min. 
Kompresní poměr: 9,5:1 
Přenos sil: čtyřstupňová manuální převodovka, suchá spojka, řazení na podlaze, pohon předních kol 
Přední zavěšení: příčná ramena, stabilisator 
Zadní zavěšení: šikmá ramena 
Karoserie: samonosná ocelová 
Řízení: ozubenou tyčí 
Brzdy: vpředu kotoučové, vzadu bubnové 
Pneumatiky: 165 SR 14 
D x Š x V: 4455 x 1685 x 1450 mm 
Rozvor: 2690 mm 
Hmotnost: 1100 kg 
Nejvyšší rychlost: 159 km/h 
Zrychlení: z 0 na 100 km/h za 13,3 s 
Spotřeba: 13,5 l/100 km 
 
 

Text: Pavel Kopáček    Foto: archiv Pavla Kopáčka 
 
 
 
 
 
 
 
    Projekt K 70 Combi by v 60. letech  
          těžko hledal konkurenta … 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          Velmi vzácný prospekt původního NSU K 70. Všimněte si                    Podélné uložení čtyřválce pánům od VW poněkud vadilo. 
                   odlišných světlometů a znaku na kapotě. 

                      Takhle končily … Beze slávy, opuštěné …                                      VW K 70 v rukou sovětského občana musela být  
                                                                                                                                        naprosto ojedinělá událost! 

                                                                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Jeden z „československých K 70“ v inserci – všimněte si rozsáhlého napadení rzí, fušerských domácích „oprav“ a chybějících doplňků. 

 

                     Společná montovna pro 412 a K 70. 

 
       Pro „lidové“ Porsche nebyl K 70 rovnocenným soupeřem. 

  Tovární provedení taxíků bylo sice velmi oblíbené, ale dennodenní  
                             zátěže dlouho nevydrželo. 

 



 

 

 

                                 Dobovka                                                                    Z hluboké historie 

  Možná je Velorex houby auto….ale tahle fotka je prostě boží ☺.                 Dnes není běžné, aby auto někdo vlastnil padesát let.  

                      Tento Amilcar to štěstí má. 

      Potkali jsme                        Soutěž 
       
    Zaporožce 968 jste možná poznali. 
         
 
A nyní? Z jakého vozu jsem odstřihl přední část?  

 
 
 
 Odpovědi pište na email:  
michal@simcacentrum.cz 
 
    
 
 
 
 
 
 

                  Ano, Volhy tu jsou často, ale když potkáte první GAZ 21  
                            v běžném provozu, je to radost. 

                         Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

   Možná to tak na prvním snímku nevypadá, ale ze skeletu, který  
    v SIMCACENTRU právě prochází odstraňováním nepatřičných  
         vrstev laku a tmelu, bude do roka překrásný Opel Kapitän.  
              Auto v ČR dosti opomíjené a rozhodně neprávem.  
                              

 
 



 

 

 

                                Česká mrtvolka                                                 … a tak vypadala jako nová 

         Všichni chtějí eRko, Felicii či „spartaka“. Kam se poděly všechny „sedany“, čili Škody 1200 a 1201? Bude vrak pod borovicí vypadat někdy 
                                                                             tak, jako kráska na druhé fotografii? 

 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             … a tak vypadala jako nová 

                               Porsche 924 by si možná zasloužilo lepší budoucnost, než zůstat odložené vedle garáže…  

                       Předválečná mrtvolka         …a tak vypadala jako nová 
                 
 
        Už je to hodně let, 
        kdy jste v pražských 
        zákoutích mohli najít 
             Tatru 57.    
         Jaký asi osud stihl
        vůz z prvního snímku? 
         

 
 
 
  



 

 

 

                         Hrálo ve filmu                                               Z archivu čtenářů 

             30 případů majora Zemana je sice ideologický seriál, ale Citroën               Maserati Biturbo nabízí za málo peněz hodně muziky.  
                    ID19 je jiný případ „ideologie“ ☺.                                      Fotku dvoudvéřového provedení nám zaslal Václav Sladký. 
                       

   Z prospektů a reklam 

 

 
 

  Text: Michal Primák       Foto: Michal Primák a jeho archiv  



 

 

 

                                 Dobovka                                                                      Z hluboké historie 

  Chmurná doba, ale pastva pro oči: vedle řady motocyklů postává                        Samozřejmě, NENÍ to originál, ale zkuste Benzovu 
                                 dodávková Škoda 1101.                                                               tříkolku někde potkat třeba jen v replice ! 
       
                                Potkali jsme                             Soutěž 

 
Minule poznali  
BMW 2000CS 
asi jen dva z vás, čtenářů.  
 
 

Co se   skrývá za haldou 
tentokrát? 
  Odpovědi pište 
na email: 
pavel@simcacentrum.cz  
    
 
 
 
 
        

              Lije jako z konve, bláto všude, povodně za dveřmi – tak co lepšího 
                                 jsme mohli potkat než UAZ 452? 

                          Zatím v renovaci                        Takhle po renovaci 

      Majitele Tatry 87 čeká ještě hodně práce, než kopřivnický  
   skvost bude vypadat jako v době svého zrození … Jen doufám, že 
                              nebude zase stříbrná … � 



 

 

 

                                 Česká mrtvolka                                                          A tak vypadala jako nová 

              Škodovka „stovka“ zdobila zahradu nedaleko Písku mnoho let. Vzhledem ke stavu odešla do nenávratna, tak si aspoň připomeňme,  
                                                                                 jak jí to slušelo před brněnským Janáčkovým divadlem. 

 

                                 Zahraniční mrtvolka                                             A tak vypadala jako nová 

    Volkswagenu brouk zbyly už jen oči pro pláč – a to doslova. Jeho  
zbytky se válejí v areálu zemědělského družstva a foto bývalé slávy 
                      najdeme jen v tovární dokumentaci. 

                            
                    Předválečná mrtvolka         A tak vypadala jako nová 

  

   Už někdy před patnácti roky se na jednom středočeském dvorku válelo torso kdysi representačního Studebakeru Commander. O jeho                                           
původní podobě si uděláte představu z optimisticky laděné dobové reklamy. 



 

 

 

                            Hrálo ve filmu                                                     Z archivu čtenářů 

            „V několika scenách půvabné české komedie „Dáma na kolejích“ si zahrálo                                                                               
velké množství majitelů Felicií a 450. 

   Fotku Škody Felicie nám zaslal p. Petr Obluk z Jaroměře.  
    
 
                                                                                                                             

 

Z prospektů a reklam 

 
  Text: Pavel Kopáček       Foto: Pavel Kopáček a jeho archiv  



 

 

 

DESKA: Rozvodná – armaturní – přístrojová -palubní 
 
   Všechno je správně, každý název můžete použít – samozřejmě ty první dva zavání archaičností a 
používám je možná jen já … ☺☺☺☺. Ale všechna pojmenování shrnují to, co bude náplní této části 
dnešního čísla Veteránu. 
 
  
   Podíváme se do historie, i když opět jen letmo – v dekádách a historických kapitolách si byly přístroje 
v zorném poli řidiče podobné jako dnes, s výjimkou těch exotických, jichž tehdy bývalo samozřejmě 
nesrovnatelně více. 
   Zcela první samohybná vozidla se obešla bez palubních přístrojů. Výjimkou byly parovozy s nezbytnými 
manometry a vodoznaky. Elektromobilům stačila jednoduchá signalisace a tak se jedním z prvních přístrojů 
na provisorním panelu vozidla se spalovacím motorem staly hodiny. Postupně přibyl rychloměr, stav paliva 
v nádrži se ještě mnoho desetiletí určoval ruční měrkou – samozřejmě, pokud se již nejednalo o luxusní 
vozidlo z 30. let – například Packard. Vzácnou výjimkou byly dva palivoměry, každý pro jednotlivou nádrž, 
ovšem většinou opět jen u speciálů. Otáčkoměr zůstal dlouhou dobu výsadou závodních a ryze sportovních 
modelů, jmenujme Bugatti, SS či Bentley. Přesnost tehdejších otáčkoměrů zůstávala v rámci možností; 
budete-li mít příležitost podívat se na rozvodnou desku sportovního modelu z ery Vintage, uvidíte, že po 
nastartování motoru většinou „nejde“ ručička plynule vzhůru, nýbrž se posunuje skokově, leckdy s mírným 
zpožděním. A když jsme u toho „vzhůru“, to také nebylo běžné. Ve velké většině případů měly přístroje 
s ručičkou počáteční a koncovou zarážku na pomyslné číslici 12, tedy v horním bodu, a při akceleraci 
opisoval ukazatel přesně opačnou dráhu, než je tomu dnes. Je to ovšem čistě otázka zvyku, po ujetí několika 
km vám to ani nepřijde. Trvalo poměrně dlouho, než se  rozšířil tzv. „dálkový“ teploměr chladící kapaliny. 
Je to přístroj v dnešní podobě, tedy s teplotním čidlem v chladícím okruhu a přístrojem na panelu. Ale jistě 
jste si už všimli, kolik různých značek mívalo teploměr na konci ozdobné zátky chladiče – tady záleželo na 
schopnosti řidičova oka. Hodiny zůstaly v běžném příslušenství velmi dlouho, tlakoměr oleje byl záležitostí 
u běžných vozů spíše výjimečnou. Některé velké tourery mívaly ještě ve 20. letech i kompas, zato 
ampermetr či voltmetr se do automobilu tehdy běžného motoristy dostaly až později. Ovládání stěračů bylo 
nezávislé, každý se zapínal vlastním motorkem, „mávátka“ – čili ukazatele změny směru jízdy se uváděly do 
činnosti třípolohovým jasně viditelným spínačem. Dále na přístrojovém panelu historického vozidla 
můžeme najít spínací skříňku, která ovšem sloužila pouze k sepnutí elektřiny, start motoru proběhl 
stisknutím či vytažením tlačítka, příp. sešlápnutím nožního starteru. Pokud takové zařízení chybělo, chopte 
se kliky, nasaďte a ukažte, co umíte … ☺. Spínač světlometů či vnitřního osvětlení se příliš nezměnil 
dodnes. A co ještě? No, o mnoho více už ne … Je pravda, že nákladné automobily těsně předválečných let 
měly bezmála více přístrojů než bojový Spitfire, ale zda řidiči pomohl např. výškoměr, zůstává otázkou … 
Jako vždy dejme přednost ilustracím, které vydají za nekonečně slov. 
 

Text: Pavel Kopáček  Foto: Pavel Kopáček a David Kopáček, archiv Pavla Kopáčka 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      Britský Ford Eight prodělal kvalitativní skok, přístroje jsou zapuštěné a v zorném poli řidiče. Přestože byl vůz poměrně drahý,  
                                                                               vybavení je hodně spartánské. 
 



 

 

 

 Dnes již málo známá americká automobilka National představuje          Válka nepotřebuje eleganci … Nejnutnější přístroje, dvojice  
  dobrý standard počátku druhé dekády 20. stol. Přístroje jsou               nočních lampiček a zcela dole vpravo na podlaze nášlapný 
soustředěné uprostřed, jak bývalo dobrým zvykem. Povšimněte si           starter. Vůz je Ford GPW, tedy Jeep Willys MB, stavěný 
               plynového pedálu, býval pravidelně uprostřed.                            Fordových závodech pod zkratkou General Purpose Willys. 

     Česká škola: Praga Baby měla natolik srozumitelné vybavení, že i           Malý německý Ford Eifel: rychloměr, palivoměr a vpravo  
 dítko jedva škole odrostlé nepotřebovalo školení. Teploměr pod                                                 „dálkový“ teploměr …  
     sloupkem volantu je novější, „bejbinka“ se občas zahřeje … 

 Škoda Rapid OHV už nebyla lidovka. Rozvodná deska nese vybavení       Krása tkví v jednoduchosti aneb vzorně renovované Aero 30. 
    úměrné vyšší ceně, navíc vsazené do elegantního dřeva. Vše je         Rychlý legendární český sporťáček si vystačil s rychloměrem 
                        originál … Když se chce, tak to jde …                                                          o průměru desertního talířku a několika ovladači. 



 

 

 

    První vznětový taxík světa nesl označení Mercedes-Benz 260 D.          Rok 1908, americký Hudson. Přístrojová deska v pozdějším pojetí 
       Upoutá rychloměr s horními zarážkami, elegantní hodiny a              je ještě budoucností, ovladače jsou před nohami řidiče. Vidíme 
   kombinovaný přístroj. Taxametr je v dohledu zákazníka, firma se                             pouze několik táhlových spínačů, přístroje 
         dlouho držela centrálního umístění přístrojového panelu.                                  v mosazných pouzdrech a opět plyn uprostřed. 

   Mercedes zůstane Mercedesem, i když je to „jen“ 170V. Precisně        První generaci Tatry 57 jsem obdivoval dlouho, přestože ji důvěrně 
renovovaný exemplář má shodné rozmístění přístrojů jako mnohem        znám. Nádherná patina interieru vlevo s hodinami, vpravo 
 větší typy. Bylo to přehledné s rychlou orientací, tak proč měnit     s rychloměrem a sadou spínačů. Povšimněte si detailů: popelníček 
                                       ustálené zvyky?                                         po pravici řidiče, rozmrazování čelního skla, nádherně komplikovaný                                                                                                                
                                                                                                         „čudlik“ na dveřích či jednotlivé ovládání stěračových motorků pod                                                                                                                   
                                                                                                                                                        střechou. 

 

 
 
 
 
Ještě jeden Hudson, tentokrát z r. 1939. třebaže patřil do vyšší   
  cenové hladiny, řidič za volantem neměl prakticky žádnou práci.       
       Dokonce i hodiny byly před spolujezdcem, uprostřed pak  
                             elektronkový radiopřijímač. 

 
 
 
 



 

 

 

     Praga Piccolo, poč. 30. let – opět patina a opět nádhera: typický       „Anglán jako vyšitý“, řeklo by se, a byla by to pravda. Konservativní 
  pragovácký přístrojový štít, podobný fordům, ohlazené dřevo a         MG se této koncepce drželo až do příchodu MGA. Před řidičem 
 několik novějších doplňků. Neruší, protože bez nich by auto v 60.                otáčkoměr, před spolujezdcem rychloměr v mílích 
letech nesmělo do provozu. A navíc: Piccoly se už tenkrát dodávaly                   a mnoho ovladačů – to je prostě britská klasika … 
   na náš trh jako levořízené, třebaže ke změně směru došlo až  
                                    počátkem války! 

Mercedes-Benz 770 se honosil přívlastkem „Grosser Mercedes“ a  
   stál astronomickou sumu. V této versi se samozřejmě počítalo       Třebaže „ameriky“ konce 30. let byly opulentní, masivní a hojně 
    s vlastním řidičem, ale ani zde není patrná snaha o jakékoliv                  zdobené chromem a niklem, interiery měly většinou 

      zpřeházení úhledného a kompaktního přístrojového štítu.                             střídmé, viz. tento těsně předválečný Pontiac. 
      Povšimněte si koncové hodnoty rychloměru – není to příliš 
              nadsazené, ale i integrovaného autoradia. 

 
 
 
 
 
 

 
   
         Fiat 2800, representační vůz nejvyšší třídy – a jednoduché 
             pracoviště řidiče. I takhle to šlo a bylo to elegantní.  

 



 

 

 

    Evoluce armaturní desky firmy Rover. Komentáře netřeba, během osmi let přístrojovka dospěla do formy, jíž se držela až do 50. let. 

    Osobní produkce rakouské firmy Steyr pomalu upadá do zapomnění. A přece tento strojírenský gigant stavěl širokou paletu kvalitních a 
trvanlivých aut. Vlevo přístrojovka nejmenšího a „kapesního“ Steyru 55. vpravo pak střední třída Steyr 220. Sami vidíte, že ani nejlevnější 
                                                      model nebyl ošizený. To je znamení dobré firemní politiky. 

 



 

 

 

Plnou nádrž, prosím 
 
   Všechny limuzíny a kabriolety světa, všechny kombíky, sedany či tudory, dokonce všechny 
autobusy, nákladní vozidla, motocykly i dodávky, zkrátka vše, co má spalovací motor, by byly doslova 
nemouhoucí bez paliva, potřebného k jejich provozu a také bez čerpacích stanic, rozsetých všude tam, 
kde vedou silnice. Pojďme se společně podívat, kde všude a z čeho jsme mohli tankovat životadárnou 
tekutinu do našich plechových miláčků.  
 

    Text: Michal Primák   Foto: Archiv Michala Primáka   
 

   Caltex je tradiční značka již od roku 1936 a potkat ji můžete po                               Citroën a Total patřily k sobě vždy… 
       celém světě dodnes. I Když bez Vauxhalla  na fotografii. 

                          Neuvěřitelně krásná cisterna společnosti Texaco zásobovala stejnojmenné pumpy od první poloviny třicátých let.  
 



 

 

 

      Samoobslužný stojan v ulicích třicátých let společnosti Autoline. 

     Palivo, automyčka  ani obchod nejsou výsadou posledních desetiletí.  

     Caltex v roce 1961. Podle mne se jedná o pumpu v hraničním městě  
                 Taky Vás přepadá taková nostalgie???                   Menton mezi Francií a Itálii. 
 
 
 
 



 

 

 

       Která řidička si dnes nedokáže sama natankovat svůj vůz??                          Pumpa na každém rohu….to je nenasytná Amerika. 
         

         Servisní stanice, nabízející i benzín byly určitě užitečnější,                               Roztomilá pumpička společnosti Texaco. 
než dnešní McDonaldy u každé pumpy…Na snímku DKW Meisterklasse. 

  Lamborghini Marzal byl prototyp, vyrobený v jednom kuse. Jeho  
  fotografie z provozu je tedy vzácností. Zde nejen s otevřenými  
    křídlovými dveřmi, ale i u benzínky při kontrole a doplňování 

                 Horch 853 u německé čerpací stanice.                                    pohonných hmot. Potřeby bílého Lamborghini plní na pumpě Shell.   
 

 

 
 



 

 

 

Takhle jste si mohli natankovat třeba do Renaultu v Lerousse v roce 1935.             Turín. Všimněte se shodného způsobu plnění nádrže.    

                        Slavný motorest Rochepot na francouzské RN6 ještě stojí. Pumpa před ním vzala za své, dnes je zde silnice  
                                                                               a motorest je odřízlý za zdí a chátrá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Jak z reklamy…..     …   …motorizujeme Itálii. Fiat a Agip. 



 

 

 

        Dva snímky dokumentující péči o vozidlo. U pumpy bylo běžné, že jste dostal palivo, čisté okno, čerstvý vzduch do pneumatik…. 
                                                   A dnes? Špiňte si ruce sám �.  Vlevo Alfa Romeo GTV, vpravo Lotus Elite.  

                                                                            A nakonec trochu exotického Sudánu. 



 

 

 

 
A chci a chci a chci… 
 
   Prodávat jenom bestsellery by asi chtěl každý výrobce čehokoliv, auta nevyjímaje. Nevím o žádné 
automobilce, které by se to podařilo. Ale nechme výrobce výrobci a podívejme se mezi sebe. Jaká auta 
dnes lákají sběratele či provozovatele veteránů? Najde si každý to své nebo i v těchto řadách panuje 
určitá „stádovitá zaslepenost“? Nebo jsou opravdu méně oblíbené modely nekvalitní a objekty zájmu 
naopak? A jak jste na tom vy? Máte v garáži objekt své touhy, který jste si lepili na zeď jako malí 
kluci, nebo jste časem „vyměkli“ a koupili si n ěco podobného, co má kamarád? Nebo si jdete svoji 
cestou i za cenu „nezájmu“ o Vašeho miláčka na značkových srazech? 
V další z řady fotoseriálů přinášíme auta, která se na srazech dají počítat na desítky i ty, co jste tam 
možná ještě nikdy neviděli. 
  
 

    Text: Michal Primák   Foto: Archiv Michala Primáka   
 

    Na srazech BMW jistě málokdy chybí BMW šestkové řady  z osmdesátých let. Že by ego majitele bavoráka utrpělo příjezdem do kempu             
                                                                                     menší sedmistovkou? ☺  

 Samozřejmě že Fiat 500 je méně praktický, pomalejší, méně pohodlný a vrtošivější než jeho větší bráška Fiat 1500, ale na srazech vždy, co              
                                                              do počtu aut shodného typu vyhraje kontumačně.   
 
 



 

 

 

                Ve své době byl Peugeot 404 v každé francouzské ulici. Na veteránském srazu v ČR jsem ho snad nikdy v životě neviděl. 

Renault 4 byl násobně větší bestseller než jeho starší předchůdce   
    4CV. Ale na veteránských akcích jsem jej také nespatřil. Což 
     nelze říci o „želvičce“, která je na stejném místě jako doma.  

Ford Capri je ikonou mladých a zejména na značkových srazech 
     jich je k vidění nepřeberné množství ve všech možných    
      provedeních a barev. Forda Zodiac zná málokdo i mezi 
   veteránisty. A není to určitě zemí jejich původu. Zodiaky se  
v malé míře objevily i v Československu. Viděli jste někdy nějaký 

                                                                                                     naživo? Já bohužel ne. Ale třeba jednou někdy na nějaké veteránské akci….      
 
 
 
 



 

 

 

                        Když staré Volvo, tak „stylovku“ Volvo 1800 jako má „každý“ nebo téměř neznámý „držák“ Volvo PV 544? 

 Talbot Matra Murena nabízí naprosto odlišné zážitky než Talbot Tagora. A pro toho, kdo kouká tímto směrem, je Murena „jasnou volbou“. 
Nedozví se pak, že Tagora je pohodlnější, vzácnější, na většinu akcí smysluplnější a světe div se – ve verzi SX i rychlejší.  

 Citroëny CX, ID a DS, 2CV……zná každý. V menší míře i Méhari, Ami6 a 8, Dyane a další. Mezi   
   zapomenuté se řadí dnes vzácný Citroën Visa.  I přesto je Citroën značkou, která má mezi 
  automobilkami zajímavé postavení. Hodně jejich modelů se zařadilo mezi „sběratelské ikony“. 
    Na pařížské výstavě Automédon, odkud je i tento snímek, patří vždy Citroënům celé dvě u     
    uličky. Můžete obdivovat desítky kachen, stejně jako desítky Traction 
      Avant. Hned vedle řady ID/DS nebo CX. Skoro každý model z let cca 1940-1980 má své    
                                                             hojné příznivce.        
 
   



 

 

 

                              O Broukovi nemá asi smysl psát, zná ho každý, a co VW 1500? Kdy jste ho viděli naposled naživo?    

     Škody 450 jsou všude, na srazech, výstavách i soutěžích. Většinou v červené nebo žluté barvě.  Vidět Škodu 1201 je ojedinělejší.    

    Charger je sběratelská ikona poměrně vysokých cen. Velký vliv mělo několik filmů, kde tento americký Muscle car hrál hlavní roli.  
                                         Myslíte, že jeho bratr Dodge Dart by nabídl méně vzrušení, zábavy a radosti?? 
 
 
 A mohli bychom pokračovat a pokračovat a pokračovat, dokud bychom neprošli všechny automobilky, 
jejichž produkty se alespoň vzdáleně přiblížily českým silnicím. Napište nám do redakce, co máte v garáži  
vy a proč? Pište na michal@simcacentrum.cz. Nejzajímavější email zveřejníme v dalším čísle. 
    



 

 

 

Dvojí setkání 

 
   Představte si příběh, na jehož začátku uvidíte na 
několik minut auto, z nějž vás zahřeje, abyste jej o 
mnoho let později uvid ěli znovu – a opět byli 
překvapení jeho originalitou a jednoduchostí. Dá se 
tohle prožít? Je paměť člověka taková, aby si 
uvědomila dvakrát po sobě silný impuls? Uvidíte … 
 
   „Tak se podívejte, tady mám ještě původní 
techničák,“ říká pan Drtina, a ukazuje mi nefalšovaný 
klenot, původní doklady k vozu, v nichž jsou ještě 
předtištěná data výrobce. Je to jako svátost, podobné 
dokumenty se bez výjimky odebíraly a nahrazovaly 
novými, takže přerušení historiografie vozidla bylo 
nasnadě. Ale tady se můžete podívat, že první datum 
existence nové Škody 1102 bylo … Ne, takhle ne! 
Všechno začalo asi před dvanácti roky…. 
   Jel jsem tenkrát z táborské městské části Čelkovice 
s manželkou, sousedkou a naším malým synem. Někdy 
zjara roku 2001. Mířili jsme domů, jako obvykle na 
palubě mé milé Volgy 24, která si tiše broukala na 
jednu komoru karburatoru … Konversace ve vozidle byla takměř nulová, svou viskositou a vzhledem 
připomínala stopu španělského slimáka. „Tudor!“ – můj řev probudil celou osádku z letargie, všichni si 
mysleli cosi o prdlouších za volantem, ale já věděl své ☺! No řekněte, čekali byste v té době běžně provozní 
Škodu 1102? Já tedy rozhodně ne! A přímo na čelkovickém mostě! Za mostem jsem Volgu otočil, zadupl 
plyn do podlahy a hnal se za tudorkem. Uvnitř seděl starý pán s manželkou a snažil se rozlícené sovětské 
hromadě oceli uniknout. Ale neměl šanci! Visel jsem na zadním nárazníku statečné škodovky a problikával 
řidiče, gestikuloval, z okna hulákal (Volga netroubila od té doby, co „šlusnul“ klakson na Vinohradech a já 
urval kablík). Dojeli jsme na konec Tábora k velké zahradě, uřícený tudorek zastavil, a já vyběhl z Volgy 
rychlostí katapultáže. No, starý pán si prostě myslel, že jej pronásledují Rusové, bál se a proto nezastavil. 
Ale zanedlouho jsme si už krásně povídali, a rozešli se s tím, že si škodovku přijedu nafotit. Ale znáte to – 
přijde to či ono, málo času, moc teplo nebo příliš zimy – zkrátka to nějak nevyšlo. Až někdy vloni jsem si jel 
obhlédnout trasu tradiční podzimní veteranské jízdy, startující pravidelně v Čelkovicích. A to už byl jen 

krok … U zahrady pusto prázdno, uvnitř nikdo, ani stopy 
po krásném modrém autíčku … Sousedi věděli: „Jo, 
pamatujeme na pana Hovorku, ten sem jezdíval. Ale už 
zemřel, auto tu chvíli ještě bylo, ale pak ho někdo 
odvezl.“ Zbytek onoho dne dostal takovou nepříjemnou 
pachuť.  
   Červen 2013. Horko jako v peci a táborské náměstí se 
usmívá barevným kaleidoskopem, tvořeným pestře 
lakovanými karoseriemi Fiatů. Během dvou hodin jsem 
všechno nafotil a chystal se k odjezdu, když mi k uším 
dolehl nezaměnitelný zvuk malého škodováckého 
motoru, bzučivý a typický – z dob, kdy se zpod kapot 
nelinulo vepřové chrochtání, ale zpěv. „A hele, tudorek,“ 
musel jsem okamžitě odložit plány na odjezd, a o chvíli 



 

 

 

později jsem už mluvil s majitelem auta, které jsem v Táboře ještě NIKDY neviděl … Dohodli jsme si 
fototermín, a já nyní sedím ve stínu pod pergolou a před sebou mám svazeček dokladů k vozidlu. Z něj 
vyplývá, že pan Drtina je čtvrtým majitelem, před ním vůz vlastnil jakýsi pan Hovorka. „Hovorka, 
Hovorka,“ pořád mi něco říkalo, že to jméno znám, až současný majitel poznamenal, že to byl jeho tchán, 
který často jezdil do Čelkovic na zahradu. „Jóó!“ Konečně! Úleva zaplavila mou mysl jako dokonale 
působící anestetikum.“  To, co jste si nyní přečetli, jsem panu Drtinovi také odvyprávěl, pobavili jsme se 
oba. No a teď už se klidně můžeme vrátit k přetržené niti hovoru: 
   „To auto používali rodiče manželky ještě na konci 80. let k běžnému ježdění,“ začíná současný majitel 
vyprávět životopis modrého pamětníka: „Pak pomalu přestávali jezdit, jednak kvůli svému věku, ale i 
škodovka už potřebovala nějakou tu injekci. Ono to auto bylo v provozu vlastně pořád – když byla manželka 
malá, jezdili každý rok někam na prázdniny.“ Ale nemyslete, žádný hazard, p. Hovorka byl opatrný a dovedl 

si auta vážit! Opravoval lak, vyměnil, co bylo potřeba. Ale roky se hlásily … Starý pán už se bál jezdit, 
tudorek ochutnával táborské ulice čím dál méně, až jednou stanul v čase i prostoru. P. Hovorka na něm moc 
a moc lpěl, náklonnost to byla určitě vzájemná, takové auto dá člověku znát, jak si jej váží … Prostě 
nejezdil, ale zůstal v rodině, garážoval na zahradě, jejíž sametový trávník tak často hladíval koly … Jednoho 
smutného dne se starý pán rozloučil s tímto světem. Zbyla škodovka, vzpomínající na svá mladá léta. 
Dlouho vzpomínající … 
   Přišel dvanáctý rok po mileniu. „S 
manželkou jsme vůbec nepřemýšleli, 
jestli si tudora necháme. Prostě jsem 
tam loni jel, auto naložil na plaťák a 
převezl ho sem k nám,“ ukazuje 
poslední majitel na dřevěná vrata malé 
garáže. „Nemyslete si, ono to na jízdu 
už nebylo. Jednak ten auťák už neměl 
deset let technickou, musel jsem 
repasovat brzdy, udělat spojku, 
nějakou elektriku i osvětlení, práce 
bylo dost.“ Naštěstí pan Hovorka měl 
v garáži i zásobu náhradních dílů, 
takže i do budoucna je vystaráno. 
„Loni v listopadu jsem prošel 
technickou. Bez problemů, a od té 
doby jen běžná údržba, jakou musíte 
dělat u každého auta. Taková ta 



 

 

 

renovace do akrylu nehrozí, tudor zůstane původní…“ Jak nádherně mi zněla tahle slova! Kolik citu pro 
původnost v nich bylo! Více takových lidí! Odcházíme ke garáži. 
   Dobře známý odstín světle modré barvy se rozloučí se stínem, syn chvátá, aby mohl sedět vedle řidiče 
(píše si do sešitu, kterými auty jel, ale 1102 tam ještě není ☺) a už se ozývá zvuk starteru a vzápětí volnoběh 
motoru signalisuje pořád mladickou sílu malého předválečného čtyřválce. Tudor vyjíždí, dělá několik 
koleček kolem garážového bloku, zatímco já fotím a fotím. Nakonec se všichni scházíme v útulném stínu 

pod stromy. Jde se na detaily … 
Úžasná patina, dochované poselství 
doby … Lak na několika místech 
opravovaný světlejší barvou, ale 
jinak původní! Všechny plechy 
lícují, dříve to bylo samozřejmé, 
každý byl na svou práci hrdý a vozy 
se vyráběly na výdrž, nikoliv na 
infarkt majitele jako dnes … Auto je 
evidentně nebourané, což mi p. 
Drtina potvrzuje. Ptám se po 
najetých kilometrech … „Jo, tak to 
nevím a neví to nikdo. Myslím, že 
ani tchán si to nikam nepsal.“ Asi to 
tak bude, počitadlo je pouze 
pětimístné, ale ono to vlastně ani 
není důležité … Obcházím modrou 
krásku: zakryté místo po 
„mávátkách,“ tedy mechanických 

blikačích, vyhláška a její provádění bývalo důsledné, takže na karoserii přibyly oranžové blikače. Usmívající 
se maska chladiče, zjevně inspirovaná serií poválečných Superbů či rovnou VOSkami? Nad ní 
trojúhelníková kapota, skrývající zázrak: čtyřválec, používaný s menšími úpravami od Popularů až do 
nepostradatelných 1203. Dokonce i elektroinstalace je podle originálu, šestivoltová. Když tak obcházím a 
fotím auto ze všech úhlů, všímám si registrace, která je jednou z nejstarších dochovaných na táborském 
okrese. Doufám, že … „Žádný veteránský čísla, škodovka zůstane tady na těch původních,“ resolutně a 
důrazně odpoví p. Drtina. Kámen o velikosti jedné stély ze Stonehenge mi spadl ze srdce … ☺.  
   Opět u stolu: „No já s tím jezdím ani ne rok, a nikde daleko jsme zatím nebyli. Jen tak po Táboře a pak ten 
sraz Fiatů, kde jsme se potkali. To jsem byl zvědavý, jestli tam bude nějaká jiná značka. Jo a taky jednou na 
srazu ve Svatém Janu nad Malší, to jsem se byl podívat, jak to chodí na takovém setkání, já jsem 
s veteránem do styku jinak nepřišel,“ rekapituluje p. Drtina. 
   A jakže je to napsáno v „techničáku“? Tak první SPZ byla přidělena 17. listopadu 1950 soukromému 
majiteli z Prahy 7. O čtyři roky později se zánovní 1102 objevil v Táboře, v roce 1960 jej kupuje pan 
Hovorka. A od loňska je v držení pana Drtiny („No, vlastně manželky, já s tím jen občas vyjedu ☺) a takhle 
to už zůstane. 
   Loučíme se se sympatickým pánem, jemuž dědictví umožnilo dýchat historii a vrátit se mezi ty, kteří 
nemají naspěch. Syn se naposledy sveze tudorkem, za nímž zavíraná vrata garáže oddělují dvě časové 
epochy. Bylo to krásné a bezprostřední setkání – s majitelem vzácně dobového veteránu se určitě nevidíme 
naposledy. 
 
Redakce děkuje p. Miroslavu Drtinovi za vzpomínky a nezištné přistavení vozu. 
 
Text a foto: Pavel Kopáček 
  



 

 

 

                  Nic zbytečného, všechno přehledně uspořádané. Málo místa?                           Drobný, nenápadný detail – ale krásný … ☺ 

                          No a co? Dřív byli lidé skromnější … 

„Mlhovku měly sanity, a jinak byla na přání,“ pan Drtina si ji koupil  

                        na burse. Předek je kompletní. 

                       Tomuhle se říká „Bošárna,“ ale není to ke startování. 

 
 
 
         Ta nádrž, já vím … Ale takhle to bývalo běžné … 



 

 

 

Poprvé…    
 
  Vzpomínáte, jaké to bylo poprvé? 
Když jste poprvé usedli za volant 
tátova vozu, když jste poprvé sedli 
do svého automobilu a stali se tak 
s pasažéra řidičem, když jste poprvé 
překročili povolenou rychlost nebo 
atakovali vysoké číslice na 
rychloměru? Jedno z mých 
„poprvé“ jsem prožil p řed pár dny, 
kdy jsem poprvé usedl za volant 
předválečného vozu. Tím vyvoleným 
byl malý úhledný kabriolet, známý 
nejen z českých silnic, ale i třeba ze 
slavné Rallye Monte Carlo – Jawa 
Minor. 
 
   Jawa Minor je malé sympatické vozítko, které přes svůj věk dokáže nabídnout přitažlivé tvary, nebe nad 
hlavou, příjemné svezení…to vše za vcelku rozumnou cenu. A hlavně je předválečné, takže když u mého 
kamaráda Jirky padla otázka, čím s Pavlem obohatíme naše zkušenosti zpoza volantu, Jawa byla pro mne 
jasnou volbou ☺.  
   Sotva Jirka vyndal Jawu na dvůr, hrnul jsem se ke dveřím. Hurónský smích obou dvou mi ale vzal vítr 
z plachet. Ihned mi došlo obrovské faux pas…..stál jsem u levých dveří, jak jsem zvyklý. Minor má ale 
řízení vpravo. No jo no, ne vše se povede hned na poprvé ☺.  

   Děti usedají na zadní lavici, já napodruhé na 
správné místo za volantem. Spouštíme motor, 
hledám na palubní desce osvětlení… Nakonec mi 
Jirka pouští světla a já přiznávám, že na toto 
bych asi nepřišel. Ale jinak je to podobné, jako u 
novějších automobilů, říkám si. „S meziplynem 
umíš?“, vrací mi Jirka do reality. Vzpomínám, 
jak jsem na vojně jezdil z UAZem s PV3S nebo 
Tatrou 148. S meziplynem umím, říkám si. Na 
hlavici řadící páky je schema řazení, pedály jsou 
na svých místech a „nepřeházeny“, nic nebrání 
tomu vyrazit! 
   Pavel mezitím nasedá do druhého vozu. 
Jakého, Vám milí čtenáři pochopitelně 
neprozradím. Vydržte do příště ;-).  

   Řadím první rychlostní stupeň a vyjíždím z bran Jirkova „muzea“ na severočeské silnice. Jednička má 
ihned dost, vyřadit, hned meziplyn, počkat, až padnou otáčky, dvojka…jawička se posune o kus vpřed. I 
druhý rychlostní stupeň je hned na konci sil, opět vyřadit, meziplyn, trojka. Nahoru by to sice šlo i bez 
meziplynu, ale tento způsob je vozu příjemnější. Uháníme po kvalitní silnici asi čyřicet, dětem vlají vlasy, 
mě vítr čechrá akorát tak pleš. Na křižovatce s předstihem brzdit, nikde nikdo, meziplyn, počkat na spadnutí 
otáček a přeřadit na dvojku. Padne tam bez problémů, krátce plyn a s meziplynem opět trojku. Jde to bez 
problémů, rozdíl mezi Jawou z roku 1938 a mým kabrioletem z roku 1982 není zas tak obrovský. Jo jasně, 
to vím taky, že auto z roku 1982 jede rychleji a má pět rychlostí. Ale o to mi vůbec nejde. Mám na mysli 
ovládání. Vše v Minoru funguje v poklidu, bez nervozity a bez nepřesností. Brzdy potřebují trochu víc času, 



 

 

než výrazněji zpomalíte, řazení jde na auto z těchto let velmi slušně. Řízení mi nedělá žádný problém. Čekal 
jsem to náročnější ☺.  
   Do vozu příjemně fouká, vnímám běh motoru, soustředím se na řazení, přemýšlím kdy brzdit, prostě mám 
pocit, že Jawu ovládám já, ne ona mne. Užívám si pocitu řidiče a ani nevnímám Pavla za mnou ve druhém 
voze. U hřbitova zastavujeme (já dobrovolně, Pavel nedobrovolně) a děláme několik fotek. Jak trefné místo. 
I automobilový výrobce Jawa je již na svém „hřbitově“. Je vysoce nepravděpodobné, že by se někdy 
vyrobily automobily s tímto logem na chladiči, resp. masce. Dělám několik fotek obou automobilů. Sluší jim 
to vedle sebe ☺.  

   Přestože chvíle za volantem malého českého kabrioletu byly velmi krátké, mohu zodpovědně říci, že Jawa 
Minor je auto, se kterým si dovedu představit delší spojení mé a jeho cesty. Je naprosto jednoduché, dobře 
ovladatelné, a pokud nespěcháte (což s Minorem těžko), můžete s ním trávit spoustu času a kilometrů po 
všech možných silnicích. A ani cenově není nedosažitelný. Pravda, moc jich není. Ale pokud byste chtěli 
klasického veterána české značky, s Jawou Minor, nešlápnete vedle. 
 

Text: Michal Primák  Foto: Michal Primák a Pavel Kopáček 
          
              



 

 

 

   Sever zaslíbený  
 
   Automobilovou výrobu v severních Čechách jsme již na stránkách našeho časopisu zmínili. Jedním 
z měst, které mají nejstarší automobilovou historii, je bezpochyby Liberec. Vždyť první vůz „Továrny 
na odlévání a zpracování kovů Christian Linser“ byl p ředstaven již v roce 1906.    
  
   Christian Linser vlastnil slévárnu v Liberci již od roku 1852 a nutno říci, že dobře prosperovala. Postupně 
rozšiřoval výrobu a kromě zpracování kovů brzy vyráběl hasičské stříkačky a malé parní stroje. Odsud byl 
krok k výrobě jízdních kol a motocyklů, které prodával pod značkou Zeus.  
   První automobil se značkou Linser a typovým označením 12HP byl představen ve Vídni v roce 1906. 
Jednalo se o otevřený dvoumístný vůz, vybavený malým čtyřválcem o objemu 1640ccm chlazeným 
kapalinou. Slévárenská výroba umožňovala výrobu všech komponentů, což bylo výrobně velmi drahé. 
Kvalita dílenského zpracování byla rovněž na vysoké úrovni. Vozy Linser měly velmi pěkný design a 
výborné ovládání.  
   V Liberci holdoval motorismu kromě Linsera i Theodor von Liebig, který následující rok zakládá 
automobilku RAF (budeme si o ní povídat v budoucnu). Liebig projevil zájem o výrobu precizních vozů 
Linser a po krátké se oba podnikatelé dohodli. Linser si ponechává pozici hlavního externího dodavatale.       
   Linser ještě krátce vyráběl motocykly, ale ani to nemělo dlouhého trvání a značka Linser zmizela z mapy 
motoristického světa.  
   Je vysoce nepravděpodobné, že by se některý z vozů značky Linser dochoval do dnešních dnů.     
 
 

Text: Michal Primák  Foto: Archiv Michala Primáka 
 
 

 



 

 

 

Oslavujeme nebo vzpomínáme 

 
Vážení přátelé automobilové historie, 
 
   Zkusmo jsme otevřeli tuto novou pravidelnou rubriku, v niž bychom chtěli připomenout ta nejznámější 
jména, značky či události v celých dějinách motoristického světa. Ten je plný malých i velkých triumfů, 
vítězství, hořkých porážek, úkladů, ale i zisků, dobrých obchodů či úspěšných závodů. Ať tak či tak, za vším 
stojí Člověk – ten, který jednoho dne dosáhl mety, jíž si předsevzal, či jeho dílo nebo on sám odešli z tohoto 
světa. Takových událostí je za každý měsíc na stovky. Vybrali jsme pro vás ta nejzajímavější či nejznámější 
– výročí, týkající se automobilismu v Československu, ČSSR či ČR nemám ještě podrobně zpracována, 
s těmi „přijdeme na trh“ od ledna příštího roku. 
   Proto tedy alespoň symbolicky oslavme ty, jejichž narozeniny, vítězství či podnikatelské úspěchy 
připadají na tento měsíc, nebo věnujme tichou vzpomínku těm, jejichž životní pouť se právě v tomto 
období naplnila, jejich firmy odešly do nenávratna či se s jejich jmény pojí jiná neveselá životní 
kapitola. 
 
 
Jsme zvědavi na vaše reakce, tipy i názory, a předem za ně děkujeme. Pište na pavel@simcacentrum.cz 
 
12. srpna 1908 – z montážní linky 
Fordovy automobilky v michiganském 
Detroitu sjel první Ford T.  Znamenal 
naprostý odklon od dosud vžitých 
představ, neboť byl – na rozdíl od 
stovek jiných pokusů – skutečně lidový. 
Znamenal motorisaci celých Spojených 
států v rozmezí dvou dekád a takový 
rozmach a rekord byl v dějinách 
automobilové výroby zaznamenaný 
pouze několikrát. Na počátku 20. století 
je to téměř zázrak, ale současně i 
geniální myšlenka jednoho z největších 
průmyslníků moderních dějin. Nejnižší 
ceny dosáhl na podzim 1924, a sice 290 
USD. Tisíce dodnes dochovaných 
fordek jsou rozeseté doslova po všech 
kontinentech.  
 
13. srpna 1902 se v německém Lahru narodil známý vynálezce 
ing. Felix Wankel. Třebaže má na svém kontě více 
průmyslových úspěchů, celý svět si jej pamatuje díky konstrukci 
motoru s rotačním pístem, jemuž se od té doby říká Wankelův 
motor. Vývoj tohoto zajímavého agregátu začal již v roce 1924, a 
to na základě idey o motoru, jehož čtyři pracovní cykly probíhají 
rotačně. První úspěchy se dostavily během WW2, ale především 
pak za Wankelova působení v továrně NSU. Zde také v roce 
1954 projekt dokončil (po 30 letech!) a za další tři roky se rozběhl první zkušební vzorek. Se jménem NSU 
si spojujeme i první skutečný a prodávaný automobil. V roce 1961 Wankela kontaktovala japonská firma 



 

 

 

Mazda, jenž po usilovném vývoji odstranila tradiční „wankelovské“ neduhy a v současnosti je jediným 
výrobcem tohoto druhu pohonu. NSU Ro 80 dosáhl titulu „Vůz roku“ a není bez zajímavosti, že motor 
s krouživým pístem zkoušeli ve Wartburgu, Ladě, polském Fiatu, Fordu Mustang, Volkswagenu a několika 
dalších značkách. Dodnes se dochoval Wankelův soukromý stříbrný Mercedes-Benz 450 SLC, vybavený 
supervýkonným, ale také superžíznivým motorem slavného vynálezce. 
 
18. srpna 1937 bylo založeno 
automobilní odvětví japonského 
strojírenského gigantu Toyota, 
v čele s Kichiro Toyodou. Mezi 
výrobky této nejsilnější japonské 
značky najdeme např. Toyotu AA 
a AB, ve všech směrech 
vycházející z amerického 
Chrysleru Airflow, či Toyotu FQ, 
téměř do detailu se shodující 
s terenním Dodge řady WC. 
V průběhu historie nesly 
koncernové automobily nejen 
jméno Toyota, ale i Toyoda či 
Toyopet. Prvních exportních 
úspěchů dosáhla Toyota na 
severoamerickém trhu, v asijských 
zemích, v Evropě pak ve 
Skandinavii, Nizozemí a Švýcarsku. Od 50. let pohltila Toyota některé konkurenční značky, např. Hino či 
Denso Nippon. Vzpomeňme na zdařilé Corony, dovezené jednorázově na tehdy chudičký československý 
trh, na legendární „Bondmobil“ Toyotu 2000 GT, slavnou sportovní Celicu, hvězdu mnoha mezinárodních 
rallye či representativní Century, představující to nejlepší, co koncern může movitým zákazníkům 
nabídnout. 
 
18. srpna 1940 umírá na svém sídle ve věku 65 let zakladatel dodnes existující značky Walter Percy 
Chrysler. Příčinou rychlého zhoršení zdravotního stavu a následného skonu slavného průmyslníka byla 
podle lékařského nálezu zhoubná choroba v pokročilém stadiu. Chrysler se narodil v roce 1875 do rodiny 
úspěšného amerického konstruktera parních soustrojí. Již ve 33 letech dosáhl významného postavení 
u jednoho z největších amerických 
lokomotivních výrobců, firmy ALCO. Od roku 
1911 pracuje u společnosti Buick, kterou během 
několika let přeměnil na nejvýnosnější divisi 
koncernu GM, pod vedením Williama „Crapo“ 
Duranta. V roce 1920 vstupuje Chrysler do 
služeb firem Willys a Maxwell. Roku 1925 spojil 
značky Maxwell a Chalmers, novou firmu 
pojmenoval Chrysler a stal se presidentem 
správní rady vlastního imperia. Spolu s GM a 
Fordem dodnes tvoří tzv. „Velkou trojku,“ 
financoval stavbu obřího mrakodrapu Chrysler 
Building a z jediné koncernové značky vytvořil 
kolos, zahrnující Chrysler, Plymouth, Dodge, 
DeSoto a po válce i samostatný luxusní Imperial. 
Toho se však Walter Percy již nedožil. 



 

 

 

21. srpna 1947 dotlouklo srdce nositele jednoho 
z nejslavnějších jmen historie motorismu. Ettore Isidoro 
Bugatti se narodil v italské Brescii (ano, závod Mille 
Miglia a také jeden značkový supersport), ale s jeho 
jménem je nerozlučně spojený Molsheim ve francouzském 
Alsasku. „Patron“ Ettore miloval kvalitní vína, ušlechtilé 
koně a automobily, které se ještě za jeho života staly 
legendami. Začíná nevelkým čtyřválcem, ale počátkem 20. 
let firma Bugatti expanduje především díky své 
neporazitelnosti v populárních závodech do vrchu i na 
okruzích. Většinou modrá štíhlá těla bleskurychlých racerů 
zdobí své chladičové masky vavříny z legendárního 
Nürburgringu, Targa Florie, Brna či Tripolisu. 
Vzpomeňme při této příležitosti třeba Louise Chirona, 
jednoho z králů volantu, jehož s Patronem poutalo i osobní 
přátelství, ale i manžele Junkovy, Jiřího Kristiana hraběte 
z Lobkowiczů nebo Zdeňka Pohla, kteří značce zasvětili 
celý život. Od čtyřválců 13 či 37 přešel Bugatti 
k osmiválcům 35, 50, 54 či cestovním 46 a 57, ale 
především k obřímu 41 La Royale, jenž se bohužel objevil 
v dobách hospodářské krise a neprodával se podle 
Patronových představ. Ettore Bugatti proslul mimořádným 
technickým nadáním, citem pro materiál a technologie, ale i urputností, s níž zavrhoval některé technické 
novinky, např. kompresory, ovšem zde musel hořkou pilulku překousnout. Patronův život je plný 
nečekaných zvratů, jeho nadějný syn Jean zemřel v mladých letech a sám velký Ettore podlehl chorobám ve 
věku 66 let. O reinkarnaci značky se pokusilo mnoho odvážlivců, naposledy koncern VW, ovšem napojit se 
kompletně na Patronovo dílo se nikomu nepodaří. Už proto, že hrdinné doby slavných mužů vzal čas … 
 
22. srpna 1901 byla založena jedna z nejprestižnějších značek světa – Cadillac, nositel slavného sloganu 
„Standard of the World.“ Pojmenování této dlouholeté divise General Motors dostala značka po 
francouzském cestovateli a zakladateli města Detroitu – Anthony de la Mothe Cadillac. Samotnou firmu 
uvedl do života šikovný mechanik a konstrukter Henry Martin Leland. Již od počátku si vyhradil cílovou 
skupinu, na kterou zaměřil veškeré své 
obchodní a výrobní snahy. Touto skupinou 
byla světová elita, ale i zbohatlíci, královské 
rodiny, vládní kabinety, ale i šejdíři, zločinci 
a vykukové všeho druhu. Cadillac se během 
let stal symbolem Ameriky stejně jako Coca 
Cola nebo Hollywood. Finanční krisi, která 
v počátku 30. let stáhla pod hladinu mnoho 
známých značek, přežil bez větších potíží a 
navíc presentoval vidlicový šestnáctiválec, 
který se v seriové podobě objevil jen u 
několika značek. Za války proslul Cadillac 
dodávkami motorů a montáží tanků Stuart, 
Chaffee a Bulldog. Největšího rozmachu 
dosahuje značka v 50. letech, odkud pocházejí 
dnes již ikonické modely, převážně z návrhů 
slavného Harleye Earla. Ropná krise utlumila 
rozvoj značky, návazné ekologické nesmysly urychlily vznik dalších problemů, a Caddy nadále představoval 



 

 

 

jen odlesk původní slávy. K legendám patří nádherné Fleetwoody či Eldorada, neúspěchem skončily 
projekty Allanté či čtyřválcová Catera, luxusnější verse Opelu. 
 
26. srpna 1959 byl velký den pro 
fanoušky slavného „knedlíku“, 
malého, ale neuvěřitelně prostorného 
Mini, představeného koncernem BMC 
podle návrhu Aleka Issigonise. Jeho 
vývoj uspíšila nejen morální a 
technická zastaralost malých Austinů, 
které mnohdy vycházely i 
z předválečné doby, ale také politické 
šarvátky v arabských zemích a hrozba 
šejků zastavením či radikálním 
snížením dodávek ropy. Nový Mini 
zabodoval originálně pojatou 
jednoduchou karoserií, předním 
náhonem a množstvím variant. 
Vyráběl se i pod značkou Morris, 
lehce upravený pak jako Riley a 
Wolseley a v licenci pak v italské továrně Innocenti. Nový Mini se v základní versi vešel do cenové hranice 
800 Lstg, špičku tvořily ostré Coopery. Nesmíme zapomenout na dlouholeté úspěšné nasazení ve 
sportovních podnicích všeho druhu, mezi nimi i Rallye Monte Carlo, mistrovství na Masarykově okruhu 
v Brně či African Rallye. Malý Mini a jeho odvozeniny se staly stejnými legendami jako VW Brouk či 
Citroën 2CV. Dnes se Mini vyrábí 
v retrostylu, ovšem cenově a technicky se na 
hony vzdálilo původnímu jednoduchému 
autíčku, které miluje celý svět. 
 
29. srpna 1898 zakládají v americkém Ohiu 
bratři Sieberlingové proslulou 
pneumatikářskou továrnu, která ihned začala 
dodávat obutí pro první vozidla. Za čas 
Sieberlingové prodali podnik průbojnému 
Charlesi Goodyearovi, a ten jej ihned 
registroval pod vlastním názvem Goodyear 
Tire and Rubber Company. Ve výrobním 
programu prosperujícího průmyslového obra 
nebylo jen obutí osobních a nákladních 
vozů, ale také dodávky pro armádu, 
zemědělství, ale i chemikálie a plastické 
hmoty. Goodyear dodnes těží ze svého 
jména a úspěchů, účastní se sportovních 
podniků, má velké vývojové oddělení a 
zkušebny. Dodává do celého světa. 
 
 
 
Text: Pavel Kopáček   
 Foto: archiv Pavla Kopáčka 



 

 

 

 

Ve stopách Ferdinanda Porsche 
 
   Je to téměř neuvěřitelné, ale i mezi mnoha 
motoristickými fandy je stále velice málo známé, že 
geniální automobilový konstruktér, profesor Dr. Ing. 
h. c. Ferdinand Porsche se 3. září roku 1893 narodil 
v severočeské obci Maffersdorf, dnes Vratislavice and 
Nisou, která je nyní součástí Liberce. 
 

   Je proto na zamyšlenou, že za touto mimořádnou 
motoristickou historií přijíždí do Vratislavic nad Nisou 
motorističtí fandové spíše ze zahraničí, než z naší České 
republiky. Podobně tomu bylo i ve čtvrtek 27. června 2013, kdy do Liberce přijelo na 70 historických 
automobilů Volkswagen z Holandska, Belgie a Velké Británie. Všichni to byli účastníci dálkové jízdy 
nazvané "Ve stopách Ferdinanda Porsche", která je vedla z Holandska, přes Německo a Českou republiku, 
dále do Rakouska a zpět do Holandska. 
   Bylo proto samozřejmostí, že při této dlouhé cestě, čítající napříč Evropou více jak 6 tisíc kilometrů, 
nemohli tito motorističtí turisté vynechat rodiště Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích nad Nisou. Za 
spolupráce místního Porsche Classic Clubu ČR si účastníci dálkové jízdy prohlédli Automuzeum v pivovaru 
Konrad a následně vyjeli po stopách F. Porsche. Všichni se zastavili u rodného domu Porscheho, v místním 
Kulturním domě si prohlédli Porscheho památník a na zdejším hřbitově položili květiny na hrobku rodiny 
Porsche. 
   Následně se všechny vozy vydaly v několika skupinkách na krátký mototuristický výlet do okolí Liberce. 
Ten začínal obědem v horském Hotelu Ještěd ve výšce 1012 m.n.m. Další odpolední cesta vedla do 
podještědské vesničky Kryštofovo Údolí, kde je velmi pěkné muzeum Betlémů s expozicí historických 
hraček. Každou celou hodinu zde také odbíjí hodiny s malým Orlojem. Odpolední jízda byla zakončena 
výstavou historických automobilů VW před Libereckou radnicí, kde pro ně magistrát města přichystal velmi 
zajímavou prohlídku radnice z roku 1893. 
   Večer se opět všichni setkali v pivovaru Konrad, kde měli konečně možnost již bez automobilů, ochutnat 
místní zlatavý mok a zhodnotit celý úspěšný den. 
   Podobný program čeká v sobotu 31.srpna 2013 také majitele historických automobilů Porsche, kteří 
přijedou na již 20. ročník tradiční akce Ferdinand Porsche Festival. Ten bude v Liberci a Vratislavicích nad 
Nisou probíhat ve dnech 30.8. až 1.9. 2013 a podle minulých let je očekávána účast více jak stovky starých i 
novějších automobilů Porsche z celé České republiky.  Je to každoročně největší sraz historických Porsche 
v ČR. Více najdete na: www.porsche-club.cz 

Text a foto: Milan Bumba 
  
 



 

 

 

Pullmann plný Citroënů 

 
   Nemám samozřejmě na mysli legendární 
Pullmannův přepychový železniční vůz, ale 
příjemné místo, kam se sjeli přátelé dvojité 
krokve. 
 
   O víkendu z 5. na 7. července se v piešťanském autokempu Pullmann konal již druhý ročník setkání 
příznivců značky Citroën. Chatku jsme měli zamluvenou předem, eura vyměněná a CX Limousine 
přichystanou, takže jediné, co jsme neměli zajištěné v předstihu, bylo počasí.  
   V pátek ráno jsme tedy vyrazili na cestu po D1, což byl asi nejkrizovější bod celého víkendu. Je pravda, že 
dálnice je v několika úsecích kvůli opravám svedena do jednoho pruhu, dělníky jsme ale vyhlíželi marně �. 
Do kempu Pullmann, který leží v obci Banka přímo u Váhu, jsme trefili bez problémů, a zde nás již vítal 
organizátor a ostatní citroëňáci. Večer se promítal film o Citroënech, probíhala soutěž a kvíz, a diskutovalo 
se do nočních (ranních) hodin. Celkem bylo zaregistrovaných 23 vozidel, ale během dne se k nám přidávala 
i další auta z okolí Piešťan.  
   V sobotu kolem 10. hodiny jsme vyrazili v koloně na spanilou jízdu do Nového Mesta nad Váhom, které 
je vzdálené cca. 30 km. Auta jela za sebou dle roku výroby, takže nám Ami, DS, GSA a kachničky razily 
cestu, a poutaly pozornost lidí na ulicích. Za nimi jsme jeli my s naší CX, po nás BXka, Xantie, XMka a 
novější modely. V Novém Mestě nad Váhom byla předem domluvena návštěva prodejny Citroën a možnost 
zkušebních jízd v nejnovějších modelech Citroën. Bylo také připraveno občerstvení a pro děti značkové 
balonky. 
   Poté jsme se přesunuli na náměstí v Novém Mestě nad Váhom, kde jsme zaparkovali naše miláčky na 
náměstí, nechali je okukovat kolemjdoucími, a sami jsme šli poobědvat. Musím říci, že jsme vzbudili 
pozornost nejen lidí, ale i zdejšího tisku. O srazu se psalo také v Trenčínském zpravodaji a Piešťanských 
listech. Následoval odjezd zpět do kempu, soutěže a volná zábava.  
  V areálu kempu byl také bazén, který nám byl po celou dobu k dispozici, a vzhledem k tomu, že o víkendu 
panovaly třicítky, jsme ho hojně využívali. Večer jsme měli u bazénu francouzskou disco a všichni se dobře 
bavili. Komu nevyhovovalo disco, mohl sedět v baru u bazénu nebo zajít k táboráku. 
V neděli dopoledne následovalo vyhodnocení soutěží a bohužel – odjezd domů. 
   Na Slovensku se nám všeobecně moc líbilo a doufám, že nám to v příštím roce opět vyjde.  
   Děkuji Tomimu a všem okolo za ukázkovou organizaci srazu a doufám, že se na 3. ročníku sejdeme 
v ještě větším počtu. 
Text a foto: Simona Mojtová  (Simča CX) 

  
 
 
 
 
 



 



 

 

  

 

 
                    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 



 


